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Zastupitelstvo m sta Špindler v Mlýn, p íslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona . 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon), za použití ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona
v souladu s ust. § 171 a následujících, zákona . 500/2004 Sb., správní ád, § 13 a p ílohy . 7 vyhlášky .
500/2006 Sb., o územn analytických podkladech, územn plánovací dokumentaci a zp sobu evidence územn
plánovací innosti
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Lokalita je nov navržena a nachází se v zastav ném území sídla. V sou asné dob je plocha vymezena jako
ostatní krajinná zele - KO. Nov je vymezena jako BI, bydlení individuální pro 1RD. Mezi vymezenou lokalitou a
stávající plochou h bitova z stává funk ní využití ostatní krajinná zele – KO.
Lokalita Zm10/1

Zastav né území je v souladu s platnými právními p edpisy vymezeno v sou asn platném Územním plánu
Špindler v Mlýn. Zm nou . 1 ÚP Špindler v Mlýn dochází k jeho rozší ení o pozemky p. . 96/2, p. . 96/16 a
p. . 100/7 vše v k. ú. Špindler v Mlýn.

• Rozloha lokality
0,0112 ha
• Využití území
OK.1
Plocha navazuje na zastav nou plochu hotelu Diana. Je ur ena pro jeho p ístavbu a tudíž dochází k rozší ení
plochy OK.1 na úkor plochy ZS.2- nezastavitelné zahrady.
Lokalita Zm12/1

Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje hodnot se zm nou . 1 nem ní.

!
Zastavitelné plochy se návrhem zm ny . 1 ÚP Špindler v Mlýn m ní takto:
k. ú. Bed ichov v Krkonoších – Horní Míse ky

• Rozloha lokality
0,2263 ha
• Využití území
OS.4
Zastavitelná plocha bude legalizovat sou asný stav, kdy už slouží jako lyža ská a sjezdová tra bez možnosti
doprovodných staveb – OS.4. V platném ÚP je vymezena jako LF – lesy zvláštního ur ení.
k. ú. P ední Labská – P ední Planina

• Rozloha lokality
0,1005 ha
• Využití území
OS.3
Zastavitelná plocha bude legalizovat sou asný stav, kdy už slouží jako lyža ská a sjezdová tra s doprovodnými
stavbami – OS.3. V platném ÚP je vymezena jako LF – lesy zvláštního ur ení.

Lokalita Zm15/1

Lokalita Zm16/1

k.ú. Špindler v Mlýn

• Rozloha lokality
0,1061ha
• Využití území
ZS.1
Lokalita je p evzata z platného ÚP ve stejném rozsahu. Zm na je ve funk ním využití plochy. Zastavitelná
plocha byla v platném ÚP vymezena jako návrhová lokalita N29 s funk ní plochou BM – bydlení m stské. Nov je
pro zachování nezastavitelných ploch zelen vymezena jako ZS.1 – ostatní sídelní zele s podílem vysoké zelen .
k.ú. Špindler v Mlýn

k. ú. Labská – Mechovinec

• Rozloha lokality
0,1754 ha
• Využití území
OS.3
Lokalita bude legalizovat sou asný stav a je ur ena pro rozhlednu bez zázemí – funk ní plocha lyža ská a
sjezdová tra s doprovodnými stavbami – OS.3. V sou asné dob je plocha vymezena jako lesy zvláštního ur ení LF.

Lokalita Zm8/1

k.ú. Špindler v Mlýn

• Rozloha lokality
0,0405ha
• Využití území
TO.3
V lokalit se pouze m ní funk ní využití plochy, z funk ní plochy OK.3 – ob anská vybavenost komer ní,
horské boudy na funk ní plochu TO.3 – technická obsluha území – vodní hospodá ství, aby stav odpovídal
skute nosti.

Lokalita Zm17/1
Lokalita Zm6c/1

k. ú. Bed ichov v Krkonoších

• Rozloha lokality
0,0206ha
• Využití území
DS.1
Lokalita je v zastav ném území. V sou asné dob je plocha vedena jako ZS.1- ostatní sídelní zele s podílem
vysoké zelen . Nov je vymezena jako DS.1- parkování osobních automobil na terénu pro sousední penzion
Karolína.

Urbanistická koncepce se zm nou . 1 nem ní.

Lokalita Zm6b/1

k.ú. Špindler v Mlýn

• Rozloha lokality
0,0231 ha
• Využití území
ZS.2
Lokalita bezprost edn navazuje na zastav né území a áste n zasahuje do p estavbové plochy P28. V platném
ÚP je vedena jako ostatní krajinná zele – KO. Nov je vymezena jako ZS.2 – nezastavitelné zahrady a sady.
Lokalita Zm14/1

Lokalita Zm6a/1

k.ú. Špindler v Mlýn

k.ú. Špindler v Mlýn

• Rozloha lokality
• Využití území

0,0734 ha
BI
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• Rozloha lokality
0,8047ha
• Využití území
OS.4
Lokalita nahrazuje zrušenou ást územního plánu Špindler v mlýn. ást pro pozemky .k. 96/16, 100/3 a
100/12, k.ú. Špindler v Mlýn byla zrušena Krajským soudem v Hradci Králové, rozsudek s íslem jednacím 30A
10/2012, datum doru ení 16. 7. 2012. ást pro pozemek .k. 100/7, k.ú. Špindler v Mlýn byla zrušena Krajským
soudem v Hradci Králové, rozsudek s íslem jednacím 30A 5/2013, datum doru ení 14. 8. 2013.
Lokalita je mimo zastav né území. Nov je vymezena jako OS.4 - ob anská vybavenost sportovního
charakteru, lyža ské sjezdové trat bez možnosti doprovodných staveb.
Lokalita Zm18/1

k.ú. Špindler v Mlýn
7
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• Rozloha lokality
0,0441ha
• Využití území
DS.1
Lokalita nahrazuje zrušenou ást územního plánu Špindler v mlýn. ást pro pozemek .k. 60/2, k.ú. Špindler v
Mlýn byla zrušena Krajským soudem v Hradci Králové, rozsudek s íslem jednacím 30A 51/2012, datum doru ení
19.10.2012.
Lokalita je v zastav ném území a v sou asné dob není vymezeno její funk ní využití. Nov je vymezena jako
DS.1 - silni ní doprava v etn ú elových komunikací - parkování osobních automobil na terénu.
Lokalita Zm24/1

k. ú. Špindler v Mlýn

• Rozloha lokality
0,0347ha
• Využití území
BI
Lokalita je v centru zastav ného území. V sou asné dob je plocha vedena ást jako BI a ást jako ZS.2 nezastavitelné zahrady a sady. Nov je plocha vymezena v celém rozsahu jako BI –bydlení individuální s umíst ním
1 RD.
Lokalita Zm27/1

k. ú. Špindler v Mlýn

• Rozloha lokality
0,0336ha
• Využití území
OK.1
Lokalita navazuje na zastav né území st ediska Eljon. V sou asné dob je plocha vedena jako FP – louky a
pastviny. Nov je plocha vymezena jako OK.1 – ob anská vybavenost komer ního charakteru, ubytování s kapacitou
do 60 l žek, kapacita bude omezena do 30 l žek.
Lokalita Zm32/1

14.8.2013. V sou asné dob je pozemek veden v KN jako trvale travní porost, funk ní plocha není vymezena. Nov
je plocha vymezena jako KO – ostatní krajinná zele .
Lokalita Zm35/1

k. ú. Špindler v Mlýn

• Rozloha lokality
0,3323ha
• Využití území
OS.1
Lokalita navazuje na zastav né území. V sou asné dob je plocha vedena jako FP – louky a pastviny. Nov je
plocha vymezena jako OS.1 – ob anská vybavenost sportovního charakteru – krytá a otev ená sportovišt a areály, se
zám rem vybudování t locvi ny.

• Rozloha lokality
0,3114ha
• Využití území
DS.4*
Lokalita je celá sou ástí návrhové plochy N53 z platného ÚP, kde se m ní funk ní využití z DS.4 – víceú elové
objekty na DS.4* - víceú elové objekty s ubytováním do 40 l žek.
Lokalita Zm36/1

k. ú. Špindler v Mlýn

• Rozloha lokality
0,0844ha
• Využití území
ZS.1
Lokalita nahrazuje zrušenou ást územního plánu Špindler v mlýn. ást pro pozemek .k. 96/2, k.ú. Špindler v
Mlýn byla zrušena Krajským soudem v Hradci Králové, rozsudek s íslem jednacím 30A 130/2012, datum doru ení
14.8.2013. V sou asné dob je pozemek veden v KN jako trvale travní porost, funk ní plocha není vymezena. Nov
je pro zachování nezastavitelných ploch zelen vymezena jako ZS.1 – ostatní sídelní zele s podílem vysoké zelen .
Lokalita Zm34/1

k. ú. Bed ichov v Krkonoších

• Rozloha lokality
0,0584 ha
• Využití území
OS.3
Lokalita je navržena v souladu s právním stavem katastrální mapy – funk ní plocha lyža ská a sjezdová tra
s doprovodnými stavbami – OS.3. V sou asné dob je plocha vymezena jako lesy zvláštního ur ení LF.

"
P estavbové plochy se návrhem zm ny . 1 ÚP Špindler v Mlýn m ní takto:

Lokalita Zm11/1

k.ú. Špindler v Mlýn

• Rozloha lokality
0,1235 ha
• Využití území
SC
Lokalita je sou ástí p estavbové plochy P22, kdy ást plochy s funkcí PP-parky se m ní na stavební parcelu
pro výstavbu polyfunk ního objektu s funkcí SC – bydlení smíšené v centrální zón . Objekt je omezen zastav nou
plochou max 260m2 a výškou 2NP + podkroví.
Lokalita Zm19/1

k. ú. Bed ichov v Krkonoších

• Rozloha lokality
0,8043ha
• Využití území
DS.7, OS.1
Lokalita je sou ástí p estavbové plochy P45 z platného ÚP. V p estavbové ploše byla vymezena jako TO.5 –
technická obsluha území. Nov je vymezena její severní ást o ploše 0,5303ha jako DS.7 – silni ní doprava v etn
ú elových komunikací, erpací stanice pohonných hmot a jižní ást o ploše 0,2740 ha jako OS.1 – ob anská
vybavenost sportovního charakteru, krytá a otev ená sportovišt a areály.
Lokalita Zm20/1

Lokalita Zm33/1

k. ú. Labská

k. ú. Špindler v Mlýn – ást Medv dín

• Rozloha lokality
0,0494ha
• Využití území
DS.2
Lokalita je v zastav ném území ve sportovn rekrea ním areálu Medv dín. Je ur ena pro zázemí turistického
vlá ku s funk ním vymezením DS.2 – jednotlivé garáže. V.sou asné dob je plocha vymezena jako ZS.2
nezastavitelné zahrady.
Lokalita Zm28/1

b ezen 2016

k. ú. Bed ichov v Krkonoších

• Rozloha lokality
0,8533ha
• Využití území
DS.4
Lokalita je sou ástí p estavbové plochy P45 z platného ÚP, kde se m ní funk ní využití její ásti z DS.1 –
silni ní doprava v etn ú elových komunikací, parkování osobních automobil na terénu na DS.4- silni ní doprava
v etn ú elových komunikací, víceú elové objekty – pro umíst ní objektu pro parkování se službami.

k. ú. Špindler v Mlýn

• Rozloha lokality
0,8416ha
• Využití území
KO
Lokalita nahrazuje zrušenou ást územního plánu Špindler v mlýn. ást pro pozemek .k. 87/1, k.ú. Špindler v
Mlýn byla zrušena Krajským soudem v Hradci Králové, rozsudek s íslem jednacím 30A 2/2013, datum doru ení
Architektonické studio Hysek spol. s r.o., Jiráskovo nám. 1727/18, 326 00 Plze

Lokalita Zm31a/1

k. ú. Bed ichov v Krkonoších

• Rozloha lokality
• Využití území

1,5787 ha
TO.5
8
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Lokalita je sou ástí p estavbové plochy P45 z platného ÚP, kde se m ní funk ní využití její ásti z OV.4 –
ob anské vybavení, integrovaný záchranný systém a OS.1 – krytá a otev ená sportovišt na TO.5 – technické služby.
Lokalita Zm31b/1

k. ú. Bed ichov v Krkonoších

• Rozloha lokality
0,0319 ha
• Využití území
OV.4
Lokalita je sou ástí p estavbové plochy P45 z platného ÚP, kde se m ní funk ní využití její ásti z OS.3–
sjezdové a lyža ské trat s doprovodnými stavbami na OV.4 – ob anské vybavení, integrovaný záchranný systém.

#
Koncepce systému sídelní zelen se Zm nou .1 ÚP Špindler v Mlýn nem ní.

$

Rašeliništ Jizery-Prameny Úpy ( ást u kóty Malý Šišák, 1439,4m; osa H – horská). Na území m sta zasahuje na
severovýchod nadregionální biocentrum (NRBC) . 85 Prameny Úpy (aktuáln p evažující vegeta ní typy: PR –
prameništ a rašeliništ , SM – smr iny, SU – su ové a roklinové lesy, BU – bu iny a jedliny, AT – acidofilní travinná
a ke í ková spol., SK – subalpinská ke ová a ke í ková spol., V – stojaté vody a b ehové porosty kolem nich; cílové
typy MB-H) a na severozápad pak také vložené regionální biocentrum (RBC) . 384 Prameny Labe (aktuáln
p evažující vegeta ní typy: PR – prameništ a rašeliništ , SM – smr iny, SU – su ové a roklinové lesy, BU – bu iny
a jedliny, AT – acidofilní travinná a ke í ková spol., SK – subalpinská ke ová a ke í ková spol.; cílové typy MB-H).
Podél jižní hranice území byl rovn ž v platném ÚP Špindler v Mlýn (Hysek 2011) vymezen v detailu
skladebných ástí krátký úsek biokoridoru nadregionálního významu (NRBK) . K27 K19-Prameny Úpy ( ást u kóty
Kužel, 843m; osa MB – mezofilní bu inná). Do ešeného území zasahuje velmi okrajov regionální biocentrum (RBC)
. 1655 Labská sout ska (aktuáln p evažující vegeta ní typy: SU – su ové a roklinové lesy, VO – bylinná vodní a
pob ežní vegetace, rákosiny, ost icové mok ady, KU – lesní kulticenózy, BU – bu iny a jedliny; cílový typ MB).
Regionální úrove ÚSES

%

Koncepce ve ejné infrastruktury se zm nou .1 ÚP Špindler v Mlýn nem ní.
Navržené lokality jsou p ístupné pro mobilní požární techniku a zásobování vodou pro požární ú ely ze
stávajících cest a ve ejných ploch. Zm nou .1 ÚP nejsou navrhovány žádné nové p ístupové cesty. Zm na .1 ÚP
Špindler v Mlýn nemá výrazný vliv na požadavky §20 vyhlášky . 380/2002 Sb pro správní území Špindler v Mlýn.
Do grafické ásti výkres je dle územn analytických podklad a pasportu .196/2014 dopln no ochranné
pásmo vodovodní sít v ší ce 10m na ob strany.
Do grafické ásti výkres je dle územn analytických podklad a pasportu .195/2014 dopln no ochranné
pásmo sít kanaliza ních stok v ší ce 10m na ob strany.
Do grafické ásti výkres je dle územn analytických podklad a pasportu . 191/2014 dopln no ochranné
pásmo nadzemního komunika ního vedení 1,5 m na ob strany (základnové stanice na Medv dín , komunika ní
vedení ve správ Ministerstva obrany).
Do grafické ásti jsou dle pasportu . 194/2014 dopln ny vojenské objekty ve správ Ministerstva obrany,
VUSS Pardubice a jejich ochranné pásmo (50 m), ozna ované jako „Vymezené území“.
V ochranném pásmu a ve vymezeném území lze územní rozhodnutí vydat pouze na základ závazného
stanoviska Ministerstva obrany.
Dle jevu 82 UAP jsou dopln ny sd lovací a komunika ní kabely v území.

