
         návrh ÚZEMNÍ PLÁN  HABARTICE 

  I.     OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU 

  II.    OBSAH ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              

   II.    OBSAH ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 

   1.    TEXTOVÁ ČÁST 

   a)     Postup při pořízení územního plánu.                                                               1 

 b)     Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně pláno-
vací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení koordinace využí-
vání území z hlediska širších vztahů. 

 c) Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování.                                2  

 d) Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prová-
děcích právních předpisů. 

 e) Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů – sou-               
lad se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů,             
popřípadě s výsledkem řešení rozporů.                                                            

 f) Vyhodnocení splnění zadání. 

  g)      Komplexní zdůvodnění přijatého řešení, včetně vyhodnocení předpo-                          
kládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udrži-                   
telného rozvoje území.                                                                                                                                                                        

 h) Informace k vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.                             7 

    i)     Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF        8                    
a PUPFL.                                                                                                        

    j)     Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění.                                               12                                                                                                 

   k)     Vyhodnocení připomínek.                   

    2.     GRAFICKÁ ČÁST 

  Výkres 5     KOORDINAČNÍ VÝKRES                                                                   M  1 : 5000 

  Výkres 6     VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ                                                              M  1 : 5000 

  Výkres 7     VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ PŮDNÍHO FONDU        M  1 : 5000                                                                                                                                                                           

                  
 



 1 

    II.      OBSAH ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 

 a)    Postup při pořízení územního plánu.  

Pro území obce nebyl dosud zpracován ÚP (územní plán). Rozhodujícím dokumen-
tem byla předchozí projekce urbanistické studie obce z r. 1997, zpracovaná a pro-
jednaná jako koncept územního plánu. Jako podklad pro projekci byla dokumentace 
zpracovaného návrhu ÚPO z r. 2002, s vazbou na platnost nového SZ č. 183/2006 
Sb. k 1. 1. 2007 bylo rozhodnuto vypracovat nový ÚP. 

Návrh ÚP Habartice ve smyslu § 188 odst. 3) SZ č. 183/2006 Sb. v pl. zn. S vazbou 
na aplikaci přechodných ustanovení je zpracován dle schváleného zadání v ZO Ha-
bartice č. usn. 12/8/2002 ze dne 29.8.2002. Stanovisko nadřízeného orgánu územní-
ho plánování k projednávanému návrhu zadání – OkÚ Liberec, č.j. RRR/326 – 
682/02 – Pe z 2.5.2002. 

b)   Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací 
dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení koordinace využívání území 
z hlediska širších vztahů. 

b1)  Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací  
dokumentací vydanou krajem. 

Území Habartic se nachází z pohledu Politiky územního rozvoje ČR mimo rozvojo-
vou oblast OB 7 a rozvojovou osu OS 7. 

*    ZÚR Libereckého kraje 

Při řešení je přihlédnuto k ÚPD pořizované krajem z pohledu nadřazenosti   

-  dopravní infrastruktury s vazbou na přítomnost silnice I/35 s trasou do Polska 
   a dále řešení přeložky této silnice  
-  technické infrastruktury, elektrického vedení VN z rozvody 110/22 kV Frýdlant  
-  vymezení regionálního biocentra RBC 3 při jižním okraji Habartic 

Při řešení ÚP je přihlédnuto k rozpracované dokumentaci ZÚR Libereckého kraje . 

b2)    Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů. 

*    Postavení obce v systému osídlení 

Při řešení ÚP bylo zohledněno postavení a širší vztahy obce v systému osídlení. 
Území obce náleží do správního obvodu obce Frýdlant, t.j. s pověřeným obecním 
úřadem (obec II. stupně) i současně s rozšířenou působností (obec III. stupně). 

Obec je členem mikroregionu CZ EDEN – BULPERHA a mikroregionu Frýdlantsko. 
V širších vztazích k sousedním obcím se zahrnují do řešení územního plánu cyklot-
rasa a turistická trasa, občanské vybavení spádového využití (pošta, škola), propo-
jení místních a účelových komunikací do sousedních obcí. 

Úzká vazba Habartic na polské měst Zawidów ovlivňuje koncepci rozvoje centra s 
vazbou na návrh zařízení občanského vybavení, navrhuje se odkanalizování na 
ČOV Zawidów.  

*    Širší vztahy dopravní a technické infrastruktury 

Dopravní vazby Habartic na silnici I/13, dopravní osu ve Frýdlantském výběžku se-
verním směrem do Polska. 

Návaznost Habartic na skupinový vodovod Pertoltice, vodovod bez velkých provoz-
ních problémů, rozšíření se navrhuje v místech zastavitelných ploch, návrh napojení 
území Háj na vodovod. 
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*    Širší vztahy ÚSES 

Regionální ÚSES.  Regionální biocentrum RC 1279 vymezeno v jižní části území 
Habartic. 

c)    Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování. 

