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1. Úvod 
 
Zpráva o uplatňování Územního plánu Katusice (dále jen „Zpráva o uplatňování“) se zpracovává na 
základě ustanovení § 55 odst. 1 a § 55a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu v platném znění (dále jen „Stavební zákon“) a § 15 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně 
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací 
činnosti (dále jen „Vyhláška“). 

Územní plán Katusice (dále jen „Územní plán“) byl vydán opatřením obecné povahy č. 2/2011 ze dne 
5. 12. 2011, které nabylo účinnosti dne 23. 12. 2011.  

Územní plán tvoří platnou územně plánovací dokumentaci obce Katusice. Tato Zpráva o uplatňování 
vyhodnocuje uplatňování ÚPD v minulém období od doby vydání Územního plánu a je podkladem 
pro zpracování Změny č. 1 územního plánu Katusice (dále jen „Změna č. 1“). 

Zpráva o uplatňování, doplněná a upravená na základě projednávání, bude následně předložena 
zastupitelstvu obce Katusice ke schválení dle § 6 odst. 5 stavebního zákona. Na základě vyhodnocení 
vznikla potřeba pořídit změnu územního plánu, proto tato schválená zpráva bude podkladem pro 
pořízení Změny č. 1  zkráceným postupem podle § 55a stavebního zákona. 

 

2. Vyhodnocení uplatňování územního plánu včetně vyhodnocení změn podmínek, 
na základě kterých byl územní plán vydán (§ 5 odst. 6 stavebního zákona), a 
vyhodnocení případných nepředpokládaných negativních dopadů na udržitelný 
rozvoj území 
 

2.1. Změny podmínek, na základě kterých byl Územní plán vydán 
 
Fyzické podmínky v území, na základě kterých byl vydán Územní plán, se významným způsobem 
nezměnily. Došlo k realizaci některých navržených změn v území. 

V době od nabytí účinnosti Územního plánu byla dne 20. 7. 2009 usnesením č. 929 Vlády ČR 
schválena Politika územního rozvoje České republiky. Následně v průběhu platnosti Územního plánu 
byla schválena Aktualizace č. 1 (usnesení Vlády ČR č. 276 ze dne 15. 4. 2015), Aktualizace č. 2 
(usnesení Vlády ČR č. 629 ze dne 15. 4. 2015), Aktualizace č. 3 (usnesení Vlády ČR č. 630 ze dne 2. 9. 
2019 a Aktualizace č. 5 (usnesení Vlády ČR č. 833 ze dne 17. 8. 2020). 
Požadavky plynoucí z Politiky územního rozvoje České republiky byly zapracovány do Územního 
plánu. Požadavky plynoucí z Aktualizace č. 1, 2, 3 a 5 (dále jen „PÚR“) budou prověřeny ve Změně č. 
1. 

V době zpracování Územního plánu ve vztahu k nadřazené územně plánovací dokumentaci se 
vycházelo z konceptu ÚP VÚC Mladoboleslavsko a z rozpracovaných Zásad územního rozvoje 
Středočeského kraje (dále jen „ZÚR“). 
ZÚR byly vydána usnesením č. 4-20/2011/ZK dne 19. 12. 2011, aktualizace č. 1 byla vydána 
usnesením č. 007-18/2015/ZK ze dne 27. 7. 2015) a aktualizace č. 2 byla vydána usnesením č. 022-
13/2018/ZK ze dne 26. 4. 2018). Požadavky vyplývající ze ZÚR budou zapracovány do Změny č. 1. 
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Zpracovány a aktualizovány byly územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Mladá 
Boleslav (dále jen „ÚAP“). V roce 2020 byla zpracována úplná 5. aktualizace ÚAP, jejichž výstupy jsou 
uvedeny v kapitole 3. 

 

2.2. Nepředpokládané negativní vlivy na udržitelný rozvoj  
 
Nepředpokládané negativní dopady ÚP Katusice na udržitelný rozvoj nebyly zjištěny. 