V této následující úrovni vyšší hierarchie ÚSES byly v ÚTP NRaR ÚSES R (1996) vymezeny na ešeném
území m sta Špindler v Mlýn dva díl í biokoridory regionálního významu (RBK), které byly v ZÚR KHK (2011) mírn
upraveny. Platný ÚP Špindler v Mlýn (Hysek 2011) vymezoval regionální úrove ješt podle ÚTP, ale p edkládaná
zm na . 1 ÚP upravuje tuto hierarchii ÚSES již podle ZÚR KHK (2011).
Podél západního okraje ešeného území procházejí aktuáln 2 díl í úseky RBK mezofilního bu inného typu
(MB) . RK 655/1 v úseku K22 (okolí kóty Še ín, 1026m)-Bed ichovské a . RK 655/2 v úseku Bed ichovské-Prameny
Úpy ( ást v údolí Bílého Labe nad Dív í lávkou). Tento RBK byl v ZÚR KHK (2011) p eložen oproti ÚTP (1996) z
údolnice Labe na horní hranu západního svahu Labského údolí, kde byl v platném ÚP Špindler v Mlýn (Hysek 2011)
vymezen již v detailu skladebných ástí paralelní RBK mezofilního bu inného typu. RBK na ece Labi p es Špindler v
Mlýn byl ponížen do nižší, tj. lokální hierarchie a do ponechaného RBK MB-typu bylo vloženo nové RBC . H022
Bed ichovské. Všechna vložená biocentra do p í ných údolnic drobných p ítok resp. na horním toku Labe jsou
biotopov kombinovaného typu.
V severní ásti ešeného území bylo údolím Labe up esn no podle ÚTP NRaR ÚSES R (1996) i podle ZÚR
KHK (2011) detailní vymezení krátkého kontrastního RBK . RK 654 Prameny Labe-RK 655 resp. Prameny Úpy
( ást v údolí Bílého Labe nad Dív í lávkou). Jediné vložené LBC p es Labské údolí je biotopov kombinovaného typu.
Lokální úrove ÚSES
Lokální systémy ES, a to jak hygrofilní, tak i mezofilní, dopl ují vesm s sít vyšších hierarchií do požadované
základní prostorové skladby (tj. do sít s prostorovou bu kou kolem 2 km). Hygrofilní systémy se vymezují výhradn
jako terestrické, tzn. v poto ních údolích a vodní biotopy zde slouží p edevším pro migraci specifické bioty jako hlavní
migra ní osy v krajin . Tu n jsou v následujícím textu vyzna eny úseky lokálních systém , které zasahují na správní
území m sta Špindler v Mlýn. V závorkách je vždy popsána navazující ást p edm tného systému ležící mimo ešené
území.

Koncepce uspo ádání krajiny se zm nou .1 ÚP Špindler v Mlýn nem ní.
Územní systém ekologické stability byl pro zm nu .1 aktualizován dle Zásad územního rozvoje
Královehradeckého kraje ze dne 8.9.2011. Na správním území m sta Špindler v Mlýn (Královéhradecký kraj, Správa
NP Krkonoše) byly vymezeny územní systémy ekologické stability (ÚSES) v následujících hierarchických úrovních:
Nadregionální úrove ÚSES
Tato nejvyšší hierarchická úrove ÚSES zahrnuje na ešeném území m sta Špindler v Mlýn podle ÚTP NRaR
ÚSES R (1996) resp. podle ZÚR Královéhradeckého kraje (2011; dále ZÚR KHK) velmi významné skladebné ásti,
a to podél severní i jižní hranice území.
Podél severní hranice území a zárove podél esko-polské státní hranice byl již v platném ÚP Špindler v Mlýn
(Hysek 2011) vymezen v detailu skladebných ástí krátký úsek biokoridoru nadregionálního významu (NRBK) . K27
Architektonické studio Hysek spol. s r.o., Jiráskovo nám. 1727/18, 326 00 Plze

P ehled vymezených hygrofilních systém ES:
1) (RK 709 eky Labe pod Labskou sout skou, RBC 1655 Labská sout ska) – Labe mezi Labskou sout skou a
Bed ichovem – RK 655/1 – NRBK K27/H, RBC Prameny Labe; se t emi odbo kami:
a) propojení Labe v RK 654 – Medv dí potok, Medv dí d l – NRBK K27/H, RBC Prameny Labe, sedlo nad
Martinovkou – (Polsko, potok Wrzosóvka);
b) propojení Labe v RK 655/1 – Bílé Labe – NRBC 85 Prameny Úpy – ervený potok – potok Díre ka – NRBK
K27/H, Slezské sedlo – (Polsko, potoky Czerwie -Podgórna);
c) propojení Labe, VN Labská – Honzova strouha – RK 655/2, sedlo Temný kout – (Šerá strouha – potok
Jizerka).
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2) (RBK eky Labe, RBC 1646 U Prose ného – Malé Labe) – Klínový potok – NRBC 85 Prameny Úpy,
Klínovecké boudy – (Zelený potok, Zelený d l – í ka Úpa v Peci pod Sn žkou).
P ehled vymezených mezofilních systém ES:
3)NRBC 85 Prameny Úpy, Kozí h bety, 1320,9m – údolí Labe pod Dív í strání – RK 655/1, RBC Bed ichovské
– Harrachova skála, 1035m – Mechovinec, 1081m – (Kozlí h bet, 1034m – údolí Jizerky pod Dolními Míse kami –
…); kontrastn -modální systém;
4)NRBC 85 Prameny Úpy, kóta Stoh, 1324m – „Plá “, P ední Planina, 1198m – h bet Kop ivník, 989m –
NRBK K22, vrch Herlíkovický Žalý, 958,3m; modální systém; se ty mi odbo kami:
a) propojení P ední Planina, 1198m – Svatý Petr, údolí Dolského potoka – kóta 876,5m – NRBC 85 Prameny
Úpy, Kozí h bety, 1320,9m; kontrastn -modální systém;
b) propojení P ední Planina, 1198m – Hromovka, 1031,2m – údolí Labe pod Labskou VN – RK 655/2 pod
osadou Labská; kontrastn -modální systém;
c) propojení P ední Planina, 1198m – údolí Klínového potoka pod Friesovými Boudami – (Lahrský les –
NRBC 85 Prameny Úpy, Lahrovy Boudy); kontrastn -modální systém;
d) propojení h bet Kop ivník, 989m – kóta Struhadlo, 1001,5m – údolí Labe pod T ídomím – RK 655/2 u
T ídomí; kontrastn -modální systém.

$

&

'

&
Podmínky pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití se zm nou . 1 m ní takto:

$

$
'

(

)
&

Regulativy pro zm nu .1 ÚP Špindler v Mlýn jsou totožné s regulativy z platného ÚP Špindler v Mlýn a jsou
dopln ny o regulativ DS.4* - Silni ní doprava – víceú elové objekty s ubytováním.

•
•
•

ve ejná prostranství
parkovací plochy osobních automobil pro pot eby lokality
d tská h išt (plochy s proléza kami a pískovišti atp.)

P ÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
•
ubytování do 4 pokoj (tj. 8 l žek)
•
garáže izolované nebo integrované do objekt na pozemcích RD
•
za ízení integrovaná do staveb s hlavním využitím
o provozovny služeb a emeslných dílen bez vlivu na okolí (ateliéry, krej ovské dílny atp.)
o za ízení administrativní (kancelá e)
o za ízení pro obchodní ú ely (prodejny s celkovou plochou do 100 m2 v etn zázemí)
o za ízení ve ejného stravování s odbytovou plochou do 50 m2 (bufety, ob erstvení, jídelny, restaurace atp.)
o za ízení sportovní (fit centra, sauny)
o za ízení kulturní (knihovny, galerie, kluby)
o za ízení pro d ti a mládež (mikro-jesle, mikro-školky)
o za ízení zdravotnická (ordinace, laborato e)
o za ízení pro sociální ú ely (denní stacioná e, byty pro osam lé matky s d tmi)
o za ízení pro veterinární pé i (ordinace atp.)
•
sportovní nekrytá h išt (h išt s nezpevn ným povrchem bez speciálního vybavení, jednotlivé tenisové kurty,
h išt na odbíjenou atp.) v rámci ve ejných prostranství
PODMÍN N P ÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
•
budovy obytné malokapacitní sociálního charakteru (domy penzióny, domy s pe ovatelskou službou, byty pro
osam lé matky s d tmi, domovy d tí a mládeže atp.), pokud svým objemem odpovídají charakteru lokality a okolní zástavby
•
bazény v etn zast ešení v zahradách rodinných dom smí celkov zabírat maximáln 10% plochy zahradní
zelen , maximáln však 40m2
•
u provozoven, povolených do roku 2009 v etn , jejichž funk ní využití neodpovídá výše uvedenému funk nímu
využití plochy, lze povolovat provád ní rekonstrukcí a oprav pouze v p ípad , že stávající provozovna nemá negativní vliv na
okolní prost edí
Podmínky obecné:
•
u obytných ulic lze vzhledem k dopravnímu napojení povolovat stavby hlavního využití, z p ípustného využití
pouze stavby bez nároku na další dopravní obsluhu
•
parkování zákazník služeb zajišt no na vlastním nebo pronajatém pozemku
NEP ÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
•
oplocování pozemk
•
skleníky
•
z izování sportovních h iš v zahradách rodinných dom
•
odstavování nákladních automobil
•
a vše ostatní

$
BI
BYDLENÍ INDIVIDUÁLNÍ – RODINNÉ DOMY (UBYTOVÁNÍ DO 8 L ŽEK)
Obsah:
Území rodinných dom s okrasnými zahradami m stského a p ím stského charakteru vysoké kvality prost edí s
významným podílem zelen , tvo ící souvislé obytné celky.

$
OBECNÁ PROSTOROVÁ REGULACE:
•
max. % zastav ní
20%, nejvýše však 150m2
•
min. % zelen
65%
•
podlažnost
v návrhových a p estavbových lokalitách max. 2NP v etn podkroví, ve stávající zástavb
max. 2NP v etn podkroví
•
charakter dostaveb ve stabilizovaných plochách p izp sobit stávajícímu charakteru zástavby
Poznámka: Výstavba v zastav ném území Špindlerova Mlýna, Sv. Petra, Labské a Bed ichova je podmín na schválením regula ního plánu
pro tuto lokalitu.

!

(

OV.4 OB ANSKÁ VYBAVENOST VE EJNÉHO CHARAKTERU – INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM
Obsah:
Stavby pro integrovaný záchranný systém (stanice rychlé záchranné služby, požární zbrojnice atp.)
OBECNÁ PROSTOROVÁ REGULACE:
•
max. % zastav ní
40%
•
min. % zelen
30%
•
podlažnost
3NP v zastavitelných a p estavbových plochách, ve stabilizovaných plochách p izp sobit
charakteru území

HLAVNÍ VYUŽITÍ
•
rodinné domy , adové domy izolované v zahradách s funkcí okrasnou a rekrea ní

Architektonické studio Hysek spol. s r.o., Jiráskovo nám. 1727/18, 326 00 Plze
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HLAVNÍ VYUŽITÍ
•
stavby pro integrovaný záchranný systém (stanice rychlé záchranné zdravotní služby, požární zbrojnice atp.)
•
parkovací a odstavné plochy pro pot ebu lokality

OS.1 OB ANSKÁ VYBAVENOST SPORTOVNÍHO CHARAKTERU – KRYTÁ A OTEV ENÁ SPORTOVIŠT A
AREÁLY
Obsah:
Plochy pro t lovýchovu a sport m stského nebo regionálního významu.

P ÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
•
stavby a za ízení pro správu a provoz
•
heliport
•
za ízení integrovaná do staveb s hlavním p ípadn p ípustným využitím
o za ízení pro relaxaci
o za ízení sportovní v objektech (fit centra, sauny, bazény)
o za ízení administrativní
o služební byty
•
sportovní nekrytá h išt pro pot eby funkce hlavní (h išt s nezpevn ným povrchem bez speciálního vybavení,
jednotlivé tenisové kurty, h išt na odbíjenou, košíkovou, minigolfová h išt atp.)
•
plochy rekrea ní a okrasné zelen

OBECNÁ PROSTOROVÁ REGULACE:
•
max. % zastav ní
30%
•
min. % zelen
40%
•
podlažnost
max. výška 10 m v návrhových a p estavbových lokalitách, ve stabilizovaných plochách
p izp sobit charakteru území
HLAVNÍ VYUŽITÍ
•
stavby pro sportovní ú ely velké se speciálním vybavením ( tenisové areály, plavecké areály, areály pro mí ové
hry, plochy pro ve ejné bruslení atp.)
•
stavby pro sportovní ú ely malé (t locvi ny, menší bazény, fit centra, sauny atp.)
•
ve ejn p ístupné areály pro neorganizované volno asové aktivity (inline dráha, horolezecké st ny, volejbalové
h išt , h išt na košíkovou, tenisový dvorec, d tské h išt atp.)
•
parkovací plochy provozu a návšt v pro pot ebu lokality
•
ve ejná prostranství

NEP ÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
•
oplocování pozemk
•
a vše ostatní
OK.1 OB ANSKÉ VYBAVENÍ KOMER NÍHO CHARAKTERU – UBYTOVÁNÍ S KAPACITOU DO 60 L ŽEK
Obsah:
Plochy komer ního vybavení pro ú ely ubytování s kapacitou do 60 l žek (penziony)
OBECNÁ PROSTOROVÁ REGULACE:
•
max. % zastav ní
40%
•
min. % zelen
30%
•
podlažnost
3NP v etn podkroví, nejvýše však 500 m2 v návrhových a p estavbových plochách, ve
stabilizovaných plochách p izp sobit charakteru území
HLAVNÍ VYUŽITÍ
•
stavby pro ve ejné ubytování v penzionu s kapacitou do 30 pokoj ( 60 l žek)
•
parkovací a odstavné plochy pro pot ebu lokality
P ÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
•
stavby pro správu a provoz
•
za ízení integrovaná do staveb s hlavním využitím
o za ízení ve ejného stravování drobná a st ední (bufety, ob erstvení, jídelny, restaurace)
o za ízení administrativní (kancelá e)
o za ízení pro relaxaci
o za ízení sportovní v objektech (fit centra, sauny, bazény)
o za ízení pro obchodní ú ely malá (prodejny s celkovou plochou do 100 m2)
o služební byty
•
areál pro školicí st edisko kongresového typu
•
plochy okrasné a rekrea ní zelen
•
garáže integrované do objekt
•
d tská h išt (plochy s proléza kami a pískovišti atp.)
•
plochy rekrea ní a okrasné zelen
PODMÍN N P ÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
•
provozovny služeb bez vlivu na okolí (ateliéry, kade nictví atp.)
•
sportovní nekrytá h išt (h išt s nezpevn ným povrchem bez speciálního vybavení, jednotlivé tenisové kurty,
h išt na odbíjenou, minigolf atp.)
•
stavby pro agroturistiku
o stavby pro mechaniza ní prost edky
o stavby a za ízení pro ustájení koní
NEP ÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
•
oplocování pozemk
•
a vše ostatní

P ÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
•
za ízení integrovaná do staveb s hlavním využitím
o za ízení pro ubytování malé integrované do stavby s hlavním využitím (do 10 l žek - penzióny, malé ubytovny)
o za ízení ve ejného stravování drobná (bufety, ob erstvení, jídelny, restaurace)
o za ízení zdravotnická malá (ordinace)
o za ízení pro obchodní ú ely malá (prodejny s prodejní plochou do 50 m2)
o stavby a za ízení pro správce a provoz
•
sportovní kluby
•
minigolfová h išt
PODMÍN N N P ÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
• nezbytné stavby pro správce a provoz, není-li možné stavby situovat v p ilehlém zastav ném území nebo zastavitelných
plochách
NEP ÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
•
vše ostatní

OS.3 OB ANSKÁ VYBAVENOST SPORTOVNÍHO CHARAKTERU – LYŽA SKÉ SJEZDOVÉ TRAT
S DOPROVODNÝMI STAVBAMI
Obsah:
Plochy pro lyža ské sjezdové trat , lanové dráhy a jejich zázemí
OBECNÁ PROSTOROVÁ REGULACE:
•
vzhledem k charakteru ploch není prostorová regulace stanovena
HLAVNÍ VYUŽITÍ
•
sjezdové trat
•
lanové dráhy
•
lyža ské vleky
•
objekty technického zázemí
P ÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
•
b žecké trat (upravované i neupravované)
•
golfová h išt
• osv tlení sjezdových tratí
• technické za ízení pro um lé zavlažování
• technické za ízení pro um lé zasn žování
• stavby pro správu a provoz
• za ízení ve ejného stravování drobná (bufety, ob erstvení, jídelny, restaurace)
• za ízení pro obchodní ú ely malá (prodejny s prodejní plochou do 50 m2)
Poznámka: V lokalit N33 je p ípustná možnost výstavby rozhledny pouze na vrcholu sjezdovky Krakonoš.
NEP ÍPUSTNÉ VYUŽITÍ

Architektonické studio Hysek spol. s r.o., Jiráskovo nám. 1727/18, 326 00 Plze
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vše ostatní

•

OS.4 OB ANSKÁ VYBAVENOST SPORTOVNÍHO CHARAKTERU – LYŽA SKÉ SJEZDOVÉ TRAT
MOŽNOSTI DOPROVODNÝCH STAVEB
Obsah:
Plochy pro lyža ské sjezdové trat a odjezdové cesty

BEZ

OBECNÁ PROSTOROVÁ REGULACE:
•
vzhledem k charakteru ploch není prostorová regulace stanovena
HLAVNÍ VYUŽITÍ
•
sjezdové trat
•
odjezdové lyža ské cesty
•
funk ní louky v letním období
P
•
•
•
•

ÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
technické za ízení pro um lé zasn žování
stávající lanové dráhy a lyža ské vleky (v etn povolených p ed nabytím ú innosti ÚP Špindler v Mlýn)
b žecké trat (upravované i neupravované)
letní ú elové komunikace

NEP ÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
•
vše ostatní

d tská h išt (plochy s proléza kami a pískovišti atp.)