S cíli a úkoly územního plánování je řešení územního plánu v souladu, zejména s 
požadavky 

-   na vytváření předpokladů pro výstavbu, pro udržitelný rozvoj území 
-   na stanovení koncepce rozvoje území, včetně urbanistické koncepce  
-   na stanovení požadavků na využívání a prostorové uspořádání území 
Hlavní cíle rozvoje území v ÚP 
-   zajištění podmínek pro rozvoj osídlení (vymezení zastavitelných ploch pro bydle-

ní, občanské vybavení...) 
-   zajištění udržitelného rozvoje území, rozvoj ekonomického a lidského potenciálu    
-   řešení dopravní a technické infrastruktury 

d)    Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích 
právních předpisů. 

S požadavky stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v pl. zn. a jeho prováděcích práv-
ních předpisům zejména s vyhl. č. 500/2006 Sb. o územně plánovací dokumentaci a 
způsobu evidence územně plánovací činnosti a s vyhl. č. 501/2006 Sb. o obecných 
požadavcích na využívání území, je dokumentace ÚP Habartice  v souladu. 

e)    Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů – soula-
du se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, 
popřípadě s výsledkem řešení rozporů. 

Bude doplněno dle výsledku o jednání dokumentace ÚP Habartice. 

f)    Vyhodnocení splnění zadání. 

Dokumentace byla vypracována v souladu s požadavky zadání, byly upřesněny 
následující údaje zadání. 

Dle bodu c) zadání týkající se požadavků vyplývajících z ÚPN VÚC je přihlédnuto 
k novým požadavkům rozpracované dokumentace ZÚR Libereckého kraje. Navrhu-
je se formou územní rezervy přeložka silnice I/13. Údaje týkající se požadavků na 
celní vybavení hraničního přechodu již nejsou aktuelní, s vazbou na schengenskou 
spolupráci a ochranu státních hranic EU a volného pohybu osob. 

Dle bodu h2) se do ÚP zapracovává ÚSES dle dokumentace ÚSES z 09/2000.  

Dle bodu j2) zadání dochází ke změně občanského vybavení, týkající se celní po-
bočky, areál celého sportoviště se zahrnuje do stávajících stabilizovaných ploch, 
v ÚP se vymezují plochy občanského vybavení s vazbou na dostavbu centra. 

Dle bodu j4) se do ÚP zapracovává asanace skládky odpadů při jižním okraji Ha-
bartic, viz. údaje výkresu č. 4. Asanace objektu bývalé odchovny skotu je předmě-
tem řešení využití areálu včetně navrhovaných rozvojových ploch v sousedství. 

Dle bodů n1, h4) zadání se do řešení ÚP nezahrnuje vymezení ochranných pásem 
chovu hospodářských zvířat, v území obce nejsou zastoupeny areály zemědělské 
výroby. 
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Dle bodu o) zadání týkající se požadavků na rozsah dokumentace dochází k odliš-
nosti zadaného zpracování rozsahu a obsahu dokumentace v souvislosti s platností 
SZ č. 183/2006 Sb. a vyhl. č. 500/2006 Sb. od 1.1.2007. 

g)    Komplexní zdůvodnění přijatého řešení, včetně vyhodnocení předpoklá-
daných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelné-
ho rozvoje území. 

    g1)    Zdůvodnění přijatého řešení. 

*    Řešení z hlediska ochrany a rozvoje hodnot 

Památková ochrana 

Památková ochrana, ochrana objektů památkově chráněných na úrovni státu.  

Tab. č. 1                                       Kulturní nemovité památky 

rejstříkové číslo památka 

34522/5 – 4273 č.p. 70 venkovská usedlost 

Ochrana o rozvoj hodnot území obce 

Vymezení ploch s rozdílným využitím s vazbou na zastavitelné plochy respektující 
v území stávající charakteristickou zástavbu realizovanou v příslušných časových 
obdobích. 

Respektování urbanistických hodnot v Habarticích se zachováním blokového uspo-
řádání zástavby při západním okraji, prostorové vymezení centra, pravidelné uspo-
řádání zástavby v sídelní struktuře. Prostorové vymezení návsi v území Háj, ne- 
pravidelné uspořádání venkovské zástavby v okolním území při východním okraji 
Habartic a v území Háj. 

Vymezení rozvojových ploch pro rozšíření centra v prostorech za samoobsluhou a 
v území naproti obecnímu úřadu, návrh ploch pro bydlení ve vazbě na stávající plo-
chy pro bydlení s vyloučením zástavby ve volné krajině (pro zástavbu se nevyužíva-
jí zbořeniště v osamocených polohách). 

Vymezení stavebně architektonických hodnot objektů, místně tradičních objektů 
k dalšímu zachování, požadavky na citlivé zásahy do objemů a tvarů objektů. 

V sídelní struktuře významné objekty (historicky cenné objekty místního významu) 
sokolovny, bývalé školy, staré celnice, zámecký dvůr, rodinné domy realizované na 
jednom místě a čase s regulačními podmínkami podobného tvarosloví.  