 

2.3. Uplatňování územního plánu 
 
Územní plán je v rámci rozhodování o změnách v území uplatňován. Na stabilizovaných plochách 
nedochází k zásadním změnám využití, které by vybočovaly z hlavního, přípustného nebo podmíněně 
přípustného využití. Na plochách změn je minimálně realizováno navržené využití.  

V místní části Katusice je realizována zástavba na ploše Z13 a Z2, navržené plochy k bydlení nejsou 
vyčerpány, v místní části Spikaly navržené plochy pro bydlení nejsou vyčerpány, v místní části 
Doubravice navržené plochy pro bydlení nejsou vyčerpány, v místí části Trnová rovněž navržené 
plochy pro bydlení nejsou vyčerpány. K obci Katusice, resp. katastrálnímu území bylo připojeno území 
místní části Valovice. 

Koncepce veřejné technické infrastruktury, definovaná v platné ÚPD, je v území s několika výjimkami 
uplatňována.  

Koncepce dopravní infrastruktury respektuje navržené řešení. Pouze je třeba upravit vymezení 
komunikací tak, aby je obec mohla získat bezúplatným převodem od ÚZSVM. 

V koncepci uspořádání krajiny je stabilizován stávající stav, nedochází ke změnám ve využití území, 
které by byly v rozporu s formulovanou koncepcí uspořádání krajiny. Prvky ÚSES byly určeny jako 
funkční a v současné době jsou stabilizovány. 

Stanovené podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití nevykazují závady, které by bylo 
nutné v rámci Změny č. 1 upravit. Pouze je zájmem podmínky využití jednotlivých ploch upravit tak, 
aby byly lépe specifikovány i v případě, že nebudou zpracovány územní studie do předepsané doby. 
Stavební zákon umožňuje stanovit podmínky využití tak, aby odpovídaly regulačnímu plánu v případě, 
že o tom rozhodne zastupitelstvo obce. 

Vymezené veřejně prospěšné stavby zůstávají v platnosti, rovněž tak i veřejně  prospěšná opatření. 

Celkově lze konstatovat, že ÚP Katusice zatím není zcela naplňován, ale v současné době vyhovuje 
potřebám obce na zajištění udržitelného rozvoje.  
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3. Problémy k řešení v územním plánu vyplývající z územně analytických podkladů 
 

3.1. Problémy k řešení 
 
Z 5. úplné aktualizace územně analytických podkladů nevyplynul požadavek na řešení problémů 
v území nad rámec stávajícího Územního plánu. Problémy k řešení jsou uvedeny v Územním plánu a 
nevznikla potřeby jejich doplnění. 
 
Územně analytické podklady 

Z územně analytických podkladů kraje a SO ORP Mladá Boleslav (dále jen „ÚAP“) pro řešení 
Územního plánu nevyplývají žádné specifické požadavky. 

Z analýzy ÚAP vyplývá, že obec Katusice je malá obec venkovského charakteru. Místní části Katusice, 
Spikaly, Doubravice, Trnová, Valovice jsou historická sídla s postupným vývojem, projevujícím se v 
urbanistické struktuře. Původní zástavba, kterou tvoří převážně venkovské usedlosti a chalupy, byla 
postupně doplněna patrovými domy s hospodářskými budovami. V Katusicích byl postaven kulturní 
dům s víceúčelovým sálem a restaurací a vybudován sportovní areál. Na návsi/náměstí s parkem stojí 
kostel Nanebevzetí P. Marie. Podél železniční trati jsou umístěny plochy zemědělských a 
podnikatelských areálů se železniční vlečkou. Rozvojové tendence vykazují Katusice zejména v oblasti 
bydlení. Sídla Doubravice a Spikaly mají charakter obcí návesního typu.  

Širší vztahy v území zabezpečují silnice II/259 v úseku Mladá Boleslav – Bukovno – Katusice – Vrátno – 
Mšeno a silnice II/272 Lysá n. L. – Benátky – Bezno (I/16) – Niměřice – Pětikozly – Katusice – Plužná – 
Bělá p. B. Obě silnice jsou propojeny v křižovatce v Katusicích. Další silnice na území jsou silnice 
spojovací: III/2599 (Katusice – Kováň), III/25910 (Katusice – Spikaly), III/25911 (Katusice – Valovice). 
Ostatní komunikace v obci mají charakter obslužných zklidněných komunikací.  