NEP ÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
•
a vše ostatní

$

#

DS.1 SILNI NÍ DOPRAVA – PARKOVÁNÍ OSOBNÍCH AUTOMOBIL NA TERÉNU
Obsah:
Plochy kapacitních parkoviš .
OBECNÁ PROSTOROVÁ REGULACE:
•
vzhledem k charakteru ploch není prostorová regulace stanovena
•
nedílnou sou ástí všech parkovacích ploch je výsadba vzrostlé zelen v minimálním pom ru 1strom na 5
parkovacích stání
HLAVNÍ VYUŽITÍ
•
parkovací plochy osobních automobil
P ÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
•
parkovací plochy autobus
•
ve ejné WC
NEP ÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
•
vše ostatní

$

"

*

SC
BYDLENÍ SMÍŠENÉ V CENTRÁLNÍ ZÓN
Obsah:
Území ob anské vybavenosti m stského a regionálního významu s významným podílem bydlení.
OBECNÁ PROSTOROVÁ REGULACE:
•
vzhledem k charakteru území není prostorová regulace jednozna n stanovena, objekty musí svým
architektonickým ešením stavebních forem a zejména celkovým objemem zástavby respektovat m ítko a kontext okolní
zástavby a charakter území
•
% zastav ní a % zelen bude ur en regula ním plánem
•
podlažnost max. 4NP v etn podkroví v návrhových a p estavbových lokalitách, ve stávající zástavb
p izp sobit charakteru území
HLAVNÍ VYUŽITÍ
• budovy obytné vícepodlažní
• stavby ve ejného charakteru definované pro funk ní plochy OV – ob anské vybavení ve ejného charakteru (pro vzd lání a
výchovu, zdravotní a sociální služby, ve ejnou správu, kulturu, ochranu ve ejného po ádku atp.)
•
stavby pro obchodní ú ely m stského charakteru (vícepodlažní obchodní domy)
•
stavby pro ubytování (hotely)

P ÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
•
budovy obytné nízkopodlažní
•
stavby pro administrativu
•
provozovny drobné emeslné výroby a služeb bez vlivu na okolí (ateliéry, krej ovské dílny, kade nictví, opravny
spot ebního zboží atp.)
•
za ízení integrovaná do staveb s hlavním p ípadn p ípustným využitím
o za ízení pro obchodní ú ely (prodejny s celkovou zastav nou plochou do 100 m2
o za ízení ve ejného stravování (bufety, ob erstvení, jídelny, restaurace, kluby)
o za ízení sportovní a relaxa ní (fit centra, sauny)
•
ve ejné WC
•
parkovací a odstavné plochy pro pot ebu lokality
•
ve ejná prostranství

Architektonické studio Hysek spol. s r.o., Jiráskovo nám. 1727/18, 326 00 Plze

DS.2 SILNI NÍ DOPRAVA – JEDNOTLIVÉ GARÁŽE
Obsah:
Plochy pro garážování.
OBECNÁ PROSTOROVÁ REGULACE:
•
podlažnost
1NP ve stabilizovaných plochách
•
vzhledem k charakteru ploch není další prostorová regulace stanovena
HLAVNÍ VYUŽITÍ
•
stávající jednopodlažní garáže jednotliv rozmíst né
P ÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
•
stávající parkování na terénu
•
ve ejné WC
NEP ÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
•
výstavba nových samostatn stojících garáží
•
vše ostatní

DS.4 SILNI NÍ DOPRAVA – VÍCEÚ ELOVÉ OBJEKTY
Obsah:
Plochy pro garážování.
OBECNÁ PROSTOROVÁ REGULACE:
•
podlažnost
ve stabilizovaných plochách dle charakteru území
4 NP v zastavitelných a p estavbových plochách
HLAVNÍ VYUŽITÍ
•
vícepodlažní hromadné garáže
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P ÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
•
za ízení integrovaná do staveb s hlavním p ípadn p ípustným využitím
o za ízení pro obchodní ú ely (prodejny s celkovou zastav nou plochou do 200 m2)
o za ízení ve ejného stravování (bufety, ob erstvení, jídelny, restaurace, kluby)
o za ízení administrativní (kancelá e)
o za ízení pro služby

HLAVNÍ VYUŽITÍ
•
stavby a za ízení pro zásobování vodou (úpravny vody, vodojemy, erpací stanice)
•
stavby a za ízení pro kanalizaci a išt ní odpadních vod ( OV, reten ní nádrže)

NEP ÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
•
vše ostatní

NEP ÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
•
vše ostatní

DS.4*
Obsah:

TO.5 ZA ÍZENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY – TECHNICKÉ SLUŽBY
Obsah:
Plochy pro objekty a za ízení technických služeb m sta.

SILNI NÍ DOPRAVA – VÍCEÚ ELOVÉ OBJEKTY S UBYTOVÁNÍM
Plochy pro garážování.

OBECNÁ PROSTOROVÁ REGULACE:
•
podlažnost
ve stabilizovaných plochách dle charakteru území
4 NP v zastavitelných a p estavbových plochách
HLAVNÍ VYUŽITÍ
•
vícepodlažní hromadné garáže
P ÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
•
za ízení integrovaná do staveb s hlavním p ípadn p ípustným využitím
o za ízení pro obchodní ú ely (prodejny s celkovou zastav nou plochou do 200 m2)
o za ízení ve ejného stravování (bufety, ob erstvení, jídelny, restaurace, kluby)
o za ízení administrativní (kancelá e)
o za ízení pro služby
o ubytování do 40 l žek
NEP ÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
•
vše ostatní

P ÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
•
stavby a za ízení pro správce a provoz

OBECNÁ PROSTOROVÁ REGULACE:
•
max. % zastav ní
50%
•
min. % zelen
15%
•
podlažnost
max 2NP
HLAVNÍ VYUŽITÍ
•
stavby a za ízení pro technické služby m sta
P ÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
•
stavby a za ízení pro správce a provoz
NEP ÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
•
vše ostatní

$

DS.7 SILNI NÍ DOPRAVA – ERPACÍ STANICE POHONNÝCH HMOT
Obsah:
Plochy pro erpací stanice PHM v etn plnících stanic PB
OBECNÁ PROSTOROVÁ REGULACE:
•
podlažnost
max. 2NP
•
vzhledem k charakteru ploch není další prostorová regulace stanovena

,

ZS.1 ZELE SÍDELNÍ SPECIFICKÁ – OSTATNÍ SÍDELNÍ ZELE S PODÍLEM VYSOKÉ ZELEN
Obsah:
Nezastavitelné plochy zelen s funkcí p írodní, ochranou a rekrea ní s podílem vysoké zelen extenzivn
udržované.
OBECNÁ PROSTOROVÁ REGULACE:
•
vzhledem k charakteru ploch není prostorová regulace stanovena

HLAVNÍ VYUŽITÍ
•
erpací stanice PHM (v etn plnících stanic PB)

HLAVNÍ VYUŽITÍ
• porosty p írod blízké a okrasné s podílem vysoké zelen
• komunikace pro p ší a cyklistickou dopravu

P ÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
•
mycí za ízení pro osobní a nákladní automobily
•
odstavné a parkovací plochy osobních automobil
•
odstavné a parkovací plochy nákladních automobil

P ÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
• d tská h išt (plochy s proléza kami a pískovišti)

NEP ÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
•
vše ostatní

NEP ÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
•
oplocení
• vše ostatní
ZS.2 ZELE SÍDELNÍ SPECIFICKÁ – NEZASTAVITELNÉ ZAHRADY
Obsah:
Nezastavitelné plochy zahrad a sad se zvýšenou funkcí ochrannou a rekrea ní.

$

+

$

TO.3 ZA ÍZENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY – VODNÍ HOSPODÁ STVÍ
Obsah:
Plochy pro zásobování vodou, odkanalizování a išt ní odpadních vod.
OBECNÁ PROSTOROVÁ REGULACE:
•
vzhledem k charakteru ploch není prostorová regulace stanovena

Architektonické studio Hysek spol. s r.o., Jiráskovo nám. 1727/18, 326 00 Plze

OBECNÁ PROSTOROVÁ REGULACE:
•
hospodá ský objekt do 16 m2 nepodsklepený, bez podkroví, d ev ný
•
vzhledem k charakteru ploch není prostorová regulace stanovena
HLAVNÍ VYUŽITÍ
• okrasné a užitkové zahradní kultury
• ovocné sady
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P ÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
•
studny
•
d tská h išt (plochy s proléza kami a pískovišti)

*
*

PODMÍN N P ÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
• v zastav ném území hospodá ský objekt nebo zahradní p íst ešek (altán) do 16 m2 na min. vým e pozemku 400m2 ,
nestojí-li na pozemku již zahrádká ská chata
• mimo zastav né území hospodá ský objekt do 16 m2 na min. vým e pozemku 800 m2, nestojí-li na pozemku již
zahrádká ská chata

*
$

NEP ÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
•
oplocení
•
vše ostatní

Všechny VPS a pozemky dot ené VPS vymezené v platném ÚP z stávají v platnosti. Zm nou .1 ÚP se
nevymezují žádné nové pozemky pro VPS dopravní a technické infrastruktury.

$

Všechny VPS a pozemky dot ené VPS vymezené v platném ÚP z stávají v platnosti. Zm nou .1 ÚP se
nevymezují žádné nové pozemky pro VPS ve ejná prostranství.

!

-

KO
OSTATNÍ KRAJINNÁ ZELE
Obsah:
Nelesní d evinné porosty (remízy, staré sady, liniové volné a doprovodné porosty), které plní v krajin funkci
ekologicko-stabiliza ní, protierozní a estetickou. Plochy ostatní krajinné zelen zahrnují lánky územního systému
ekologické stability krajiny (ÚSES) na pozemcích zem d lského p dního fondu.
OBECNÁ PROSTOROVÁ REGULACE:
• vzhledem k charakteru ploch není prostorová regulace stanovena
HLAVNÍ VYUŽITÍ
• liniové a plošné ke ové a nelesní stromové porosty (stromo adí, remízy, meze, ke ové plášt atp.)
• b ehové porosty vodote í a vodních ploch
P ÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
• travní porosty
• do asné oplocování pozemk s mladou výsadbou strom za ú elem jejich ochrany p ed ú inky zem d lské techniky a p ed
okusem zv í
• komunikace ú elové
• p ší cesty a cyklistické a jezdecké stezky
• v elnice a v elíny
NEP
•
•
•
•
•

ÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
nep ípustné je oplocování pozemk z vlastnických a jiných d vod
nep ípustné je z izování honitby s funkcí obory
nep ípustné je z izování stožár v trných elektráren
nep ípustné je z izování fotovoltaických elektráren
a vše ostatní

*

#

*

Územní systém ekologické stability byl aktualizován dle Zásad územního rozvoje Královehradeckého kraje
ze dne 8.9.2011.
Zm nou .1 ÚP se dopl ují nová ve ejn prosp šná opat ení pro územní systém ekologické stability a to takto:
VRÚ-01
Nadregionální biocentrum – 85 – Prameny Úpy, k.ú. Špindler v Mlýn, k.ú. P ední Labská
VRÚ-02
Nadregionální bioregion - K 27 H, k.ú. Špindler v Mlýn
VRÚ-03
Nadregionální bioregion - K 22 MB, k.ú. P ední Labská, k.ú. Labská
VRÚ-04
Regionální biocentrum - 384 - Prameny labe, k.ú. Bed ichov v Krkonoších, k.ú. Špindler v
Mlýn
VRÚ-05
Regionální biocentrum - 1655 - Labská sout ska, k.ú. Labská
VRÚ-06
Regionální biocentrum - H 022 - Bed ichovské, k.ú. Bed ichov v Krkonoších, k.ú. Labská
VRÚ-07
Regionální biokoridor - RK 654, k.ú. Bed ichov v Krkonoších, k.ú. Labská
Regionální biokoridor - RK 655/1, k.ú. Bed ichov v Krkonoších, k.ú. Špindler v Mlýn
Regionální biokoridor - RK 655/2, k.ú. Bed ichov v Krkonoších, k.ú. Labská

(
'

/+0

$
Všechny VPS a pozemky dot ené VPS vymezené v platném ÚP z stávají v platnosti. Zm nou .1 ÚP se
nevymezují žádné nové pozemky pro VPS pro které lze práva k pozemk m a stavbám vyvlastnit.
Architektonické studio Hysek spol. s r.o., Jiráskovo nám. 1727/18, 326 00 Plze

,

Kompenza ní opat ení podle §50 odst. 6 stavebního zákona nebyla požadována.

*

)

.

(

*
*%

(

k.ú. Špindler v Mlýn
VO-01
školství - t locvi na
poz. parc. 190/1, 190/3 k.ú. Špindler v Mlýn, ve prosp ch m sta Špindler v Mlýn.

VRÚ-08
VRÚ-09

POZNÁMKA
• menší plochy ostatní krajinné zelen nejsou v grafické ásti popsány kódem

)

"

Všechny VPS a pozemky dot ené VPS vymezené v platném ÚP z stávají v platnosti. Zm nou .1 ÚP se
dopl ují nové pozemky pro VPS ob anského vybavení a to:.

'
&

&

(

Vymezení ploch a koridor územních rezerv a stanovení možného budoucího využití v etn podmínek pro jeho
prov ení se zm nou . 1 m ní takto:
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Je dopln na územní rezerva pro koridor elektrotechniky dle Zásad územního rozvoje Královehradeckého kraje,
vydaných dne 8.9.2011. Jedná se o koridor nadzemního vedení 2x 110 kV TR Vrchlabí – Strážné – Špindler v Mlýn
(TE1r). Zm na .1 ÚP Špindler v Mlýn není v rozporu s tímto koridorem.

'
Vymezení ploch a koridor , ve kterých je rozhodování o zm nách v území podmín no dohodou o parcelaci, se
Zm nou . 1 ÚP nem ní.

&
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& E- '''

'
'
(

&

Vymezení ploch a koridor , ve kterých je rozhodování o zm nách v území podmín no zpracováním územní
studie, se vzhledem k rozsahu jednotlivých zm n ve Zm n .1 ÚP nestanovuje.

'
)

(
&

Vymezení ploch a koridor , ve kterých je po ízení a vydání regula ního plánu podmínkou pro rozhodování o
zm nách jejich využití, se vzhledem k rozsahu jednotlivých zm n nestanovuje.

'&

(

Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které m že vypracovávat
architektonickou ást projektové dokumentace jen autorizovaný architekt, se zm nou . 1 nem ní.