Z pohledu krajinných hodnot ochrana krajinářsky cennějších lokalit údolních ploch 
vodotečí s doprovodnou zelení, vodních ploch, alejí podél komunikací a remízů ze-
leně, týkajících se ochrany znaků krajinného rázu (viz. údaje mapování generelu 
ÚSES dokladované v návrhu US obce Habartice z r. 1997). 

*    Řešení z hlediska dynamiky rozvoje území 

Při řešení ÚP bylo zohledněno stávající funkční a prostorové uspořádání obce, po-
stavení a širší vztahy obce v systému osídlení z hlediska správního obvodu, mikro-
regionů a přeshraničních vazeb. 

Koncepce rozvoje příhraniční obce v situaci schengenského prostoru EU, bezcelní-
ho volného pohybu osob zejména s vazbou na obchodní činnost. Rozvoj občanské-
ho vybavení z pohledu prostorových vazeb sídel Habartice – Zawidów, přesahující 
rámec obce i mikroregionů CZ EDEN - BULPERHA a Frýdlantsko. 
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Dokumentace ÚP navrhuje řešení na podkladě znalostí konkrétních údajů a pro-
blémů o území i záměrů k dalšímu vývoji. V zastavěných územích se nacházejí ne-
dostatečně využité objekty a pozemky, preferují se realizace trvalých staveb občan-
ského vybavení (v minulosti realizované montované prodejní objekty), požadavky 
na kvalitu veřejných prostranství, činnost podnikatelských aktivit, požadavky na ně-
které stavební záměry, požadavky na dopravní a technickou infrastrukturu a p. 

Výhledová velikost s vazbou na vývoj, věkové složení obyvatelstva a postavení síd-
la v sídelní struktuře se předpokládá cca 600 uživatelů území (bydlící, rekreační 
obyvatelstvo, ubytování).  

*    Řešení umístění plošného rozvoje 

Návrh plošného rozvoje Habartic zahrnuje návrh zastavitelných ploch s vazbou na 
zastavěná území, stávající komunikace, plochy změn jsou navrženy dle dispozice 
funkčního členění dílčích území.   

Pro další vývoj je důležitá prostorová vazba sídel Habartice a Zawidów, spočívající 
na strategii rozvojového území ve středu Habartic s návrhem na rozšíření centra, s 
vymezením ploch pro občanské vybavení. V atraktivních polohách sídelní struktury 
s vymezením ploch veřejných prostranství. 

V poloze centra při silnici I/13 a za samoobsluhou jsou navrženy rozvojové plochy 
pro občanské vybavení, formou komerčních zařízení a městské zástavby poly-
funkční s bydlením, umožňující podnikatelskou činnost s minimálním rozsahem 
omezování v regulativech ÚP. 

Dle poptávky v budoucnu jižně od řadových domů, popřípadě i za samoobsluhou 
návrh bytových domů. V převažujícím rozsahu navrhovaných zastavitelných ploch 
s vazbou na zastavěná území v Habarticích návrh rodinných domů. V území Háj a 
východně Habartic se s ohledem na vývoj území navrhuje venkovská struktura zá-
stavby, zastoupení bydlení s rekreačním využitím a výrobou (zemědělství, řemesla). 

Další využití dnes nevyužitých pozemků a objektů při severním okraji sídla a pů-
vodních zemědělských objektů ve středu Habartic pro výrobu a skladování. Návrh 
nových zastavitelných ploch mimo přímý kontakt s bydlením s vhodným dopravním 
přístupem ze silnice I/13 při jižním okraji Habartic. 

Další řešení požadavků na využití dílčích území. Návrh na rozšíření hřbitova. Návrh 
vodní nádrže s vazbou na bývalé koupaliště. Podél cestní sítě doplňování alejí. Ná-
vrh na zalesňování pozemků. 

*  Řešení umístění ploch a vedení koridorů dopravní a technické infrastruktury 

Dopravní infrastruktura 

Dopravní infrastruktura 

Silniční doprava. V území obce zastoupeny silnice I. a III. třídy. 

Tab. č.1           Silnice v území obce 

číslo 
silnice 

kategorie trasa silnice 

mimo zastavě-
né území 

v zastavěném 
území 

I/13 

III/0352 

S 9,5/70 

S 7,5/60 

MS 14/50 

MS 8/50 
Habartice – Frýdlant - Liberec 

Černousy – I/13 - Háj 

Formou územní rezervy  návrh přeložky silnice I/13 západním směrem od stávající 
trasy. 
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Místní komunikace. Dopravně zpřístupňujících více jednotlivých nemovitostí (pasport 
MK z r. 1999). Nejdůležitější MK z hlediska dopravního významu  

- MK  souběžná se silnící I/13 

- MK  v území Habartice – Háj 

- MK hlavní dopravní síť v Habarticích 

Návrh nových MK při západním okraji Habartic a v území za samoobsluhou, plochy 
změn Z 37 – Z 40. 