Územím je vedena regionální železniční trať č. 076 Mělník – Mladá Boleslav se zastávkami Katusice a 
Trnová.  

Obcí je vedena značená cyklotrasa č. 8152, 8159 a 143, z pěších tras je vedena značená turistická 
trasa zelená.  

Okrajem území protékají Strenický/Spikalský potok. Na hranici s obcí Sudoměř je na potoce vodní 
nádrž.  

Obec leží v území CHOPAV Severočeská křída a v pásmu hygienické ochrany III. stupně vodního zdroje 
a na území obce okrajově zasahuje PHO vodních zdrojů Skalsko I. a II.  

Obec má veřejný vodovod. Místní části Katusice a Valovice mají veřejnou kanalizaci a ČOV Katusice, 
Valovice. Dešťové vody jsou odváděny soustavou příkopů v kombinaci s dešťovou kanalizací z 
betonových trub do bezejmenné dočasné vodoteče v extravilánu obce.  

V obci je vybudována oddělená kanalizační síť, která je v majetku obce. Je nutné dostavět kanalizační 
řad a vystavět ČOV pro zbývající sídla Spikaly, Doubravice, Trnová.  

 

Závady dopravní - požadavky vůči ÚP Katusice 

nadmístní význam, k řešení v nadřazené dokumentaci  
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- zatížení zastavěného území ze silnice II/272 a II/259 v průjezdním úseku sídla Katusice  

místní význam, k řešení v územním plánu 

- absence chodníků podél komunikace II/272, zvláště v trase cyklotrasy 8152  

- zatížení zastavěného území ze silnice II/272 a II/259 v průjezdním úseku sídla Katusice  

- směrové a šířkové závady silnice II/272 v průjezdním úseku obcí  

Z hlediska ÚP Katusice je třeba vymezení komunikací řešit ve Změně č. 1. 

 

Závady hygienické – požadavky vůči ÚP Katusice 

místní význam, k řešení v územním plánu 

- chybějící splašková kanalizace (týká se Spikaly, Doubravice, Trnová a odlehlé části Katusic. 

Z hlediska ÚPD jsou výše uvedené závady řešeny dostatečně a nevyžadují tudíž změnu platné ÚPD. 

 

Závady sociální – požadavky vůči ÚP Katusice 

ÚAP v území nedefinovaly žádné sociální závady nebo problémy. 

 

Závady estetické – požadavky vůči ÚP Katusice 

ÚAP v území nedefinovaly žádné estetické závady. 

 

Závady urbanistické – požadavky vůči ÚP Katusice 

nadmístní význam, k řešení v nadřazené dokumentaci  

ÚAP v území nedefinovaly žádné estetické závady. 

místní problémy vzniklé nadmístními záměry 

- nedostatečně využívaný a zanedbaný výrobní areál na východním okraji sídla Katusice  

 

obecně pro všechna území: 

- oplocování zemědělských pozemků vs. migrační prostupnost krajiny 

 

 

3.2. Úkoly k řešení v územně plánovací dokumentaci 
 
Upřesnění dalších požadavků 

Obec Katusice leží v nadmořské výšce 311 m n.m. Území je v Chráněné oblasti přirozené akumulace 
vod Severočeská křída. Katusice leží v západní části okresu Mladá Boleslav, 14 km od okresního 
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města. Správní území má rozlohu 1522 ha a tvoří ji 5 místních částí. Doubravice, Katusice, Spikaly, 
Trnová, Valovice. Obec má čtyři katastrální území: Doubravice, Katusice, Spikaly, Trnová. 

V obci je mateřská škola, 1. stupeň základní školy, dále hasičská zbrojnice a sportovní zařízení - hřiště 
na kopanou, tenisový kurt, dětské hřiště a sportovní hřiště u ZŠ. V obci je rovněž kulturní dům. Je zde 
několik výrobních podniků, opraven apod. a zemědělskou půdu obhospodařují převážně místní 
zemědělci.  