(
)

'
$

(

Po et list textové ásti (výrok)

13 formát A3

Po et výkres grafické ásti (výrok)

9 výkres

&

'

(

45678 9:5;<=>?@A /;7>B>? C /:8D
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'
(

*

'

M sto Špindler v Mlýn má územní plán, který byl vydán v listopadu 2011.
Zastupitelstvo m sta Špindler v Mlýn usnesením . 11, 13, 16, 21, 23 – 26, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 38 - 43
/11/2012-Z ze dne 19. 11. 2012 rozhodlo o po ízení Zm ny . 1 Územního plánu Špindler v Mlýn a usnesením . 10,
13, 15, 17 – 25/4/2013-Z ze dne 25. 3. 2013 rozhodlo o po ízení dopln ní Zm ny . 1 Územního plánu Špindler v
Mlýn. Usnesením . 28/8/2014-Z ze dne 16. 6. 2014 rozhodlo o dopln ní zadání o výsledky soudních rozhodnutí a
p esunutí rozvojové plochy OS. 1 ur ené pro výstavbu t locvi ny základní školy na jiný pozemek.
Po izovatelem zm ny územního plánu je M stský ú ad Špindler v Mlýn, který splnil požadavky § 24 odst. 2
zákona . 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním ádu v platném zn ní smlouvou s Ing. arch. Ivou Lánskou,
která spl uje stanovené kvalifika ní požadavky.
Ur eným lenem zastupitelstva (dále jen „ur ený zastupitel“) pro spolupráci s po izovatelem byl stanoven Bc.
Vladimír Staruch.
Návrh zadání Zm ny . 1 Územního plánu Špindler v Mlýn vypracovala Ing. arch. Iva Lánská, oprávn ná
osoba po izovatele, m stský ú ad Špindler v Mlýn ve spolupráci s ur eným zastupitelem v souladu s § 47 odst. 1
zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon), ve zn ní pozd jších p edpis , a s
p ílohou . 6 k vyhlášce . 500/2006 Sb., o územn analytických podkladech, územn plánovací dokumentaci a
zp sobu evidence plánovací innosti.
Oznámením ze dne 6. 5. 2013 bylo zahájeno jeho projednávání. Návrh zadání byl vystaven, v souladu
s ve ejnou vyhláškou ze dne 6. 5. 2013, k ve ejnému nahlédnutí od 13. 5. 2013 do 12. 6. 2013. Návrh zadání byl
v ervenci 2013 upraven v souladu s výsledky projednání a schválen Zastupitelstvem m sta Špindler v Mlýn dne 11.
11. 2013. Ze záv r projednávaného zadání vyplynulo, že sou ástí Zm ny . 1 Územního plánu Špindler v Mlýn
bude vyhodnocení vliv územního plánu na udržitelný rozvoj území. Vzhledem k tomu, že nebyl uplatn n žádný
požadavek na ov ení variantního ešení ani podn t dot eného orgánu, nepožadovalo zastupitelstvo m sta zpracování
konceptu ani zpracování variant.
Na základ schváleného zadání byl vyhotoven zpracovatelem, kterým je Architektonické studio Hysek spol. s
r.o., hlavní projektant Ing. arch. Old ich Hysek, návrh Zm ny . 1 Územního plánu Špindler v Mlýn a zajišt no
zpracování Vyhodnocení vliv územního plánu na udržitelný rozvoj území.
Podle § 50 odst. 2 stavebního zákona oznámil po izovatel dobu a místo konání spole ného jednání o návrhu
Zm ny . 1 Územního plánu Špindler v Mlýn oznámením ze dne 5. 9. 2014 jednotliv dot eným orgán m, krajskému
ú adu a sousedním obcím. Spole né jednání se uskute nilo dne 23. 9. 2014. Po izovatel ve spolupráci s ur eným
zastupitelem všechna došlá stanoviska a p ipomínky vyhodnotil a následn zajistil upravení návrhu zm ny územního
plánu.
Návrh Zm ny . 1 Územního plánu Špindler v Mlýn byl upraven na základ pokyn k úprav návrhu zm ny
územního plánu po spole ném jednání vydaných po izovatelem dne 6. 3. 2015. Návrh Zm ny . 1 Územního plánu
Špindler v Mlýn p ed ízením o jeho vydání posoudil Krajský ú ad Královéhradeckého kraje, odbor územního
plánování a stavebního ádu, stanoviskem ze dne 9. 7. 2015 pod zna kou 17725/UP/2015/Va na základ p edloženého
návrhu Zm ny . 1 Územního plánu Špindler v Mlýn a zprávy o jeho projednání. Krajský ú ad neshledal takové
nedostatky, které by neumož ovaly p istoupit k ízení o vydání Územního plánu Špindler v Mlýn, dle ustanovení §
52 stavebního zákona.
O upraveném a posouzeném návrhu Zm ny . 1 Územního plánu Špindler v Mlýn, v etn Vyhodnocení vliv
Územního plánu Špindler v Mlýn na udržitelný rozvoj území, se konalo dne 14. 8. 2015 ve ejné projednání s
výkladem územn plánovací dokumentace, které bylo oznámeno ve ejnou vyhláškou ze dne 13. 7. 2015. Návrh
Zm ny . 1 Územního plánu Špindler v Mlýn byl vystaven k ve ejnému nahlédnutí od 12. 7. 2015 do 24. 8. 2015. K
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ve ejnému projednání byly oznámením ze dne 13. 7. 2015 p izvány jednotliv dot ené orgány a sousední obce. Podle
§ 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona mohli vlastníci pozemk a staveb dot ených návrhem ešení, oprávn ný investor
a zástupce ve ejnosti podat proti návrhu Zm ny . 1 Územního plánu Špindler v Mlýn námitky nejpozd ji do 7 dn
ode dne ve ejného projednání. Nejpozd ji do 7 dn ode dne ve ejného projednání mohl každý uplatnit své p ipomínky.
Dot ené orgány a Krajský ú ad jako nad ízený orgán mohly uplatnit ve stejné lh t stanoviska k ástem ešení, které
byly od spole ného jednání zm n ny. O pr b hu ve ejného projednání byl veden písemný záznam.
Po izovatel ve spolupráci s ur eným zastupitelem vyhodnotil výsledky projednání a v souladu s ustanovením §
53 odst. 1 stavebního zákona zpracoval návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení p ipomínek uplatn ných
k Zm n . 1 Územního plánu Špindler v Mlýn.
S ohledem k tomu, že výsledky ve ejného projednání a podané námitky vyžadovaly podstatnou úpravu návrhu
Zm ny . 1 Územního plánu Špindler v Mlýn, p ednesl ur ený zastupitel návrh pokynu po izovatele k úprav návrhu
zm ny se zd vodn ním provést opakované ve ejné projednání podle ustanovení § 53 odst. 2 poslední v ta stavebního
zákona na Zastupitelstvu m sta Špindler v Mlýn.
Po izovatel oznámil dne 30.10.2015 opakované ve ejné projednání návrhu Zm ny . 1 Územního plánu
Špindler v Mlýn v rozsahu úprav návrhu po ve ejném projednání dne 14.8.2015, v souladu s § 53 odst. 2 dle § 52
stavebního zákona a § 172 zákona . 500/2004 Sb. správní ád, ve zn ní pozd jších p edpis . Jednání se konalo dne
30.11.2015 od 16.00 hodin v zasedací místnosti M stského ú adu Špindler v Mlýn. Upravený a posouzený
návrh zm ny byl vystaven k ve ejnému nahlédnutí od 30.10.2015 do 7.12.2015. Nejpozd ji do 7 dn od
opakovaného ve ejného projednání, tj. do 7.12.2015 mohli vlastníci pozemk a staveb dot ených návrhem
ešení, oprávn ný investor a zástupce ve ejnosti uplatnit své námitky, a ve stejné lh t mohl každý uplatnit své
p ipomínky k ástem ešení, které byly od minulého ve ejného projednání zm n ny. Dot ené orgány a krajský ú ad
jako nad ízený orgán mohli uplatnit do 7 dn ode dne opakovaného ve ejného projednání stanoviska k ástem ešení,
které byly od ve ejného projednání konaného dne 14.8.2015 zm n ny a byly tak p edm tem opakovaného ve ejného
projednání.
Po izovatel ve spolupráci s ur eným zastupitelem vyhodnotil výsledky projednání a zpracoval s ohledem na
ve ejné zájmy návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení p ipomínek uplatn ných k návrhu územního plánu
pro opakované ve ejné projednání. Návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení p ipomínek byl 8.2.2016
odeslán dot eným orgán m a krajskému ú adu jako nad ízenému orgánu, aby k nim ve lh t 30 dn od obdržení
uplatnily stanoviska.
Po izovatel p ezkoumal soulad návrhu Zm ny . 1 Územního plánu Špindler v Mlýn s Politikou územního
rozvoje R, s územn plánovací dokumentací vydanou krajem, s cíli a úkoly územního plánování, zejména s
požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastav ného
území, s požadavky stavebního zákona a jeho provád cích právních p edpis , s požadavky zvláštních právních
p edpis a stanovisky dot ených orgán podle zvláštních právních p edpis , s vyhodnocení vliv na udržitelný rozvoj
území, se stanoviskem krajského ú adu k vyhodnocení vliv na životní prost edí a se sd lením jak bylo zohledn no,
s vyhodnocením ú elného využití zastav ného území, s vyhodnocením pot eby vymezení zastavitelných ploch a
dosp l k záv ru, že Zm na . 1 Územního plánu Špindler v Mlýn je v souladu s výše uvedeným a p edložil Zm nu
. 1 Územního plánu Špindler v Mlýn Zastupitelstvu m sta Špindler v Mlýn ke schválení.

Pro lokality ešené zm nou . 1 nejsou v Aktualizaci .1 Politiky územního rozvoje R, schválené usnesením
vlády R . 276 dne 15.4.2015, stanoveny podmínky, se kterými by zm na byla v rozporu. ešené území je
v Aktualizaci .1 Politiky územního rozvoje R za azeno do oblasti SOB 7 – specifická oblast Krkonoše – Jizerské
hory. Republikové priority územního plánování pro zajišt ní udržitelného rozvoje území vyplývající z Aktualizace .1
Politiky územního rozvoje eské republiky jsou zm nou .1 ÚP Špindler v Mlýn respektovány takto:
(14) Ochrana a rozvoj p írodních, civiliza ních a kulturních hodnot Ve ve ejném zájmu chránit a rozvíjet
p írodní, civiliza ní a kulturní hodnoty území, v etn urbanistického, architektonického a archeologického d dictví.
Zachovat ráz jedine né urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedine né kulturní krajiny, které jsou
výrazem identity území, jeho historie a tradice. Tato území mají zna nou hodnotu, nap . i jako turistické atraktivity.
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Jejich ochrana by m la být provázána s pot ebami ekonomického a sociálního rozvoje v souladu s principy
udržitelného rozvoje. V n kterých p ípadech je nutná cílená ochrana míst zvláštního zájmu, v jiných p ípadech je
t eba chránit, respektive obnovit celé krajinné celky. Krajina je živým v ase prom nným celkem, který vyžaduje
tv r í, avšak citlivý p ístup k vyváženému všestrannému rozvoji tak, aby byly zachovány její st žejní kulturní,
p írodní a užitné hodnoty. Bránit upadání venkovské krajiny jako d sledku nedostatku lidských zásah .
Zm na . 1 ÚP Špindler v Mlýn zachovává principy platného ÚP, návrhové a p estavbové lokality zachovávají
ráz urbanistické struktury území a jeho turistickou atraktivitu.
(16) P i stanovování zp sobu využití území v územn plánovací dokumentaci dávat p ednost komplexním
ešením p ed uplat ováním jednostranných hledisek a požadavk , které ve svých d sledcích zhoršují stav i hodnoty
území.
P i stanovení zp sobu využití území ve zm n .1 ÚP Špindler v Mlýn je dána p ednost komplexnímu ešení
p ed uplat ováním jednostranných hledisek a požadavk , které ve svých d sledcích zhoršují stav i hodnoty území.
Jsou vytvá eny další podmínky pro rozvoj cestovního ruchu p i zachování a rozvoji hodnot území.
(19) Hospodárn využívat zastav né území (podpora p estaveb revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu
nezastav ného území (zejména zem d lské a lesní p dy) a zachování ve ejné zelen , v etn minimalizace její
fragmentace.
Jsou hospodárn využívána zastav ná území a minimalizováno zabírání nové zem d lské a lesní p dy – krom
nových zastavitelných území v n kolika lokalitách legalizuje stávající stav (nap . lokalita Zm6b/1, Zm6c/1) nebo
navrhuje p estavbu ploch – zm nu funk ního využití oproti platnému ÚP (nap . lokalita Zm11/1, Zm19/1).
(20) a (20a) S ohledem na to p i územn plánovací innosti, pokud je to možné a od vodn né, respektovat
ve ejné zájmy nap . ochrany biologické rozmanitosti a kvality životního prost edí, zejména formou d sledné ochrany
zvlášt chrán ných území, lokalit soustavy Natura 2000, mok ad , ochranných pásem vodních zdroj , chrán né
oblasti p irozené akumulace vod a nerostného bohatství, ochrany zem d lského a lesního p dního fondu. Vytvá et
územní podmínky pro implementaci a respektování územních systém ekologické stability a zvyšování a udržování
ekologické stability a k zajišt ní ekologických funkcí i v ostatní volné krajin a pro ochranu krajinných prvk
p írodního charakteru v zastav ných územích, zvyšování a udržování rozmanitosti venkovské krajiny. V rámci
územn plánovací innosti vytvá et podmínky pro ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové charakteristiky a typy
krajiny a vytvá et podmínky pro využití p írodních zdroj . Vytvá et územní podmínky pro zajišt ní migra ní
propustnosti krajiny pro voln žijící živo ichy a pro lov ka, zejména p i umís ování dopravní a technické
infrastruktury. V rámci územn plánovací innosti omezovat nežádoucí sr stání sídel s ohledem na zajišt ní
p ístupnosti a prostupnosti krajiny.
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vymezováním ploch a koridor pro dopravní infrastrukturu vytvá et územní p edpoklady pro zlepšení
dopravní dostupnosti republikových a p eshrani ních dopravních tah , zejména zkvalitnit dostupnost
oblasti železni ní dopravou
• vytvá et územní podmínky pro zlepšení technické a dopravní infrastruktury, zejména pro rozvoj
ekologických forem dopravy
• vytvá et územní p edpoklady pro dosažení vyvážených podmínek udržitelného rozvoje území zejména
v koordinaci s ochranou p írody a krajiny
• plochy zm n využití území umis ovat p edevším ve vazb na zastav né území a p i jejich vymezení se
ídit stávajícími p írodními hodnotami území
• diferencované a úm rné využívání lidského, p írodního i ekonomického, zejména rekrea ního
potenciálu oblasti
• minimalizace st et nadm rného zatížení území rekreací a cestovním ruchem v souladu se zájmy
ochrany p írody a krajiny, zejména v hlavních st ediscích, p edevším v období hlavní sezóny a
vytvá ení územních podmínek pro rozvoj k p írod šetrných forem rekreace a cestovního ruchu i mimo
stávající hlavní st ediska
• koordinovaný rozvoj ekonomických aktivit, zejména cestovního ruchu
• vytvo ení podmínek pro stabilizaci a zlepšení životní úrovn obyvatelstva p i maximálním využití
regionálního potenciálu území a p i respektování p írodních a kulturních hodnot území
• zvýšení atraktivity podhorské ásti území pro investory, jejichž podnikatelský zám r není v rozporu
s posláním a ochrannými podmínkami Krkonošského národního parku a jeho ochranného pásma
• vytvo ení podmínek pro vyvážené zajišt ní zájm ekonomických a sociálních a zájm ochrany p írody
a krajiny
• zlepšení dopravní dostupnosti území a p eshrani ních dopravních vazeb s ohledem na limity
ekonomického a p edevším rekrea ního využití území Krkonošského národního parku a jeho
ochranného pásma
• respektování vymezených cílových charakteristik krajiny dot ené územím specifické oblasti, a to
p edevším s ohledem na poslání Krkonošského národního parku a jeho ochranného pásma
• respektování kulturních a civiliza ních hodnot území, v etn urbanistického, architektonického a
archeologického d dictví v daných územích
Zm nou .1 ÚP Špindler v Mlýn jsou spln ny úkoly pro územní plánování vyplývající z platných Zásad
územního rozvoje Královéhradeckého kraje.
•

Vyhodnocení z hlediska širších vztah
Rozvojové zám ry se nacházejí p edevším v sou asn zastav ném území nebo v jeho návaznosti – nedochází
tak k významnému ovlivn ní charakteru krajiny a není tudíž nutné vytvá et kompenza ní opat ení. Jsou vytvo eny
územní podmínky pro zajišt ní migra ní propustnosti krajiny.
Pro lokality ešené zm nou .1 ÚP Špindler v Mlýn byly stanoveny požadavky dle koncepce Zásad územního
rozvoje Královehradeckého kraje (dále jen ZÚR), vydané zastupitelstvem Královehradeckého kraje dne 8.9.2011,
které nabyly ú innost 16. listopadu 2011. ešené území adí území m sta Špindler v Mlýn do SOB 7 – specifické
oblasti Krkonoše – Jizerské hory. Pro specifickou oblast SOB7 – Krkonoše – Jizerské hory byly vymezeny tyto úkoly
pro územní plánování:
• zp esn ním koncepce ochrany a rozvoje hodnot a vymezováním ploch zm n vytvá et územní podmínky
pro rovnom rné využívání rekrea ního potenciálu oblasti, zejména pro regulaci zatížení cestovním
ruchem, p edevším ve stávajících hlavních st ediscích Janské Lázn , Pec pod Sn žkou, Špindler v
Mlýn a pro rozvoj rekreace i mimo n ve m stech a obcích erný D l, Dolní Dv r, Horní Maršov,
Malá Úpa, Strážné, Svoboda nad Úpou a Žaclé s ohledem na možnost celoro ního využití
• na území Krkonošského národního parku a jeho ochranného pásma vytvá et územní podmínky pouze
pro rozvoj k p írod šetrných forem cestovního ruchu a rekreace s ohledem na celoro ní využití

Zm na . 1 nekoliduje s územn plánovací dokumentací sousedních obcí. Urbanistické vazby platného ÚP
Špindler v Mlýn a sousedních správních obvod spo ívají p edevším v ešení návaznosti dopravních staveb a
krajinných opat ení p ekra ujících hranice správního území m sta Špindler v Mlýn a v koordinovaném p ístupu p i
umís ování staveb, které svým prostorovým p sobením p esahují jednotlivá správní území. Jedná se o stávající
cyklostezky a ú elové komunikace v krajin . V rámci vyhodnocení zám r z hlediska širších územních vztah je
Zm na . 1 ÚP Špindler v Mlýn koordinována s platnými územn plánovacími dokumentacemi sousedních územních
obvod takto:
Sousední správní území:
Správní území Rokytnice nad Jizerou
k.ú. Rokytno
Správní území obce Rokytnice nad Jizerou se nachází v Libereckém kraji,
Zm nou . 1 UP Špindler v Mlýn nejsou ovlivn ny širší vztahy v území.