Účelové komunikace. Komunikace k jednotlivým nemovitostem, polní a lesní cesty. 
Návrh odstranění přerušení ÚK a zhoršené prostupnosti krajiny, přístupnosti k země-
dělským a lesním pozemkům. 

Návrh ÚK v poloze centra u otočky autobusu Z 41, při jižním okraji Habartic Z 42, 
Z 43, pod bývalými kravíny Z 44, za pískovnou Z 45 a při Kočičím potoce Z 46. 

Cyklistická a pěší doprava. V území obce vyznačený úsek cyklotrasy č. 3006 a zele-
né turisticky značené trasy, údaje viz. kap. e6). 

Doprava v klidu. Návrh parkovišť jako součást vymezených veřejných prostranství a 
dále u fotbalového hřiště Z 47, hasičské zbrojnice Z 48 a hřbitova Z 49. Návrh řado-
vých garáží u řadových domů Z 50, údaje viz. kap. d1). 

Dopravní vybavení. Při jižním okraji Habartic a při silnici I/13 s vazbou na polohu ve 
směru do Polska návrh ČSPH, příp. dalších služeb pro motoristy, viz. plochy změn 
Z 51, Z 52. 

Technická infrastruktura 

Vodní hospodářství 

Rozhodující z pohledu technické infrastruktury je v Habarticích návrh odvedení a 
čištění odpadních vod.   

Zásobování pitnou vodou 

0048.01 Habartice.  Zásobování pitnou vodou ze skupinového vodovodu Pertoltice, 
VDJ 150 m3 (325,5/322,5 m n.m.), vodovod pokrývá celý rozsah zastavěného území 
Habartic. 

0048.02 Háj.  Bez přítomnosti vodovodu, individuelní zásobování pitnou vodou z do-
movních studní. Návrh vodovodu, napojení na vodovod v Habarticích s trasou podél 
místní komunikace. 

Odkanalizování a čištění odpadních vod 

0048.04  Habartice.  Splaškové vody odváděny do septiků a žump. Východně od 
silnice I/13 vybudována dešťová kanalizace. Návrh splaškové kanalizace s dvěmi 
variantami čištění. 

-    ČOV s umístěním při SZ okraji Habartic (na nejnižším místě území) 

-    čištění odpadních vod v ČOV Zawidówa v Polsku (předběžná smlouva z r. 2002)  

Převádění odpadních vod z území východně silnice I/13 jednotnou kanalizací. 
V území západně silnice I/13 vybudování oddílné kanalizace. 

0048.02  Háj.  I nadále návrh na individuální likvidování splaškových vod. Nahrazo-
vání septiků bezodtokovými jímkami s vyvážením na ČOV Frýdlant, jejich rekon-
strukce nebo realizace nových malých domovních čistíren (na základě hydrogeolo-
gického posudku). 
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Energetika a spoje 

Území obce nebude plynofikováno. Hlavní užití elektrické energie. Problematika 
užití obnovitelných zdrojů energie v širším měřítku státu. Větrné, fotovoltaické elek-
trárny, kolektorová pole na terénu v návrhu ÚP nejsou obsaženy. Předpokládá se u 
jednotlivých objektů zřizování zařízení pro využití solární energie, tepelných čerpa-
del, využití obnovitelných zdrojů s využitím kotlů a krbů se spalováním dřeva a bio-
masy, s vytěsňováním užití uhlí. 

Elektrická energie 

Rozvod elektrické energie 22 kV je realizován venkovními vedeními, s napájením 
stožárových trafostanic. Rozvod vedení NN převážně na betonových stožárech, 
realizovaných v 80. letech. S vazbou na navrhované zastavitelné plochy za samo-
obsluhou návrh nových trafostanic, viz. údaje kap. d2). 

Spoje 

Údaje telekomunikací a radiokomunikací, viz. kap. d2). Územím obce prochází 
DOK, umístění digitální ústředny na poště, území vybaveno místní telefonní sítí.  
Základnová stanice Tmobile při jižním okraji Habartic. Televizní vysílání z vysílačů a 
z převaděčů i z území Polska. Rozhlasové vysílání z radiokomunikačních středisek 
RKS. 

    g2)    Odůvodnění stanovení ploch s jiným způsobem využití. 

Stanovení ploch s jiným způsobem využití, než je stanoveno ve vyhl. č. 501/2006 
Sb. „o obecných požadavcích na využívání území“. Stanovení těchto ploch z důvo-
du začlenění do funkčního uspořádání systému krajinné zeleně. 

-   krajinná zeleň (aleje, doprovodná zeleň) 
Krajinná zeleň se začleňuje jako funkční složka území s vazbou na urbanistickou 
strukturu sídla. Sídelní zeleň (zahrady) je součástí smíšených ploch nezastavěného 
území dle vyhl. č. 501/2006 Sb. 

    g3)    Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a potřeby vymezení 
zastavitelných ploch. 