V návrhu Změny č. 1 budou prověřeny změny využití území, popř. nové zastavitelné plochy dle 
podnětů vlastníků pozemků a další záměry. 

Pro všechny místní části obce: 

- upřesnit/doplnit podmínky využití území – regulaci provést podrobnější, protože Změna č. 1 
bude zpracována s prvky regulačního plánu  

Změny v místní části Katusice (k. ú. Katusice): 

- úprava vymezení místních komunikací na základě dohody s ÚZSVM včetně jejich vymezení 
jako veřejně prospěšných staveb – jedná se o pozemek parc. č. 412/10 v k. ú Katusice, dále 
komunikaci Bzenecká na pozemcích parc. č. 627/1, 627/3, 628/6 a 412/60 v k. ú. Katusice  

- z plochy VS v centru obce vymezit část na veřejné prostranství – s možností umístění např. 
kontejnerů pro odpady, odpočinkové místo apod. – pozemek u VTOS parc. č. 1053 v k. ú. 
Katusice, který bude vymezen jako prostor pro třídění odpadu a skládku bioodpadu  

- změna využití plochy VS – výroba a skladování jako plochu přestavby na funkční využití SO – 
plochy smíšené obytné za podmínky zpracování územní studie, regulačního plánu na žádost, 
popř. dohody o parcelaci, což bude upřesněno ve Změně č. 1 – bývalý areál JZD – viz výřez z 
KN 

 
Změny v místní části Valovice (k. ú. Katusice): 
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- vzhledem k tomu, že území bylo doplněno do k. ú. Katusice, tak je třeba převzít vymezené 
plochy z původní územně plánovací dokumentace a upravit je dle Územního plánu, aby 
plochy byly vymezeny v celé obci totožně  

- plochu s funkčním využitím NSz u plochy s označením Z11 zařadit do ploch s funkčním 
využitím SO – plochy smíšené obytné, neboť na části plochy se nachází již realizované stavby 

- plochu ZS v centru této místní části změnit na funkční využití SO – plochy smíšené obytné 

- pozemky parc. č. 980 a 886 v k. ú. Katusice zařadit do funkčního využití SO – plochy smíšené 
obytné    

Změny v místní části Spikaly (k. ú. Spikaly): 

- plochu vymezenou pro vodojem změnit na funkční využití SO – plochy smíšené obytné 

- úprava vymezení místních komunikací na základě dohody s ÚZSVM včetně jejich vymezení 
jako veřejně prospěšných staveb – komunikace K Bažantnici na pozemku parc. č. 827/1 v k. ú. 
Spikaly 

Změny v místní části Trnová (k. ú. Trnová): 

- pro zastavitelnou plochu Z22 zrušit podmínku zpracování územní studie jako podmínky pro 
rozhodování v území 

Případné další požadavky, které vyplynou při jednáních a budou v souladu s urbanistickou koncepcí 
obce. 

 
 

4. Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně 
plánovací dokumentací vydanou krajem 

 

4.1. Politika územního rozvoje 

 
Vláda ČR schválila dne 20. 7. 2009 usnesením č. 929 Politiku územního rozvoje ČR, následně byla 
schválena Aktualizace č. 1 (usnesení Vlády ČR č. 276 ze dne 15. 4. 2015), Aktualizace č. 2 (usnesení 
Vlády ČR č. 629 ze dne 15. 4. 2015), Aktualizace č. 3 (usnesení Vlády ČR č. 630 ze dne 2. 9. 2019 a 
Aktualizace č. 5 (usnesení Vlády ČR č. 833 ze dne 17. 8. 2020). 
PÚR definuje rozvojové oblasti a osy, specifické oblasti, koridory a plochy dopravní a technické 
infrastruktury, a především republikové priority. V rámci priorit jsou formulovány požadavky na 
území krajů a obcí, které jsou rozpracovány v rámci územně plánovací dokumentace. Uplatňováním 
republikových priorit v oblasti územního plánování se sleduje cíl zajistit udržitelný rozvoj území 
republiky, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, hospodářský 
rozvoj a soudržnost společenství obyvatel území. 
 