Správní území Vítkovice
Architektonické studio Hysek spol. s r.o., Jiráskovo nám. 1727/18, 326 00 Plze
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k.ú. Vítkovice v Krkonoších

• Vazba místních ástí Svatý Petr, Bed ichov a Labská na centrum m sta
• Vazba m sta na silnici Špindler v Mlýn – Špindlerova bouda – (Podgórzyn)

Správní území obce Vítkovice se nachází v Libereckém kraji,
Zm nou . 1 UP Špindler v Mlýn nejsou ovlivn ny širší vztahy v území

Z hlediska vazeb nad azených inženýrských sítí je zm nou . 1 ÚP Špindler v Mlýn respektována:

Správní území Benecko
k.ú. Benecko

• OV
• Energetické sít s ochrannými a bezpe nostními pásmy, nacházející se v ešeném území
• Dálkové kabely v území

Správní území obce Benecko se nachází v Libereckém kraji,
Zm nou . 1 UP Špindler v Mlýn nejsou ovlivn ny širší vztahy v území

Z hlediska protierozní ochrany je zm nou . 1 ÚP Špindler v Mlýn respektována:

Správní území Vrchlabí
k.ú. Ho ejší Vrchlabí

Z hlediska odtokových pom r je zm nou . 1 ÚP Špindler v Mlýn respektována:

• Veškerá krajinná zele , zajiš ující ochranu proti v trné a vodní erozi

•
Územní plán Vrchlabí nabyl ú innosti dne 24.09.2008, Zm na .1 ÚP Vrchlabí nabyla ú innosti dne
29.08.2013, Zm na .2 ÚP Vrchlabí nabyla ú innosti dnem 06.03.2013, Zm na .3 ÚP Vrchlabí nabyla
ú innosti dne 13.06.2013 a Zm na .4 ÚP Vrchlabí nabyla ú innosti dne 19.06.2015.
Zm nou . 1 UP Špindler v Mlýn nejsou ovlivn ny širší vztahy v území

eka Labe a Bílé Labe s vodním dílem – p ehradou Labská, jejíž hlavním ú elem je zachycení povod ových
vln a zajišt ní minimálního pr toku eky Labe

Z hlediska ochrany p írody a krajiny jsou zm nou . 1 ÚP Špindler v Mlýn respektována:
•
•
•
•
•

Správní území Pec pod Sn žkou
k.ú. Pec pod Sn žkou

•
•
•
•
•

Územní plán Pec pod Sn žkou nabyl ú innosti dne 13.12.2011.
Zm nou . 1 UP Špindler v Mlýn nejsou ovlivn ny širší vztahy v území

Správní území Strážné
k.ú. Strážné
Územní plán Strážné nabyl ú innosti dne 01.11.2011, Zm na .1 ÚP Strážné nabyla ú innosti dne 23.07.2014.
Zm nou . 1 UP Špindler v Mlýn nejsou ovlivn ny širší vztahy v území

Zvlášt chrán ná území velkoplošná – KRNAP, jeho I. – III. Zóna, ochranné pásmo KRNAP
Biosférická rezervace UNESCO
P írodní památky v etn ochranného pásma – Klínový potok, Prameny Labe a Prameny Úpy
Památné stromy – jasan ve Volském Dole a Špindlerovská jedle
Významné krajinné prvky dle zákona . 114/1992 Sb. o ochran p írody a krajiny, v platném zn ní – lesy,
rašeliništ , vodní toky, rybníky a údolní nivy – mimo území KRNAP
Návrh soustavy Natura 2000- evropsky významná lokalita CZ0524044 Krkonoše s rozlohou 54979,59 ha
Návrh soustavy Natura 2000 – pta í oblast CZ5211009 Krkonoše s rozlohou 40938,88 ha
Lokality výskytu zvlášt chrán ných druh rostlin a živo ich s národním významem
Územní systém ekologické stability nadregionální a regionální úrovn z územního plánu VÚC
Lesy ochranné a lesy zvláštního ur ení

Zadání zm ny . 1 územního plánu Špindler v Mlýn bylo spln no takto:
a)

Dále byla p evzata územní rezerva pro koridor nadzemního vedení 2x 110 kV TR Vrchlabí – Strážné –
Špindler v Mlýn (TE1r) ze Zásad územního rozvoje Královehradeckého kraje, vydaných dne 8.9.2011, která p echází
na sousední k.ú. Ho ejší Vrchlabí, s.ú. Vrchlabí a jejíž vymezení je koordinováno s ešením uvedeným v ÚP Vrchlabí.
Z hlediska administrativního je zm nou .1 ÚP Špindler v Mlýn respektována:
• Vazba m sta Špindler v Mlýn na centrum vyšší ob anské vybavenosti a jiných pracovních p íležitostí,
kterým je m sto Vrchlabí.
• Vazba obcí ve spádovém obvodu m sta na základní ob anské vybavení (spádový obvod školských a
zdravotnických za ízení, obchodní sít a služeb)
• Vzájemná vazba sídel v rámci správního území m sta
Z hlediska dopravních vazeb je zm nou . 1 ÚP Špindler v Mlýn respektována:
• Vazba m sta na silnici II/295 Vrchlabí – Špindler v Mlýn a krkonošskou magistrálu I/14 Jablonec nad
Jizerou – Vrchlabí – Trutnov
Architektonické studio Hysek spol. s r.o., Jiráskovo nám. 1727/18, 326 00 Plze

Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce
Lokality, ešené zm nou . 1 nejsou nijak v rozporu s PÚR, schválenou usnesením vlády R . 929 dne
20.7.2009, ani nejsou v rozporu se ZÚR Královéhradeckého kraje, vydanými 8.9.2011. Pro lokality ešené Zm nou
. 1 nejsou v Aktualizaci .1 Politiky územního rozvoje R, schválené usnesením vlády R . 276 dne 15.4.2015,
stanoveny podmínky, se kterými by zm na byla v rozporu.
1) Požadavky na urbanistickou koncepci
Z d vodu neuzav ení smlouvy o podílu na náklady po ízení zm ny .1 územního plánu Špindler v Mlýn mezi
žadatelem o zm nu ÚP a m stem Špindler v Mlýn byly z návrhu Zm ny .1 ÚP Špindler v Mlýn vy azeny tyto
lokality:
Lokalita Zm7/1

k. ú. Labská

• Stávající využití území
• Navržené využití území
Lokalita Zm25/1

RI.1
BI

k. ú. Špindler v Mlýn
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• Stávající využití území
• Navržené využití území
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BI
OK.1

Lokalita Zm36/1

Po jednání s po izovatelem a zastupitelstvem m sta o návrhu zm ny .1 ÚP Špindler v Mlýn byla do návrhu
zm ny .1 p idána lokalita:
Lokalita Zm32/1

k. ú. Špindler v Mlýn

• Rozloha lokality
0,3323ha
• Využití území
OS.1
Lokalita navazuje na zastav né území. V sou asné dob je plocha vedena jako FP – louky a pastviny. Nov je
plocha vymezena jako OS.1 – ob anská vybavenost sportovního charakteru – krytá a otev ená sportovišt a areály, se
zám rem vybudování t locvi ny.
Lokalita je zárove za azena do ploch ve ejn prosp šných staveb s p edkupním právem ve prosp ch m sta
Špindler v Mlýn.

Na základ Rozsudk Krajského soudu v Hradci Králové, který zrušil n které ásti platného územního plánu,
byly do Návrhu Zm ny .1 ÚP Špindler v Mlýn p idány tyto lokality:
Lokalita Zm33/1

Po vyhodnocení vliv na životní prost edí a správy KRNAP byly z návrhu zm ny . 1 ÚP pindler v Mlýn
vy azeny tyto lokality:
Lokalita Zm1/1

k. ú. Labská

• Stávající využití území
• Navržené využití území
Lokalita Zm2/1

FP
BI

k.ú. Bed ichov v Krkonoších

• Stávající využití území
• Navržené využití území

Po zjišt ní formální chyby v popisu lokality N53 v platném ÚP byla do návrhu zm ny .1 ÚP Špindler v Mlýn
p idáno dopln ní funk ního využití lokality ve shod s ostatními ástmi ÚP:
k. ú. Labská

LF
BI

k. ú. Špindler v Mlýn

• Stávající využití území
• Navržené využití území
Lokalita Zm4/1

Lokalita Zm5/1

Lokalita Zm9/1

oproti údaj m v platném ÚP

KO
OV.2

k. ú. Špindler v Mlýn
PP
BI

k. ú. Labská

• Stávající využití území
• Navržené využití území

FP
BI

k. ú. Bed ichov v Krkonoších

• Stávající využití území
• Navržené využití území
Lokalita Zm23/1

DS.3, PV
DS.3*

Špindler v Mlýn, Pod Erlebachovou boudou

• Stávající využití území
• Navržené využití území

Lokalita Zm22/1

FP
BI

k. ú. Špindler v Mlýn – ást Svatý Petr

• Stávající využití území
• Navržené využití území

Lokalita Zm21/1

• Rozloha lokality
0,3114ha
• Využití území
DS.4*
Lokalita je celá sou ástí návrhové plochy N53 z platného ÚP. M ní se funk ní využití lokality z DS.4 –,
víceú elové objekty na DS.4* - víceú elové objekty s ubytováním do 40 l žek.
Nár st ubytovacích kapacit o 40 l žek je zahrnut již do platného ÚP Špindler v mlýn (str. 111 ÚP), dochází
pouze k úprav regulativ p ípustného funk ního využití – ubytování do 40 l žek.

Po zjišt ní rozdíl údaj v sou asném katastru nemovitostí a katastrální map
byla do návrhu zm ny .1 ÚP Špindler v Mlýn p idána lokalita:
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Lokalita Zm3/1

• Stávající využití území
• Navržené využití území

k. ú. Špindler v Mlýn

• Rozloha lokality
0,8416ha
• Využití území
KO
Lokalita nahrazuje zrušenou ást územního plánu Špindler v mlýn. ást pro pozemek .k. 87/1, k.ú. Špindler v
Mlýn byla zrušena Krajským soudem v Hradci Králové, rozsudek s íslem jednacím 30A 2/2013, datum doru ení
14.8.2013. V sou asné dob je pozemek veden v KN jako trvale travní porost, funk ní plocha není vymezena. Nov
je plocha vymezena jako KO – ostatní krajinná zele .

Lokalita Zm35/1

• Rozloha lokality
0,0605 ha
• Využití území
OS.3
Lokalita je navržena v souladu s právním stavem katastrální mapy a v souladu se skute ným stavem – funk ní
plocha lyža ská a sjezdová tra s doprovodnými stavbami – OS.3. V sou asné dob je plocha vymezena jako lesy
zvláštního ur ení LF.

k. ú. Špindler v Mlýn

• Rozloha lokality
0,0844ha
• Využití území
ZS.1
Lokalita nahrazuje zrušenou ást územního plánu Špindler v mlýn. ást pro pozemek .k. 96/2, k.ú. Špindler v
Mlýn byla zrušena Krajským soudem v Hradci Králové, rozsudek s íslem jednacím 30A 130/2012, datum doru ení
14.8.2013. V sou asné dob je pozemek veden v KN jako trvale travní porost, funk ní plocha není vymezena. Nov
je pro zachování nezastavitelných ploch zelen vymezena jako ZS.1 – ostatní sídelní zele s podílem vysoké zelen .
Lokalita Zm34/1

k. ú. Bed ichov v Krkonoších

FP
BM

k. ú. Špindler v Mlýn
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• Stávající využití území
• Navržené využití území
Lokalita Zm26/1

FP
BI

k. ú. Labská

• Stávající využití území
• Navržené využití území
Lokalita Zm30/1

FP
BI

FP
BI

k. ú. Labská

• Stávající využití území
• Navržené využití území

FP
BI

Po ve ejném projednání ze dne 14.08. 2015 a vyhodnocení námitek byla z návrhu zm ny .1 ÚP pindler v
Mlýn vy azena tato lokalita:
Lokalita Zm13/1

Územní systém ekologické stability byl aktualizován dle Zásad územního rozvoje Královehradeckého kraje
ze dne 8.9.2011. Aktualizovaný územní systém ekologické stability je sou ástí grafické ásti Zm ny .1 ÚP
Špindler v Mlýn.

k. ú. Špindler v Mlýn - ást Svatý Petr

• Stávající využití území
• Navržené využití území
Lokalita Zm29/1

b ezen 2016

k. ú. Špindler v Mlýn – ást Svatý Petr

• Stávající využití území
• Navržené využití území

FP
BI

Ostatní požadavky na lokality byly spln ny.
2) Požadavky na koncepci ve ejné infrastruktury
V návrhu zm ny . 1 územního plánu Špindler v Mlýn bylo prov eno a vyhodnoceno stávající využití ploch
a navrženy zm ny funk ních ploch s ohledem na limity území, na hospodárné využití zastav ného a zastavitelného
území a na ochranu nezastav ného území.
V návrhu Zm ny .1 ÚP Špindler v Mlýn nebyla prokázána nemožnost využít již vymezené zastavitelné
plochy a pot eba vymezení dalších zastavitelných ploch. Dle §55 odst. 4) stavebního zákona . 183/2006 Sb lze další
zastavitelné plochy vymezit zm nou územního plánu pouze na základ prokázání nemožnosti využít již vymezené
zastavitelné plochy a pot eby vymezení nových zastavitelných ploch.
ešené lokality nemají zásadní vliv na koncepci ve ejné infrastruktury, ani nevyžadují jejich zm nu.
Zm na .1 ÚP Špindler v Mlýn respektuje ochranná pásma silnic a ochranná pásma podél koryt tok v ší ce 8
m od b ehové áry.
Zásady územního rozvoje Královehradeckého kraje, vydané zastupitelstvem Královehradeckého kraje dne
8.9.2011, zp es ují vymezení ploch a koridor vymezených v Aktualizaci .1 PÚR R a vymezení ploch a koridor
nadmístního významu, ovliv ujících území více obcí, v etn ploch a koridor ve ejné infrastruktury, ÚSES a
územních rezerv.
V rámci ešení zm ny . 1 územního plánu Špindler v Mlýn byly odstran ny nedostatky zjišt né p i
mimo ádné kontrole Krajského ú adu královéhradeckého kraje provedené dne ……………………
Zm na . 1 ÚP Špindler v Mlýn je ve své grafické ásti zpracována v rozsahu celého správního území m sta
Špindler v Mlýn.