Potřeby vymezení zastavitelných ploch jsou podmíněny rozvojem zejména občan-
ského vybavení, komerčních druhů zařízení, v poloze při stávajícím centru. Je rea-
gováno na záměry zřízení marketu v centru nebo realizace objektů občanského 
vybavení s bydlením. 

Potřeby dalších nových zastavitelných ploch pro bydlení vycházejí z požadavků pro 
různé lokality v území Habartic a Háj. Plochy pro výrobu a skladování s podílem 
služeb, nebo plochy smíšené se navrhují převážně mimo zastavěná území, hlavní 
plochy pro výrobu a skladování se navrhují při jižním okraji Habartic při silnici I/13. 

    g4)   Vyhodnocení předpokládaných důsledků řešení zejména ve vztahu k 
rozboru udržitelného rozvoje. 

Řešení rozvoje Habartic ve vztahu k udržitelnému rozvoji území z pohledu návrhu 
rozvojových ploch s respektováním stávající struktury zastavěných území s rozvo-
jem využití dílčích území pro shodné účely, bez vzájemných kontrastů a střetů. Plo-
chy pro bydlení jsou vymezeny v polohách kvalitního prostředí, plochy pro výrobu a 
sklady z důvodu negativních vlivů za hranicí ploch pro bydlení. 
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     g5)    Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování. 

Řešení dokumentace ÚP navrhuje využití a prostorové uspořádání území, s vazbou 
na rozmístění funkčních ploch v území, jejich vzájemných vazeb, při zajištění och- 
rany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot. 

Návrh urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a podmínky území. Do řešení 
nebyly zahrnuty zastavitelné plochy pro bydlení na zbořeništích v současné době 
situované ve volné krajině.  

V zastavěných územích nejsou větší možnosti nové zástavby, tato je navrhována 
do sousedství těchto ploch. 

h)    Informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 
spolu s informací, zda a jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení 
vlivů na životní prostředí. 

Vyhodnocení vlivů na životní prostředí 

Ve vyjádření k doplňujícím podkladům pro zpracování ÚP Habartic ze strany KÚ 
Libereckého kraje, ORVZŽP z 25.10.2007 z hlediska posouzení vlivu na životní 
prostředí podle § 10i zák. č. 100/2001 Sb. v platném znění se neuplatňuje požada-
vek na zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí. 

Koncepce řešení územního plánu spočívá na návrhu plošného využití a prostorové-
ho uspořádání území, při zachování přírodních, kulturních a civilizačních hodnot.  
S vazbou na udržitelný rozvoj území se týká problematika dalšího vývoje území 
vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a soudrž-
nost společenství obyvatel.  

*    Zohlednění vlivů na udržitelný rozvoj území 

-   funkční uspořádání dílčích území s ohledem na vývoj struktury sídla, koncepce 
řešení ÚP s vazbou na další vývoj, atraktivita sídla pro bydlení s vazbou na cel-
kovou kvalitu života v obci, atraktivita území sídla pro návštěvníky 

- možnosti zatraktivnění cestovního ruchu, s vazbou na sousední polské město 
Zawidów a volný bezcelní pohyb obyvatelstva návrh zastavitelných ploch pro 
rozvoj centra v Habarticích s vymezením ploch pro občanské vybavení s vazbou 
na rozvoj služeb, vazba na podnikání a vytváření pracovních příležitostí 

   -  nízká míra zastoupení podnikání v objektech zemědělské výroby s vazbou na 
pracovní příležitosti, obdělávání  pozemků subjekty mimo obec 

- přítomnost pozemků a objektů využitelných pro podnikání, využití bývalých pro-
vozoven průmyslové a živočišné výroby   

- návrh ploch asanací, odstranění zbořeniště při silnici I/13 (s návrhem zatravnění 
pozemku), s vazbou na možnost přestavby řešení nevyhovujícího stavebního 
stavu areálu „Liaz“ 

- návrh nových zastavitelných ploch pro výrobu a sklady s odstupem od ploch 
bydlení při jižním okraji Habartic 

- evidované nemovité kulturní památky, potřeba zachování kvality tradičních ob-
jektů významných pro vývoj obce 

- doplnění systému komunikací s cílem zajištění propustnosti krajiny 

- řešení technické infrastruktury, odkanalizování a čištění odpadních vod v Ha 
barticích 
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i)    Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF a 
PUPFL. 

    i1)    Zdůvodnění a vyhodnocení záboru ZPF. 

*    Údaje o investicích vložených do půdy 

Vyčleněné pozemky s provedením odvodnění drenáží s doprovodnou úpravou vod-
ních toků v k.ú. Háj u Habartic jižně silnice III/0352 a zatrubnění přítoku Račího po-
toka (akce 085 – 1973 – 0606 – 9). 