3) Požadavky na koncepci uspo ádání krajiny
Zm na .1 ÚP Špindler v Mlýn nemá vliv na koncepci uspo ádání krajiny.
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Plán ÚSES
Plán ÚSES vymezený podle platného ÚP Špindler v Mlýn (Arch. studio Hysek 2011) je ve zm n . 1 ÚP
aktualizován z d vodu n kolika zm n v ÚSES vyšší hierarchie podle ZÚR Královéhradeckého kraje (2011; dále ZÚR
KHK), což vyvolalo také aktualizace v provázanosti jednotlivých hierarchických systém ES na celém správním
území m sta Špindler v Mlýn.
Plán ÚSES je v místních podmínkách pro zm nu . 1 ÚP Špindler v Mlýn aktualizován v podrobnosti m ítka
1:5 000 a v tším, a to na hranice pozemk KN i na prostorové rozd lení lesa (lesnický detail), p ípadn na aktuální
krajinná rozhraní. Vymezení skladebných ástí ÚSES p evzalo a aktualizovalo vyšší hierarchii z aktuáln platných
ZÚR KHK (2011) a aktualizovalo resp. up esnilo v území lokální hierarchii s návaznostmi do všech sousedních obcí
(m sto Pec pod Sn žkou, m sto Vrchlabí a v Libereckém kraji m sto Rokytnice nad Jizerou a obec Vítkovice).
Aktualizaci ÚSES na všech hierarchických úrovních provedla odborn zp sobilá osoba s autorizací KA.
Aktuáln p ítomné systémy ES v posloupnosti od nadregionální úrovn (NR) k regionální (R) a lokální úrovni
(L) byly v širším zájmovém území m sta Špindler v Mlýn prostorov provázány a vytvá ejí logický systém ES
vymezený výhradn na ekosystémovém základ (tj. biotopovém resp. stanovištním). V ešeném území byly proto
nazna eny a prov eny návaznosti do všech sousedních území podle platných metodických p ístup projektování
ÚSES. P i aktualizaci ÚSES bylo v ešeném území zásadn postupováno od nejvyšší nadregionální hierarchické
úrovn ÚSES k nižší regionální a nejnižší lokální. Na všech hierarchických úrovních byl p i detailním vymezování
skladebných ástí kladen d raz na reprezentativní propojování p íbuzných biotop i stanoviš do systému a na to,
aby vymezený ÚSES tvo il skute nou sí , která bude krom hlediska reprezentativnosti také kontinuální (spojitá).
Vyšší hierarchie ÚSES
Vyšší hierarchie ÚSES vychází z celorepublikové koncepce založené v ÚTP NRaR ÚSES R (Bínová et al.
1996) a byla fakticky p evzata ze ZÚR KHK (2011). Na ešeném území se jedná o nadregionální (NR) i regionální
(R) hierarchii, která byla dále up es ována na hranice KN i lesnického detailu a poté prostorov provázána s
lokálními systémy ES do sít kolem 2 km.
Nadregionální úrove ÚSES
V NRBK . K27 Rašeliništ Jizery-Prameny Úpy bylo po dohod s AOPK R dále up es ováno NRBC . 85
Prameny Úpy, a to p evážn na podkladu z poslední aktualizace (Ekotoxa 2010) resp. podle ZÚR KHK (2011) a s
využitím výsledk mapování p írodních biotop (AOPK R 2000-2004), aktuálního lesnického detailu nebo situace
KN. Malé zv tšení NRBC bylo provedeno pouze nad soutokem Labe a Bílého Labe („U Dív í lávky“), kde byl dosud
vymezen podivný „rohatý výb žek“. Up esn ní hranice bylo provedeno též z d vodu dvou navazujících regionálních
systém – p edevším na k ížení mezofilních a hygrofilních biotop bylo vždy up es ováno vymezení biocenter
kombinovaného typu (!).
Mírn zv tšeno do Medv dího dolu bylo též vložené RBC . 384 Prameny Labe, a to z d vodu provázanosti
lokální hierarchie (LBK Medv dího potoka nem že být delší než 2km). Rozší ení bylo provedeno na
reprezentativních hygrofilních biotopech t sn p i p vodní hranici RBC.
Up esn né vymezení vloženého RBC . 1655 Labská sout ska do NRBK . K22 v úseku K19-Prameny Úpy
se vrátilo k verzi podle ÚTP (1996), a to z d vodu vhodn jšího prostorového propojení skladebných ástí NRBK.
Rozší ená ást leží však již na k.ú. Ho ejší Vrchlabí (návaznost na území m sta Vrchlabí).
Detailní vymezení skladebných ástí, tj. vložených LBC do NRBK . K22 i K27, bylo p evzato z platného ÚP
Špindler v mlýn (Hysek 2011), který již koordinoval propojení nadregionálních systém ES na nižší hierarchie ÚSES
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podle požadovaných prostorových parametr skladebných ástí. Zjednodušeno bylo vymezení NRBK . K27 v úseku
K19-Prameny Úpy, kde byla druhá paralelní v tev p edm tného NRBK, vymezená v platném ÚP (2011), p evedena
do lokální úrovn a v NRBK ponechána pouze v tev vymezená na jeho ose (MB).
Regionální úrove ÚSES
Regionální systémy . RK 655/1 i RK 655/2 byly zcela aktualizovány, a to podle verze v ZÚR KHK (2011).
Tyto díl í RBK byly v detailu skladebných ástí p evzaty z platného ÚP Špindler v mlýn (Hysek 2011) a upraveny
podle ZÚR KHK (2011).
Nov vymezené RBC . H022 Bed ichovské bylo mírn up esn no z d vodu požadovaných prostorových
vazeb v RBK a byly z n j vyjmuty plochy sjezdovky na Horních Míse kách a plánované lanovky z lyža ského
terminálu Špindler v Mlýn do st ední ásti sjezdovky Medv dín. Všechny stávající i plánované ásti sjezdovky
Medv dín tudíž procházejí díl ím segmentem RBK. Ve stávajícím ÚP Špindler v mlýn (Hysek 2011) je rovn ž
schváleno a tudíž i ponecháno p ímé propojení krátkým regionálním biokoridorem mezi RBC H022 Bed ichovské a
RBC 384 Prameny Labe (sou ást NRBK . K27), a to z d vodu p ímé návaznosti bu inných a horských lesních
ekosystém mezi jižním svahem a vrcholovým h ebenem Medv dína (1234,7m).
Vymezení RBK . RK 654 bylo rovn ž p evzato z platného ÚP a jen mírn up esn no v prostorových vazbách
s RBK . RK 655/1.
Up esn né systémy vyšší hierarchie (NR a R) jsou na p evládajících plochách s p írodními biotopy pln
(optimáln ) funk ní. Pouze na zkulturn ných loukách (sjezdovky) nebo v kulturních lesních porostech jsou jen málo
resp. áste n funk ní.
Kódování v nadregionální i regionální hierarchii bylo zachováno podle ZÚR KHK (2011) resp. podle
p vodního ÚTP (1996).
Lokální hierarchie ÚSES
V rámci zm ny . 1 ÚP Špindler v mlýn byla z d vodu n kolika zm n ve vymezení skladebných ástí vyšší
hierarchie ÚSES revidována a aktualizována také lokální úrove . Z t chto d vod rovn ž došlo k provázání systém
ES do celkové prostorové skladby v síti kolem 2km a navíc výhradn po reprezentativních stanovištích, aby byla
umožn na kontinuální migrace genetických informací mezi p íbuznými rostlinnými spole enstvy a na n vázanými
živo ichy. Aktualizovaný Plán ÚSES Špindler v mlýn rovn ž zachoval všechny d ív jší návaznosti do sousedních
území.
Na ece Labi v úseku mezi Labskou sout skou a východním okrajem Bed ichova byl p vodní RBK
(vymezený podle ÚTP 1996 do platného ÚP Špindler v Mlýn 2011) p evymezen do lokálních prostorových
parametr , což vyvolalo mírné úpravy v prostorové skladb všech navazujících lokálních systém .

b ezen 2016
Kódování v lokální hierarchii by bylo vhodné p izp sobit tvorb GIS na území NP Krkonoše (kód „NPK“),
aby mohla postupn vzniknout centrální databáze ÚSES.
Aktualizovaný a detailn vymezený Plán ÚSES Špindler v Mlýn je ve ve ejném zájmu. P írodní (funk ní)
skladebné ásti ÚSES, tj. biocentra i biokoridory, jsou nezastavitelným územím. V biokoridorech je p ípustným
využitím p í né vedení liniových inženýrských staveb nebo umíst ní drobných technických objekt (menší OV, RS
apod.).
b)
Požadavky na vymezení ploch a koridor územních rezerv a na stanovení jejich využití, které bude nutno
prov it
Zadání zm ny . 1 ÚP nep edpokládá vymezení nových a koridor územních rezerv.
Do grafické ásti výkres je dopln na územní rezerva pro koridor elektrotechniky dle Zásad územního rozvoje
Královehradeckého kraje, vydaných dne 8.9.2011. Jedná se o koridor nadzemního vedení 2x 110 kV TR Vrchlabí –
Strážné – Špindler v Mlýn (TE1r).
Zm na .1 ÚP Špindler v Mlýn není v rozporu s tímto koridorem.

c)
Požadavky na prov ení vymezení ve ejn prosp šných staveb, ve ejn prosp šných opat ení a asanací,
pro které bude možné uplatnit vyvlastn ní nebo p edkupní právo
Zadání zm ny . 1 ÚP nep edpokládá vymezení nových ploch pro ve ejn prosp šné stavby, na které lze
uplatnit vyvlastn ní.
Do ve ejn prosp šných staveb, na které lze uplatnit p edkupní právo byla návrhem zm ny .1ÚP Špindler v
Mlýn za azena lokalita Zm 32/1, k.ú. Špindler v mlýn. Lokalita navazuje na zastav né území. Nov je plocha
vymezena jako OV.1 – ob anská vybavenost ve ejného charakteru, školství se zám rem vybudování t locvi ny.
Do ve ejn prosp šných opat ení, na které lze uplatnit p edkupní právo, byly za azeny plochy prvk ÚSES
vymezené dle požadavk ZÚR Královehradeckého kraje, vydaných dne 8.9.2011:
• nadregionální biocentrum - 85 – Prameny Úpy
• nadregionální biokoridory K 22 MB a K 27 H
• regionální biocentrum – 384 – Prameny Labe, 1655 – Labská sout ska a H 022 - Bed ichovské
• regionální biokoridory RK 654, RK 655/1 a RK 655/2
Tyto biocentra a biokoridory jsou graficky znázorn ny ve výkresech N3A, N3B a N3C.

d)
Požadavky na prov ení vymezení ploch a koridor , ve kterých bude rozhodování o zm nách v území
podmín no vydáním regula ního plánu, zpracováním územní studie nebo uzav ením dohody o parcelaci
Požadavky zadání Zm ny .1 územního plánu Špindler v Mlýn byly spln ny. Vzhledem k rozsahu jednotlivých
zm n nebylo prov ení požadováno.

U n kterých kontrastních mezofilních LKB, které k ížily též etné sjezdovky (nap . na Hromovce), bylo
navrženo vhodn jší vymezení mimo tyto plochy a s vloženým kombinovaným LBC na k ížení s hygrofilními biotopy
(nap . Dolský potok).
e)
Všechny up esn né i nov vymezené „vlhké“ (hygrofilní) systémy jsou v údolnicích horských potok na
p írodních a p írod blízkých biotopech obvykle áste n až pln (optimáln ) funk ní. Na Labské VN je vymezený
hygrofilní LBK hodnocen jen jako málo funk ní z d vodu p evahy biotopu stojatých vod (X14). Jediné dva nefunk ní
úseky LBK Labe se nacházejí v zastav ném území m sta (vysoká kamenná pob ežní navigace tém bez vegetace,
místy vysoké hrazení byst inného horského toku, pouze dnová ást je p írod blízká).
Všechny up esn né i nov vymezené „suché“ (mezofilní) systémy ES jsou v lesních porostech bu jen
áste n funk ní (kulturní lesy), anebo místy až pln (optimáln ) funk ní (p írodní lesní biotopy acidofilních i
klenových bu in a smr in). Zcela nefunk ní ásti t chto systém ES nebyly nikde vymezeny.
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Požadavky na zpracování variant ešení
Požadavky zadání Zm ny .1 územního plánu byly spln ny. Variantní ešení nebylo požadováno.

f)

Požadavky na uspo ádání obsahu zm ny . 1 návrhu územního plánu
Požadavky zadání Zm ny .1 územního plánu byly spln ny.
Grafická ást (výrok) byla dopln na:
Základního len ní území – ásti A, B a C
Hlavní výkres – ásti A,B a C
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b ezen 2016
Zm na .1 vytvá í p edpoklady pro další celkový nár st celkové kapacity ubytování + 30 l žek navíc nad
p vodn navržený nár st kapacity ubytování v platném ÚP.

Grafická ást (od vodn ní) byla dopln na:
Výkres širších vztah

Nár st v ÚP +114 obyvatel ve 46 bytech, ve zm n . 1 nedochází ani k nár stu ani k úbytku
Nár st ubytování v ÚP 250 l žek v penzionech, další nár st ve zm n .1 + 30 l žek
g)

Požadavky na vyhodnocení p edpokládaných vliv zm ny územního plánu na udržitelný rozvoj území
Návrh Zm ny . 1 Územního plánu Špindler v Mlýn bude posouzen z hlediska vliv na životní prost edí podle
§ 10i zákona EIA.
Dle ust. § 45i odst. 1 zákona o ochran p írody a krajiny nevylou il p íslušný orgán ochrany p írody KRNAP
možný významný vliv na evropsky významné lokality (uvedené v na ízení vlády . 208/2012 Sb., o vyhlášení
evropsky významných lokalit za azených do evropského seznamu) nebo na vyhlášené pta í oblasti ve smyslu zákona
o ochran p írody a krajiny.

Zm na . 1 územního plánu m sta Špindler v Mlýn na stávajícím vymezení zastav ného území ni eho
nem ní; s výjimkou zahrnutí zastavitelných lokalit Zm17/1, Zm33/1 do zastav ného území z d vodu toho, že
vymezené zastav ného území vztahující se k daným lokalitám bylo dot eno rozhodnutím soudu o zrušení ástí
Územního plánu Špindler v Mlýn. Po ízení zm ny územního plánu, spo ívající v aktualizaci zastav ného území,
totiž muže nastat jen za n které z níže popsaných situací:

&
'
Zm na . 1 ÚP Špindler v Mlýn je v souladu s požadavky Stavebního zákona a jeho provád cími právními
p edpisy.

&

*

*

'
'

Zm na . 1 územního plánu je zpracována v souladu s požadavky zvláštních právních p edpis a stanovisky
dot ených orgán podle zvláštních právních p edpis .
(dále doplní po izovatel dle výsledku projednávání)

$

(

Souhrnn lze konstatovat, že Zm na .1 ÚP Špindler v Mlýn nevytvá í p edpoklady pro zm nu po tu byt i
trvale bydlících obyvatel (nár st je vykompenzován stejným úbytkem), tj. v i po tu byt i obyvatel je Zm na .1
ÚP ŠM zcela neutrální. Zm na .1 ÚP Špindler v Mlýn umož uje nár st l žek v penzionech, který p evyšuje
nár st v platném ÚP, aniž je k tomu dán objektivní d vod (po et obyvatel m sta ŠM neustále klesá, ubytovací
kapacita m sta výrazn p evyšuje reálné rekrea ní možnosti m sta a okolí), ímž ve statistickém souhrnu zm na .1
ÚP jde proti urbanistické koncepci platného ÚP.

&

Územní plán Špindler v Mlýn vydaný v listopadu 2011, vytvo il ve správním území m sta Špindler v Mlýn
návrhem a p estavbou lokalit pro bydlení p edpoklady pro nár st po tu obyvatel o cca 114 obyvatel v cca 46 bytových
jednotkách (pro výpo et byl použit ukazatel 1,1 bytu/1 RD a ukazatel 2,5 osoby na 1 byt)
Zm na . 1 umož uje ve správním území m sta Špindler v Mlýn realizovat:
Bydlení
(pro výpo et je ve Zm n .1 použit ukazatel 1,1 bytu/1 RD a ukazatel 2,4 osoby na 1 byt)
3 rodinných dom BI, tj. 3 bytových jednotek odpovídajících nár stu po tu + cca 8 obyvatel.
Lokalita 11/1: polyfunk ní d m s bydlením v centrální zón SC o max. po tu 6 byt odpovídajícím nár stu +
14 obyvatel.
Lokalita 16/1 odebírá možnost výstavby BM v p vodní N29 U Dev tsilu – 9 byt – 22 obyvatel,
Celkem = + 8 obyvatel (RD) +14 obyvatel (lok.16/1) – 22 obyvatel (lok.16/1) = 0 obyvatel
Zm na .1 nevytvá í ani nár st ani úbytek kapacity bydlení oproti platnému ÚP.
Ubytování
Lokalita 28/1: st edisko Elion OK.1 ubytování do 60 l žek, max. kapacita 30 l žek

Architektonické studio Hysek spol. s r.o., Jiráskovo nám. 1727/18, 326 00 Plze

(1)Na základ zprávy o uplat ování ÚP: Pokud jsou pokyny pro zpracování návrhu zm ny ÚP sou ástí
zprávy o uplat ování ÚP, postupuje se dále v rozsahu této zm ny obdobn podle ustanovení § 50 až 54.
Zadání je v tomto p ípad nahrazeno pokyny obsaženými v uvedené zpráv , projednáno (p im en § 47
odst. 1 až 4 SZ) a schváleno (obdobn § 47odst. 5 SZ) jako sou ást této zprávy. Pro území m sta
Špindler v Mlýn se teprve p edm tná zpráva p ipravuje, ale není dokon ena.
(2)Na základ podn tu nebo návrhu na po ízení zm ny ÚP : Zm na ÚP není po izovaná podle pokyn
zprávy o uplat ování ani na základ bezodkladného rozhodnutí obce (postupem podle § 55 odst. 3 SZ).
Jedná se o b žn po izovanou zm nu, která vždy vychází ze zadání (§ 55 odst. 2 SZ). P i jejím po ízení
se postupuje v rozsahu této zm ny obdobn podle § 43 až 46 SZ a § 50 až 54 SZ a p im en podle § 47
SZ.
(3)Bezodkladné po ízení: Zm na ÚP je po izována na základ bezodkladného rozhodnutí zastupitelstva
obce. Zm na ÚP se bezodkladn po izuje v situaci, kdy: a) dojde ke zrušení ásti ÚP rozhodnutím soudu
nebo nad ízeného správního orgánu, b) podle ásti ÚP dot ených rozhodnutím o námitce nelze
rozhodovat, protože došlo ke zm n nebo zrušení rozhodnutí o námitkách, c) podle ásti ÚP nelze
rozhodovat, protože je v rozporu s územn plánovací dokumentací následn vydanou krajem nebo s
politikou územního rozvoje.
Ustanovení § 58 odst. 3 stavebního zákona stanovuje, že zastav né území se vymezuje v územním plánu a
aktualizuje se jeho zm nou. Ale výklad citovaného zákonného ustanovení mí í ke stanovení zp sobu, jak se
zastav né území vymezuje a jak je možné zastav né území vymezené územním plánem zm nit. On-line komentá
ke stavebnímu zákona C.H. Beck k tomu uvádí: „Zatímco tedy faktický stav zastav ného území je dynamický (m ní
se každou další výstavbou, resp. mén asto i likvidací stavby a navrácením pozemk zem d lskému nebo
lesnickému využití) stav de iure je statický a vždy mezi vydáním územního plánu a jeho zm nou, resp. vydáním
nového územního plánu je fixován touto územn plánovací dokumentací bez ohledu na vývoj zastav ného území de
facto.“ (Pot šil, L., Rozto il, A., Hr šová, K., Lachmann, M., 2013). By tedy mohlo být zastav ného území p i
p ijetí Územního plánu m sta Špindler v Mlýn vymezeno jinak, tak v sou asné dob , resp. ode dne 1.12.2011
(=ú innost ÚP) je zastav né území de iure vymezeno citovanou územn plánovací dokumentací, která nebyla ve
lh t 3 let ode dne nabytí ú innosti opat ení obecné povahy napadena návrhem na zrušení opat ení obecné povahy
nebo jeho ásti podle § 101a zákona . 150/2002 Sb., soudního ádu správního, v ú inném zn ní, a proto je § 58
odst. 2 stavebního zákona za dané situace v podstatné ásti (=v první vedlejší v t ) obsolentní. Obecn lze íci, že
po uplynutí p edm tné lh ty ke zrušení nezákonného opat ení obecné povahy, je totiž preferována právní jistota
adresát a d v ra ve správnost tohoto správního aktu. Jelikož má po izovatel zájem zajiš ovat ochranu jednou
vymezeného nezastav ného území a nezastavitelných pozemk tak, jak mu to ukládá stavební zákon v § 18 odst. 4,
nemá d vod rozhodnout o po ízení zm ny územního plánu.. Ve smyslu Metodického pokynu - Aktualizace
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zastav ného území zm nou územního plánu z 2/2014 vydaného Ministerstvem pro místní rozvoj, Ústavem
územního rozvoje bylo možné uvažovat o zm n vymezeného nezastav ného území na zastav né pouze v rozsahu,
v n mž by byla zastavitelná plocha zastav na (rozhodný by byl stav dle katastru nemovitostí, zda již vznikla
stavební parcela), a už celá nebo její ást, a to by se zohled ovalo rozší ením zastav ného území (v souladu s § 58)
a p íslušnou úpravou hranice zastav ného území zm nou územního plánu.

)

1

'

*
Lokalita Zm10/1

)
Lokalita Zm6a/1

k. ú. Bed ichov v Krkonoších – Horní Míse ky

• plocha nemá evidované BPEJ – lesní pozemek dle KN
Zastavitelná plocha za azena na žádost vlastníka.
Zábor PUPFL proveden v celé lokalit .
• Rozloha lokality
0,2263ha
• Využití území
OS.4
• Požadavky na urbanistickou koncepci
Zastavitelná plocha bude legalizovat sou asný stav s funkcí OS.4 –lyža ské a sjezdové trat bez možnosti
doprovodných staveb. Zábor je proveden v celém rozsahu plochy, která je vymezena v platném ÚP jako LF –
lesy zvláštního ur ení.
Lokalita Zm6b/1

k.ú. P ední Labská – P ední Planina

• plocha nemá evidované BPEJ – lesní pozemek dle KN
Zastavitelná plocha za azena na žádost vlastníka.
Zábor PUFL proveden v celé lokalit .
• Rozloha lokality
0,1005ha
• Využití území
OS.3
• Požadavky na urbanistickou koncepci
Zastavitelná plocha bude legalizovat sou asný stav s funkcí OS.3 – lyža ské a sjezdové trat s doprovodnými
stavbami. V platném ÚP je plocha vymezena jako LF – lesy zvláštního ur ení.
Zábor je proveden v celém rozsahu plochy.
Lokalita Zm6c/1

k.ú. Labská

Mechovinec

• plocha nemá evidované BPEJ – lesní pozemek dle KN
Zastavitelná plocha za azena na žádost vlastníka.
Zábor PUFL proveden v celé lokalit .
• Rozloha lokality
0,1754ha
• Využití území
OS.3
• Požadavky na urbanistickou koncepci
Zastavitelná plocha je legalizací stavu a je ur ena pro rozší ení plochy OS.3 a stavbu rozhledny bez zázemí.
V sou asné dob je plocha vymezena jako LF – lesy zvláštního ur ení. Zábor je proveden v celém rozsahu
plochy s tím, že ást plochy ležící na strmém svahu se jeví jako nevhodná z hlediska ochrany krajiny a p írody
i komplikovaného využití a stavebního ešení.
Lokalita Zm8/1

Celá lokalita je bez záboru ZPF.
• Rozloha lokality
0,0734ha
• Využití území
BI
• Požadavky na urbanistickou koncepci
Lokalita je nov navržena a nachází se v zastav ném území sídla. V sou asné dob je plocha vymezena jako
ostatní krajinná zele - KO. Nov je vymezena jako BI, bydlení individuální pro 1RD. Mezi vymezenou
lokalitou a stávající plochou h bitova z stává funk ní využití ostatní krajinná zele dle platného ÚP.
V regula ním plánu bude stanoven minimální odstup objektu od h bitovní zdi (dle Zm ny ÚP cca 20 m).

k. ú. Špindler v Mlýn

• plocha nemá evidované BPEJ, ostatní plocha – neplodná p da dle KN
Zastavitelná plocha za azena na žádost vlastníka.
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k. ú. Špindler v Mlýn

• plocha nemá evidované BPEJ, stavební pozemek, zastav ná plocha a nádvo í dle KN
Zastavitelná plocha za azena na žádost vlastníka.
Celá lokalita je bez záboru ZPF.
• Rozloha lokality
0,0112ha
• Využití území
OK.1
• Požadavky na urbanistickou koncepci
Lokalita navazuje na zastav né území hotelu Diana, cílem je umožnit p ístavbu stávajícího objektu a proto
dochází k rozší ení plochy OK.1 na plochu ZS.2 nezastavitelné zahrady.
Lokalita je bez záboru ZPF, v ploše jsou pouze zastav né plochy a nádvo í.
Lokalita Zm11/1

k. ú. Špindler v Mlýn

• plocha nemá evidované BPEJ, ostatní plocha – neplodná p da, jiná plocha, zele , sportovní a rekrea ní
plocha dle KN
Zastavitelná plocha za azena na žádost vlastníka.
Celá lokalita je bez záboru ZPF.
• Rozloha lokality
0,1235ha
• Využití území
SC
• Požadavky na urbanistickou koncepci
Lokalita je sou ástí p estavbové plochy P22, kdy ást plochy s funkcí PP – parky se m ní na stavební parcelu
pro výstavbu polyfunk ního objektu s funkcí SC – bydlení smíšené v centrální zón . Z hlediska ve ejného
zájmu se zm na funk ního využití z ve ejného prostranství PP na SC jeví jako ne zcela vhodná. Vzhledem
k dlouhodob zanedbanému území v centru celková úprava a kultivace zbo eništ bývalého letního kina
centru a celkovému vzhledu m sta velmi prosp je. Návrh lokality výrazn zlepšuje dopravní obsluhu centra.
Umístn ní objektu podél svahu koresponduje s hmotou terénního svahu v max. mí e respektuje (zachovává)
ve ejný parkový prostor p ed objektem (základní hledisko ešení prostranství a povolení zám ru). Objekt je
omezen zastav nou plochou max. 260 m2 a výškou 2NP+podkroví v etn podkroví.
Lokalita Zm12/1

k. ú. Špindler v Mlýn

• plocha nemá evidované BPEJ, ostatní plocha – jiná plocha dle KN
Zastavitelná plocha za azena na žádost vlastníka.
Celá lokalita je bez záboru ZPF.
• Rozloha lokality
0,0231ha
• Využití území
ZS.2
• Požadavky na urbanistickou koncepci
Lokalita bezprost edn navazuje na zastav né území. V platném ÚP je vedena jako ostatní krajinná zele –
KO. Nov je vymezena jako ZS.2 – nezastavitelné zahrady a sady.
Lokalita Zm14/1

k. ú. Bed ichov v Krkonoších

• V. t ída ochrany ZPF (BPEJ 9.40.67 – trvalý travní porost dle KN)
Zastavitelná plocha za azena na žádost vlastníka.
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Zábor ZPF proveden v ásti lokality.
• Rozloha lokality
0,0206ha
• Využití území
DS.1
• Požadavky na urbanistickou koncepci
Lokalita je v zastav ném území. V sou asné dob je plocha vedena jako ZS.1- ostatní sídelní zele
s podílem vysoké zelen . Nov je vymezena jako DS.1- parkování osobních automobil na terénu pro
sousední penzion Karolína.
Zábor je proveden na ásti lokality v ploše 0,0164 ha.
Lokalita Zm15/1

k. ú. Špindler v Mlýn

• plocha nemá evidované BPEJ, stavební pozemek – zastav ná plocha a nádvo í dle KN
Zastavitelná plocha za azena na žádost vlastníka.
Celá lokalita je bez záboru ZPF.
• Rozloha lokality
0,0405ha
• Využití území
TO.3
• Požadavky na urbanistickou koncepci
V lokalit se pouze m ní funk ní využití plochy, z funk ní plochy OK.3 – ob anská vybavenost komer ní,
horské boudy na funk ní plochu TO.3 – technická obsluha území – vodní hospodá ství, aby byl legalizován
sou asný stav.
Lokalita Zm16/1

k. ú. Špindler v Mlýn

• plocha nemá evidované BPEJ, ostatní plocha – neplodná p da dle KN
Zastavitelná plocha za azena na žádost vlastníka.
Celá lokalita je bez záboru ZPF.
• Rozloha lokality
0,1061ha
• Využití území
ZS.1
• Požadavky na urbanistickou koncepci
Lokalita je p evzata z platného ÚP ve stejném rozsahu. Zm na spo ívá ve funk ním využití plochy.
Zastavitelná plocha byla v platném ÚP vymezena jako návrhová lokalita N29 s funk ní plochou BM –
bydlení m stské. Nov je zm nou ÚP vymezena jako ZS.1 – ostatní sídelní zele s podílem vysoké zelen
z mnoha d vod : ochrany stávajících hodnot území, souladu se sou asným stavem území, respektování
požadavk urbanistické koncepce platného územního plánu o nezahuš ování území, nezvyšování podílu
zastav ných ploch, zachování udržitelné kapacity území, ponechání volných ploch v centru m sta, v jejichž
d sledku bude zachován historický charakter zástavby m sta spo ívající ve st ídání zastav ných a volných
ploch. Zm na na nezastavitelné území je precedentem pro ostatní okolní sousední lokality v rámci stejného
rovného p ístupu ke všem vlastník m pozemk v okolí.
Lokalita Zm17/1

k. ú. Špindler v Mlýn

• V. t ída ochrany ZPF (BPEJ 9.40.78, 9.40.89 – trvalý travní porost dle KN)
Zastavitelná plocha za azena na základ rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové.
Zábor ZPF proveden v celé lokalit .
• Rozloha lokality
0,8047ha
• Využití území
OS.4
• Požadavky na urbanistickou koncepci
Lokalita nahrazuje zrušenou ást územního plánu Špindler v mlýn. ást pro pozemky .k. 96/16, 100/3 a
100/12, k.ú. Špindler v Mlýn byla zrušena Krajským soudem v Hradci Králové, rozsudek s íslem jednacím 30A
10/2012, datum doru ení 16. 7. 2012. ást pro pozemek .k. 100/7, k.ú. Špindler v Mlýn byla zrušena Krajským
soudem v Hradci Králové, rozsudek s íslem jednacím 30A 5/2013, datum doru ení 14. 8. 2013.
Lokalita je mimo zastav né území, funk ní využití nemá vynesením výše uvedeného rozsudku vymezené. Nov
je vymezena jako OS.4 - ob anská vybavenost sportovního charakteru, lyža ské sjezdové trat bez možnosti
doprovodných staveb. Funk ní využití je vymezeno v souladu s územním rozhodnutím .j.: Výst.R1668/2005, ze dne
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4.7.2005 (možnost umíst ní lyža ského vleku a snowtubingu). Návrh funk ního využití pln respektuje požadavky
urbanistické koncepce platného územního plánu o nezahuš ování území, nezvyšování podílu zastav ných ploch,
zachování udržitelné kapacity území a zachování historického charakteru zástavby m sta (st ídání zastav ných a
volných ploch) jako ochrany základních stávajících hodnot území.
Lokalita Zm18/1

k. ú. Špindler v Mlýn

• plocha nemá evidované BPEJ, ostatní plocha – manipula ní plocha dle KN
Zastavitelná plocha za azena na žádost vlastníka a na základ rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové.
Celá lokalita je bez záboru ZPF.
• Rozloha lokality
0,0441ha
• Využití území
DS.1
• Požadavky na urbanistickou koncepci
Lokalita nahrazuje zrušenou ást územního plánu Špindler v mlýn. ást pro pozemek .k. 60/2, k.ú.
Špindler v Mlýn byla zrušena Krajským soudem v Hradci Králové, rozsudek s íslem jednacím 30A
51/2012, datum doru ení 19.10.2012.
Lokalita je v centru zastav ného území, plocha nemá vynesením výše uvedeného rozsudku vymezené
funk ní využití. Nov je uvedena jako DS.1 – parkování osobních automobil na terénu. ást plochy slouží
k parkování již v sou asné dob , navržené funk ní využití je v souladu s dohodnutým právním stavem
využívání území a se skute ným stávajícím využitím území.
Lokalita Zm19/1

k. ú. Bed ichov v Krkonoších

• V. t ída ochrany ZPF (BPEJ 9.58.00 – trvalý travní porost, ostatní plochy –manipula ní plochy,
komunikace a jiné plochy dle KN)
Zastavitelná plocha za azena na žádost vlastníka.
Bez záboru ZPF, zábor je proveden v platném ÚP Špindler v Mlýn.
• Rozloha lokality
0,8043ha
• Využití území
DS.7, OS.1
• Požadavky na urbanistickou koncepci
Lokalita je sou ástí p estavbové plochy P45 z platného ÚP. V p estavbové ploše byla vymezena jako TO.5
– technická obsluha území. Nov je vymezena její severní ást o ploše 0,5303ha jako DS.7 – silni ní
doprava v etn ú elových komunikací, erpací stanice pohonných hmot a jižní ást o ploše 0,2740 ha jako
OS.1 – ob anská vybavenost sportovního charakteru, krytá a otev ená sportovišt a areály.
Lokalita je bez záboru ZPF, nebo byla již vy ata ze ZPF v rámci p estavbové plochy P45 v platném ÚP
Špindler v Mlýn.
Lokalita Zm20/1