Tab. č. 1                 Pozemky odvodněné drenáží 

číslo akce plošná výměra (ha) období realizace 

085 737,60 r. 1973 

*    Zábor ZPF 

Zemědělská příloha obsahuje komplexní vyhodnocení řešení dokumentace ve 
vztahu k předpokládanému záboru ZPF. Celkem je v území obce navrženo 60 za-
stavitelných ploch jako ploch změn, lokality Z1 – Z58, Z61 a Z62;  dále se navrhuje1 
plocha jako územní rezerva. Do řešení dokumentace ÚP jsou zahrnuty plochy změn 
převážně pro funkční využití bydlení, ploch smíšených, pro občanské vybavení, ve-
řejná prostranství, dopravní a technickou infrastrukturu, výrobu a sklady. Jako plo-
cha územní rezervy se navrhuje nové vedení silnice I/13. Navrhovaný rozvoj Habar-
tic a situování zastavitelných ploch je navrhováno do sousedství zastavěných úze-
mí. 

Při hodnocení záboru ZPF vycházel zpracovatel ze zákona č. 334/1992 Sb., o ochra-
ně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů; vyhl. č. 13/1994 Sb., 
kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF; v souladu s metodickým poky-
nem MŽP z 1.10.1996 k odnímání půdy ze ZPF;  z mapy BPEJ a z dalších podkladů. 

Tab. č. 2                        Bilance nároků na plochy ZPF podle lokalit a funkce 

 
lokalita 

celk. 
zábor 
(ha) 

z toho zábor ZP (ha) NZP 
(ha) 

umístění ZPF 
(ha) 

 
BPEJ 

 
třída 
ochr. 
ZPF 

čísl. funkční využití - 
umístění 

celk. orná TTP zahr v ZÚ mimo 
ZÚ 

GF 05   BYDLENÍ v bytových domech 

Z 1 u řadových domů 0,14 0,14  0,04 

0,03 

 

0,07 

 0,04 

0,10 

 6.14.00 

6.44.10 

I 
II 

lokalita Z1 celkem 0,14 0,14  0,07 0,07  0,14    

GF 08   BYDLENÍ v rodinných domech 

Z 2 jih Habartic 0,28 0,28  0,28    0,28 6.14.00 I 

Z 3           „ 1,01 1,01  0,40 

0,61 

   0,40 

0,61 

6.44.00 

6.40.10 

II 

II 

Z 4           „ 0,43 0,43   0,17 

0,26 

  0,17 

0,26 

6.44.00 

6.44.10 

II 

II 

Z 5           „ 0,21 0,21  0,21    0,21 6.44.00 II 

Z 6           „ 0,97 0,96   0,96 0,01 0,96  6.44.00 II 

Z 7           „ 0,14 0,14  0,14    0,14 6.44.00 II 

Z 8            „ 0,12 0,12  0,12    0,12 6.44.0 II 

Z 9 mezi marketem a 0,24 0,24  0,22    0,22 6.44.10 II 
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školou                     0,02 0,02 6.72.01 V 