k. ú. Bed ichov v Krkonoších

• plocha nemá evidované BPEJ, stavební pozemky, zastav né plochy a nádvo í dle KN
Zastavitelná plocha za azena na žádost vlastníka.
Bez záboru ZPF.
• Rozloha lokality
0,8533ha
• Využití území
DS.4
• Požadavky na urbanistickou koncepci
Lokalita je sou ástí p estavbové plochy P45 z platného ÚP, kde se m ní funk ní využití její ásti z DS.1 –
silni ní doprava v etn ú elových komunikací, parkování osobních automobil na terénu na DS.4- silni ní
doprava v etn ú elových komunikací, víceú elové objekty – pro umíst ní objektu pro parkování se
službami.
Lokalita je bez záboru ZPF, v ploše jsou pouze zastav né plochy a nádvo í.
Lokalita Zm24/1

k. ú. Špindler v Mlýn
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• plocha nemá evidované BPEJ, stavební pozemek-zastav ná plocha a nádvo í dle KN
Zastavitelná plocha za azena na žádost vlastníka.
Celá lokalita je bez záboru ZPF.
• Rozloha lokality
0,0347ha
• Využití území
BI
• Požadavky na urbanistickou koncepci
Lokalita je v centru zastav ného území. V sou asné dob je plocha vedena ást jako BI a ást jako ZS.2 –
nezastavitelné zahrady a sady. Nov je plocha vymezena v celém rozsahu jako BI –bydlení individuální
s umíst ním jednoho RD.
Lokalita je bez záboru ZPF, v ploše jsou pouze zastav né plochy a nádvo í.
Lokalita Zm27/1

k. ú. Špindler v Mlýn - ást Medv dín

• plocha nemá evidované BPEJ, ostatní plocha–jiná plocha dle KN
Zastavitelná plocha za azena na žádost vlastníka.
Celá lokalita je bez záboru ZPF.
• Rozloha lokality
0,0494ha
• Využití území
DS.2
• Požadavky na urbanistickou koncepci
Lokalita je v zastav ném území ve sportovn rekrea ním areálu Medv dín. Bude ur ena pro zázemí
turistického vlá ku s funk ním využitím DS.2 – jednotlivé garáže. V sou asnosti je plocha vymezena jako
ZS.2 – nezastavitelné zahrady.
Lokalita Zm28/1

k. ú. Špindler v Mlýn

• IV. a V. t ída ochrany ZPF (BPEJ 9. 36.44, 9.40.68 – trvalý travní porost dle KN)
Zastavitelná plocha za azena na žádost vlastníka.
Zábor ZPF proveden v celém rozsahu lokality.
• Rozloha lokality
0, 0336 ha
• Využití území
OK.1
• Požadavky na urbanistickou koncepci
Lokalita navazuje na zastav né území st ediska Eljon .Cílem je umožnit p ístavbu stávajícího objektu.
V sou asné dob je plocha vedena jako FP – louky a pastviny. Nov je plocha vymezena jako OK.1– ob anská
vybavenost komer ního charakteru, ubytování s kapacitou do 60 l žek, skute ná kapacita bude regulována na
30 l žek.
Zastavitelná plocha je nov navržená a zábor ZPF je proveden v celém rozsahu.
Dostavba bude hmotov , architektonicky a stavebn velmi náro ná z d vodu pohledových vazeb na budovu
fary, kostel a historické centrum.

Lokalita Zm31a/1 k. ú. Bed ichov v Krkonoších
• plocha nemá evidované BPEJ, stavební pozemky, zastav né plochy a nádvo í dle KN
Zastavitelná plocha za azena na žádost vlastníka.
Bez záboru ZPF.
• Rozloha lokality
1,5787ha
• Využití území
TO.5
• Požadavky na urbanistickou koncepci
Lokalita je sou ástí p estavbové plochy P45 z platného ÚP, kde se m ní funk ní využití její ásti
z OV.4 – ob anské vybavení, integrovaný záchranný systém a OS.1 – krytá a otev ená sportovišt na TO.5 –
technické služby.
Lokalita je bez záboru ZPF, v ploše jsou pouze zastav né plochy a nádvo í.
Architektonické studio Hysek spol. s r.o., Jiráskovo nám. 1727/18, 326 00 Plze
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Lokalita Zm31b/1 k. ú. Bed ichov v Krkonoších
• plocha nemá evidované BPEJ, stavební pozemky, ostatní plochy-komunikace dle KN
Zastavitelná plocha za azena na žádost vlastníka.
Bez záboru ZPF.
• Rozloha lokality
0,0319ha
• Využití území
OV.4
• Požadavky na urbanistickou koncepci
Lokalita je sou ástí p estavbové plochy P45 z platného ÚP, kde se m ní funk ní využití její ásti z OS.3–
sjezdové a lyža ské trat s doprovodnými stavbami na OV.4 – ob anské vybavení, integrovaný záchranný
systém.
Lokalita je bez záboru ZPF, v ploše jsou pouze zastav né plochy a nádvo í a ostatní plochy.
Lokalita Zm32/1

k. ú. Špindler v Mlýn

• V. t ída ochrany ZPF (BPEJ 9. 40.68 – trvalý travní porost a ostatní plocha – manipula ní plocha dle KN)
Zastavitelná plocha za azena na žádost vlastníka.
V ásti lokality proveden zábor ZPF.
• Rozloha lokality
0, 3323ha
• Využití území
OS.1
• Požadavky na urbanistickou koncepci
Lokalita navazuje bezprost edn na zastav né území. Cílem je umožnit stavbu objektu t locvi ny. V sou asné
dob je plocha vedena jako FP – louky a pastviny. Nov je plocha vymezena jako OS.1 – ob anská vybavenost
sportovního charakteru – krytá a otev ená sportovišt a areály, se zám rem vybudování t locvi ny. Vzhledem
ke svému ur ení je též za azena jako ve ejn prosp šná stavba.
Zastavitelná plocha je nov navržená a zábor ZPF je proveden v ásti lokality.
Lokalita Zm33/1

k. ú. Špindler v Mlýn

• V. t ída ochrany ZPF (BPEJ 9.40.78 – trvalý travní porost dle KN)
Zastavitelná plocha za azena na základ rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové.
Zábor ZPF proveden v celém rozsahu lokality.
• Rozloha lokality
0,0844ha
• Využití území
ZS.1
Lokalita nahrazuje zrušenou ást územního plánu Špindler v mlýn. ást pro pozemek .k. 96/2, k.ú. Špindler v
Mlýn byla zrušena Krajským soudem v Hradci Králové, rozsudek s íslem jednacím 30A 130/2012, datum
doru ení 14.8.2013. V sou asné dob je pozemek veden v KN jako trvale travní porost, funk ní plocha není
vymezena. Nov je pro zachování nezastavitelných ploch zelen vymezena jako ZS.1 – ostatní sídelní zele
s podílem vysoké zelen v souladu se skute ným stavem (obdobn jako lokalita Zm 16/1). Návrh funk ního
využití pln respektuje požadavky urbanistické koncepce platného územního plánu o nezahuš ování území,
nezvyšování podílu zastav ných ploch, zachování udržitelné kapacity území a zachování historického
charakteru zástavby m sta (spo ívajícího ve st ídání zastav ných a volných ploch) jako ochrany základních
stávajících hodnot území centra.
Lokalita Zm34/1

k. ú. Špindler v Mlýn

• IV. a V. t ída ochrany ZPF (BPEJ 9.40.68, 9.36.44 – trvalý travní porost dle KN)
Zastavitelná plocha za azena na základ rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové.
Bez záboru ZPF.
• Rozloha lokality
0,8416ha
• Využití území
KO
Lokalita nahrazuje zrušenou ást územního plánu Špindler v mlýn. ást pro pozemek .k. 87/1, k.ú. Špindler v
Mlýn byla zrušena Krajským soudem v Hradci Králové, rozsudek s íslem jednacím 30A 2/2013, datum
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doru ení 14.8.2013. V sou asné dob je pozemek veden v KN jako trvale travní porost, funk ní plocha není
vymezena. Nov je plocha vymezena jako KO – ostatní krajinná zele v souladu se sou asným stavem území
a polohou v blízkosti lesa (pozemek se dotýká hranice lesa v enkláv p írodního charakteru se zna ným podílem
vysoké zelen a tvo í p irozený p echod mezi urbanizovaným územím m sta a p írodním územím lesa).
Lokalita Zm35/1

k. ú. Labská

• V. t ída ochrany ZPF (BPEJ 9. 40.68 – trvalý travní porost dle KN)
Zm na funk ního využití návrhové plochy za azena na žádost vlastníka, požadavek na ubytovací kapacitu
do 40 l žek byl projednán již v platném ÚP Špindler v Mlýn.
Zábor ZPF proveden v ploše pozemku 554/16, k.ú. Labská – trvalý travní porost. Zábor ploch je již sou ástí
platného ÚP Špindler v Mlýn
• Rozloha lokality
0,3114ha
• Využití území
DS.4*
Lokalita je celá sou ástí návrhové plochy N53 z platného ÚP, rozsah ani využití se nem ní. M ní se funk ní
využití z DS.4 –víceú elové objekty na DS.4*– víceú elové objekty s ubytováním do 40 l žek. Kapacita
ubytování byla zahrnuta již do platného ÚP (viz str.110 platného ÚP, lokalita N53 Terminál Labská), dochází
pouze k úprav regulativ funk ního využití a náprav formální chyby v popisu p ípustného využití lokality.
Lokalita Zm36/1

Dle ust. § 45i odst. 1 zákona o ochran p írody a krajiny nevylou il p íslušný orgán ochrany p írody KRNAP
možný významný vliv na evropsky významné lokality (uvedené v na ízení vlády . 208/2012 Sb., o vyhlášení
evropsky významných lokalit za azených do evropského seznamu) nebo na vyhlášené pta í oblasti ve smyslu zákona
o ochran p írody a krajiny.

k. ú. Bed ichov v Krkonoších

• plocha nemá evidované BPEJ – zastav né plochy a nádvo í, ostatní plocha a lesní pozemek dle KN,
Zastavitelná plocha za azena z d vodu uvedení do souladu s právním stavem katastrální mapy a do souladu
se skute ným stavem v území.
Zábor PUPFL proveden pro plochu lesního pozemku v ásti lokality.
• Rozloha lokality
0,0584 ha
• Využití území
OS.3
Lokalita je navržena jako funk ní plocha OS.3 – lyža ská a sjezdová tra s doprovodnými stavbami z d vodu
uvedení do souladu s právním stavem KN (katastrální mapy) a uvedení do souladu se skute ným stavem.
V p ípustném využití je umožn no ve ejné stravování a sociální zázemí u sjezdové trat . V sou asné dob je
celá plocha vymezena jako les LF (stav p vodní katastrální mapy), fakticky je objekt i s okolím (p ipojením na
sjezdovku) v sou asnosti již využíván jak OS.3.

*

*

•
Územní rezerva pro koridor nadzemního vedení 2x110 kV TR Vrchlabí – Strážné – Špindler v Mlýn
(TE1r) p echází na toto správní území:
s.ú. Vrchlabí – k.ú. ho ejší Vrchlabí
Tento zám r je koordinován s platnou územn plánovací dokumentací m staVrchlabí
Vazba m sta Špindler v Mlýn na centrum vyšší ob anské vybavenosti a jiných pracovních p íležitostí, kterým
je m sto Vrchlabí, se zm nou . 1 ÚP Špindler v Mlýn nem ní.
Vazba obcí ve spádovém obvodu m sta na základní ob anské vybavení (spádový obvod školských a
zdravotnických za ízení, obchodní sít a služeb) se zm nou .1 ÚP Špindler v Mlýn nem ní.

'
'

)!

$

Rozsah zm n navržených zm nou .1 ÚP Špindler v Mlýn nemá vliv na ve ejnou infrastrukturu ve správním
území Špindler v Mlýn.
Poloha sítí z územn analytických podklad vydaných v r. 2014 byla upravena dle detailn jších znalostí stavu
a místa a v i objekt m a údaj m správc .
Do grafické ásti výkres je dopln na územní rezerva pro koridor elektrotechniky dle Zásad územního rozvoje
Královehradeckého kraje, vydaných dne 8.9.2011. Jedná se o koridor nadzemního vedení 2x 110 kV TR Vrchlabí –
Strážné – Špindler v Mlýn (TE1r). Zm ny .1 ÚP Špindler v Mlýn tento koridor není v rozporu s tímto koridorem.

'

&

$
'

&

'

Zm na . 1 ÚP Špindler v Mlýn neovliv uje prvky USES, p ekra ující správní hranici m sta Špindler v Mlýn:
• Prvky ÚSES p echázejí na tato sousední správní území:
s.ú. Rokytnice nad Jizerou – k.ú. Rokytno
s.ú. Vítkovice – k.ú. Vítkovice v Krkonoších
s.ú. Benecko – k.ú. Benecko
s.ú. Vrchlabí – k.ú. Ho ejší Vrchlabí
s.ú. Pec pod Sn žkou – k.ú. Pec pod Sn žkou
s.ú. Strážné – k.ú. Strážné

$

'
(

*
$

Vyhodnocení p edpokládaných d sledk navrhovaného ešení na ZPF a PUPFL je zpracováno podle
metodického doporu ení Odboru územního plánování MMR a Odboru ochrany horninového a p dního prost edí MŽP
(uvedeno ve v stníku MŽP ro ník XXI., zá í 2011, ástka 8-9, bod 7).
Grafická ást vyhodnocení p edpokládaných d sledk navrhovaného ešení je obsahem výkresu O3B Výkres
p edpokládaných zábor p dního fondu a pozemk ur ených k pln ní funkce lesa v m ítku 1/5000. V grafické ásti
je znázorn na plocha záboru zem d lské p dy v len ní dle druh zabíraných pozemk , BPEJ, t ída ochrany
zem d lské p dy p ed vyn tím ze zem d lského p dního fondu a dále plocha záboru pozemk ur ených k pln ní
funkce lesa. Obsahem výkresu jsou dále hranice zastavitelného území podle požadavk navrhovaného ešení na nové
funk ní plochy.
Jednotlivé zastavitelné plochy jsou detailn popsány v od vodn ní kapitole G.1. Urbanistická koncepce. U
jednotlivých ploch je uvedena celková vým ra v ha, t ída ochrany ZPF a BPEJ, zp sob využití dle katastrální mapy,
p ípadn poznámka, že dle metodického doporu ení Odboru územního plánování MMR a Odboru ochrany
horninového a p dního prost edí MŽP se tyto plochy nevyhodnocují a zd vodn ní.

Požadavek na vyhodnocení vliv zm ny .1 územního plánu na udržitelný rozvoj území podle § 47, odst. 3
stavebního zákona byl dot enými orgány uplatn n.
Návrh Zm ny . 1 Územního plánu Špindler v Mlýn je posouzen z hlediska vyhodnocení vliv na životní
prost edí podle § 10i zákona EIA.
Architektonické studio Hysek spol. s r.o., Jiráskovo nám. 1727/18, 326 00 Plze
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tabulka . 1-VYHODNOCENÍ P EDPOKLÁDANÝCH D SLEDK NAVRHOVANÉHO EŠENÍ NA ZPF a PUPFL
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'
Viz p íloha . 1 – vyhodnocení stanovisek, námitek a p ipomínek

Viz p íloha . 1 – vyhodnocení stanovisek, námitek a p ipomínek

)

$

(

'

Po et výkres grafické ásti (od vodn ní)

(

*

'

7 výkres

O1A – Koordina ní výkres – ást A
1/5000
O1B – Koordina ní výkres – ást B
1/5000
O1C – Koordina ní výkres – ást C
1/5000
O2 – Výkres širších vztah
1/25 000
O3A – Vyhodnocení p edpokládaných d sledk na zem d lský p dní fond a na pozemky ur ené k pln ní
funkce lesa – ást A
1/5000
O3B – Vyhodnocení p edpokládaných d sledk na zem d lský p dní fond a na pozemky ur ené k pln ní
funkce lesa – ást B
1/5000
O3C – Vyhodnocení p edpokládaných d sledk na zem d lský p dní fond a na pozemky ur ené k pln ní
funkce lesa – ást C
1/5000

(
Do opat ení obecné povahy a jeho od vodn ní m že dle ust. § 173 ods.1 správního ádu každý nahlédnout u
správního orgánu, který opat ení obecné povahy vydal.
Proti zm n . 1 územního plánu Špindler v Mlýn, vydané formou opat ení obecné povahy, nelze podat
opravný prost edek (§173 odst. 2 zákona . 500/2004 Sb., správní ád).

(
Opat ení obecné povahy nabývá ú innosti patnáctým dnem po dni vyv šení ve ejné vyhlášky, tj. dne 27.4.2016.

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

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

Bc. Vladimír Staruch

Ivan Bila

starosta m sta Špindler v Mlýn

místostarosta m sta Špindler v Mlýn
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