Z 10           „ 0,11 0,11  0,11   0,11  6.14.00 I 

Z 11           „ 0,32 0,32  0,06 

0,26 

   0,06 

0,26 

6.44.10 

6.72.01 

II 

V 

Z 12           „ 0,11 0,11  0,11   0,11  6.14.00 I 

Z 13 západ Habartic                    0,10 0,10  0,10    0,10 6.14.00 I 

Z 14           „ 0,31 0,31 0,31     0,31 6.14.00 I 

Z 15           „ 0,42 0,42 0,42     0,42 6.14.00 I 

Z 16           „ 0,28 0,28  0,25 

0,03 

   0,25 

0,03 

6.14.00 

6.72.01 

I 

V 

Z 17 za samoobsluhou                    0,74 0,74 0,74     0,74 6.14.00 I 

Z 18            „ 0,84 0,84 0,84     0,84 6.14.00 I 

Z 19 východ Habartic                    0,07     0,07     

Z 20           „ 0,23 0,20   0,20 0,03 0,20  6.47.52 IV 

Z 21         Háj 0,15 0,11   0,11 0,04  0,11 6.47.52 IV 

Z 22           „ 0,09 0,05  0,05  0,04 0,05  6.47.52 IV 

Z 23           „ 0,17 0,07   0,07 0,10 0,07  6.47.52 IV 

Z 24           „ 0,18 0,18  0,18   0,18  6.47.00 II 

Z 25           „ 0,17 0,17   0,17  0,17  6.47.00 II 

lokality Z 2 –Z 25 celkem 7,69 7,40 2,31 3,15 1,94 0,29 1,75 5,65   

GF 06   PLOCHY SMÍŠENÉ obytné, zástavba městská 

Z 26 naproti obec. úřadu 1,00 1,00 0,55 0,45    1,00 6.14.00  

lokalita Z 26 celkem 1,00 1,00 0,55 0,45    1,00   

GF 06   PLOCHY SMÍŠENÉ obytné, zástavba venkovská 

Z 27 východ Habartic 0,17 0,17  0,17    0,17 6.44.00 II 

Z 28           „ 0,62 0,58  0,58  0,04  0,58 6.44.00 II 

Z 29         Háj 0,28 0,28  0,28    0,28 6.47.00 II 

Z 30           „ 0,24 0,24  0,24    0,24 6.47.10 III 

Z 31           „ 0,15 0,03  0,03  0,12  0,03 6.47.10 III 

lokality Z 27 – Z 31 celk. 1,46 1,30  1,30  0,16  1,30   

GF 20.4   OBČANSKÉ VYBAVENÍ komerční zařízení 

Z 32 za samoobsluhou 1,22 1,22 1,22     1,22 6.14.00 I 

Z 33 severně hřbitova 0,24 0,24 0,24     0,24 6.44.10 II 

Z 32 – 33 celkem 1,46 1,46 1,46     1,46   

GF 10   OBČANSKÉ VYBAVENÍ tělovýchovná a sportovní zařízení 

Z 61 u hřiště 0,33 0,33 0,33     0,33 6.14.00 I 

Z 62 u hřiště 0,27 0,27 0,27     0,27 6.14.00 I 

Z61, Z62 celkem 0,60 0,60 0,60     0,60   

GF 21.4   VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ 

Z 34 naproti obec. úřadu 0,17 0,17 0,04 0,13    0,17 6.14.00 I 

Z 35 za samoobsluhou 0,18 0,18 0,18     0,18 6.14.00 I 

Z 36           „ 0,21 0,21 0,21     0,21 6.14.00 I 

Z 34 – Z 36 celkem 0,56 0,56 0,43 0,13    0,56   
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GF 18   DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA  komunikace 

Z 37 dopravní spojka 0,20 0,20 0,20     0,20 6.14.00 I 

Z 38 za samoobsluhou           0,25 0,25 0,25     0,25 6.14.00 I 

Z 39           „ 0,33 0,33 0,33     0,33 6.14.00 I 

Z 40 západ Habartic 0,18 0,13  0,13  0,05  0,13 6.14.00 I 

Z 41 u otočky autobusu 0,04 0,04  0,03 

0,01 

  0,03 

0,01 

 6.14.00 

6.44.10 

I 

II 

Z42 jih Habartic 0,05 0,05  0,05    0,05 6.14.10 II 

Z43           „ 0,04     0,04     

Z 44 východ Habartic 0,15     0,15     

Z 45           „ 0,20     0,20     

Z 46         Háj 0,45     0,45     

Z 37 – Z 46 celkem 1,89 1,00 0,78 0,22  0,89 0,04 0,96   

GF 21    DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA  parkoviště, garáže 

Z 47 u hřiště 0,02 0,02 0,02     0,02 6.14.00 I 

Z 48 u hasič. zbrojnice 0,01 0,01  0,01   0,01  6.44.10 II 

Z 49 u hřbitova 0,01 0,01  0,01   0,01  6.44.10 II 

Z 50 u řad. domů 0,03 0,01  0,01  0,02 0,01  6.14.00 I 

IZ 47 – Z 50 celkem 0,07 0,05 0,02 0,030  0,02 0,03 0,02   

GF 21   DOPRAVNÍ  INFRASTRUKTURA  vybavenost ČSPH 

Z 51 jih Habartic 0,39 0,39  0,39    0,39 6.44.10 II 

Z 52           „ 0,98 0,98  0,60 

0,38 

   0,60 

0,38 

6.14.00 

6.44.10 

I 

II 

Z 51 – Z 52 celkem 1,37 1,37  1,37    1,37   

GF 22   TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA  ČOV 

Z 53 sever Habartic 0,12     0,12     

Z 53 celkem 0,12     0,12     

GF 04   VÝROBA, SKLADY 

Z 54 u hasičské zbrojnice 0,18 0,18  0,18    0,18 6.44.10 II 

Z 55 u hranic 0,20 0,09  0,07 0,02 0,11  0,09 6.72.01 V 

Z 56 jih Habartic 0,01 0,01   0,01   0,01 6.44.00 II 

Z 57           „ 1,67 1,67 1,67     1,67 6.44.00 II 

lokality Z 54 – Z 57 celk. 2,06 1,95 1,67 0,25 0,03 0,11  1,95   

GF 17   PLOCHY VODOHOSPODÁŘSKÉ   hráz 

Z 58 u bývalého koupališ-
tě 

0,15 0,15  0,03 

0,12 

   0,03 

0,12 

6.41.67 

6.72.01 

V 

V 

lokalita Z 58 celkem 0,15 0,15  0,15    0,15   

Z 1 – Z 58, Z 61, Z62 cel-
kem 

18,57 16,98 7,82 7,12 2,04 1,59 1,96 15,02   

ÚZEMNÍ REZERVY 

R 1   silnice I/13 2,44 2,44 1,67 

 

0,04 

0,22 

0,46 

0,05 

   1,89 

0,46 

0,09 

6.14.00 

6.44.10 

6.47.42 

I 

II 

IV 

R1  celkem 2,44 2,44 1,71 0,73    2,44   
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Tab. č. 3                         Bilance nároků na ZPF podle funkčních ploch 

funkční členění plocha celkem (ha)ploch 
plocha 
celkem 
(ha) 

            z toho ZPF (ha) NZP 
(ha) 

umístění ZPF            
(ha) 

cel-
kem 

orná TTP  zahrada v ZÚ mimo 
ZÚ 

plochy změn (Z1 – Z42) 

GF 05  BYDLENÍ v bytových domech 0,14 0,14  0,07 0,07  0,14  

GF 08  BYDLENÍ v rodinných domech 7,69 7,40 2,31 3,15 1,94 0,29 1,75 5,65 

GF 26  PLOCHY SMÍŠENÉ obytné,                                         

                           zástavba městská 

1,00 1,00 0,55 0,45    1,00 

GF 26  PLOCHY SMÍŠENÉ obytné,                                           

                           zástavba venkovská 

1,46 1,30  1,30  0,16  1,30 

GF 20.4  OBČANSKÉ VYBAVENÍ 

                           komerční zařízení 

1,46 1,46 1,46     1,46 

GF 10  OBČANSKÉ VYBAVENÍ 

             tělovýchovná a sportovní zařízení 

0,60 0,60 0,60     0,60 

GF 21.4  VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ 0,56 0,56 0,43 0,13    0,56 

GF 18  DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA    

                           komunikace    

1,89 1,00 0,78 0,22  0,89 0,04 0,96 

GF 21  DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA        

                           parkoviště, garáže 

0,07 0,05 0,02 0,03  0,02 0,03 0,02 

GF 21  DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA        

                           vybavenost ČSPH 

1,37 1,37  1,37     

GF 22  TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 
ČOV 

0,12     0,12   

GF 04  VÝROBA A SKLADY 2,06 1,95 1,67 0,25 0,03 0,11  1,95 

GF 17  PLOCHY VODOHOSPODÁŘSKÉ  
hráz 

0,15 0,15  0,15    0,15 

plochy změn celkem 18,57 16,98 7,82 7,12 2,04 1,59 1,96 15,02 

územní rezervy (R1) 2,44 2,44 1,71 0,73    2,44 

územní rezervy celkem 2,44 2,44 1,71 0,73    2,44 

 

    I2)    Zdůvodnění a vyhodnocení záboru PUPFL. 

*    Zábor PUPL 

Zábor lesních pozemků v lokalitě navrhované vodní plochy v údolní poloze Račího 
potoka nad bývalým koupalištěm. ¨ 

Zábor lesního pozemku v místě hráze (Z 59) a budoucí zatopené části lesního po-
zemku (Z 60). 

Tab. č. 1      Bilance nároků na plochy PUPFL 

lokalita plocha (ha) 

plochy změn 

GF 17  PLOCHY VODOHOSPODÁŘSKÉ 

Z 59      hráz 
Z 60      vodní plocha 

0,01 
0,30 

plochy změn celkem 0,31 
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Výška vodní hladiny je dána požadavkem na vodní plochu v rozsahu celého údolí 
do sousedství komunikace Habartice – Háj.  

j)    Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění 

Dne 5.8.2008 proběhlo veřejné projednání  Návrhu ÚP Habartice. Projednání pro-
běhlo na Obecním úřadě Habartice. Během řízení o změně a při veřejném projednání 
nepodal nikdo z vlastníků pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně prospěš-
ných staveb opatření, zastavitelných ploch ani zástupce veřejnosti námitku ve smyslu 
§52 odst. 2) zákona č. 183/2006 Sb. Nebyly uplatněny žádné námitky. 

k)    Vyhodnocení přípomínek 

Po projednání s dotčenými orgány byl doplněn text dokumentace v odůvodnění ÚP 
kap. i), včetně výkresové části  (upraveno dle Krajského úřadu LK z hlediska ochrany 
ZPF: odstranění drobných nesrovnalostí vyhodnocení ZPF, úprava hranic zastavě-
ného území u fotbalového hřiště, plochy převést do zastavitelných ploch a provést 
vyhodnocení ZPF). Upraven byl výčet nemovitých kulturních památek v odůvodnění 
ÚP kap. g) (upraveno dle Krajského úřadu LK z hlediska ochrany o státní památkové 
péči: požadavek na vypuštění chybného údaje -  “hřbitov s omezením“). Upřesněny 
byly regulativy a podmínky využití ploch z hlediska ochrany proti hluku  v obsahu ÚP 
v kap. c2) plochy změn Z 2 – Z 8 a Z 26, - podmínky pro využití  ploch viz. kap. f2) 
GF – 08 – BYDLENÍ v rodinných domech a GF 06 – PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ 
zástavba městská, polyfunkční s bydlením (upraveno dle Krajské hygienické stanice 
LK). 

 

 

 

 

 

 

 

Poučení: 

Proti dokumentaci ÚP Habartice vydané formou opatření obecné povahy nelze podat  

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

 

 

......................................     ........................................... 

       Roman Tůma                      František Kryšpín 

  místostarosta obce             starosta obce 

 

 

 
 
 
 