Na území ORP Mladá Boleslav jsou lokalizovány níže uvedené záměry PÚR. 
 
Rozvojové osy: OS3 Praha–Liberec–hranice ČR/Německo, Polsko (–Görlitz/Zgorzelec) 
Vymezení: Obce mimo rozvojové oblasti, s výraznou vazbou na významné dopravní cesty, tj. silnice 
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R10 a R35.  

Důvody vymezení: Území ovlivněné silnicemi R10 a R35 při spolupůsobení center Mladá Boleslav a 
Turnov. 

 
 

 
Výřez z PÚR 
 
V zájmu PÚR je třeba respektovat priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje 
území, které jsou v dokumentu stanoveny. Jednou z priorit je chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a 
kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. 
Zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, 
které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice. Naplňování jednotlivých priorit bude 
vyhodnoceno v rámci Odůvodnění Územního plánu (dále jen „Odůvodnění“) v kapitole vyhodnocení 
souladu návrhu Územního plánu s PÚR.  
Územní plán bude respektovat priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území 
uvedené v PÚR. 

Obec Katusice je obec venkovského charakteru.  
 
Koridory konvenční železniční dopravy: ŽD8  

Vymezení: Hranice Polsko/ČR–Liberec–Mladá Boleslav–Praha.  

Důvody vymezení: Vytvořit podmínky pro zvýšení rychlosti spojení Praha–Mladá Boleslav–Liberec– 
hranice ČR/Polsko.  

 

Koridory kapacitních silnic: S8  

Vymezení: (Mladá Boleslav)–R10–Nymburk– Poděbrady–D11–Kolín–Kutná Hora– Čáslav–Golčův 
Jeníkov–Havlíčkův Brod– Jihlava–Znojmo–Hatě–hranice ČR/Rakousko (–Wien).  
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Důvody vymezení: Dopravní propojení ve směru severozápad-jihovýchod, s napojením na Rakousko, 
zkvalitnění mezinárodní silnice E59 (–Wien)–hranice Rakousko/ČR–Znojmo– Jihlava–D1 a dále 
posílení vnitrostátní vazby Jihlava–Havlíčkův Brod s návazností na silniční síť ve směru Čáslav– Kutná 
Hora–Kolín–D11–Poděbrady– Nymburk s napojením na R10 u Mladé Boleslavi do Liberce.  

Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území: Při rozhodování a posuzování záměrů na 
změny v území přednostně sledovat posílení obsluhy území zejména v kraji Vysočina při minimalizaci 
dopadu na životní prostředí. 

 

V rámci PÚR bylo stanoveno 13 republikových priorit (priorita 14 – 32, včetně priorit 14a, 16a, 20a a 
24a). V ÚPD jsou tyto priority zohledněny tak, jak je popsáno v následujících odstavcích, kde jsou 
priority vypsány (kurzívou) a je popsáno, jakým způsobem byly zohledněny. 

(14) Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně 
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické 
struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho 
historie a tradice. Tato území mají značnou hodnotu, např. i jako turistické atraktivity. Jejich ochrana 
by měla být provázána s potřebami ekonomického a sociálního rozvoje v souladu s principy 
udržitelného rozvoje. V některých případech je nutná cílená ochrana míst zvláštního zájmu, v jiných 
případech je třeba chránit, respektive obnovit celé krajinné celky. Krajina je živým v čase proměnným 
celkem, který vyžaduje tvůrčí, avšak citlivý přístup k vyváženému všestrannému rozvoji tak, aby byly 
zachovány její stěžejní kulturní, přírodní a užitné hodnoty. 

Priorita (14) je uplatňována ochranou a rozvíjením přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území 
včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví.  V Územním plánu je sledován 
cíl komplexní ochrany hodnot území koordinovaný s potřebami ekonomického a sociálního rozvoje 
v souladu s principy udržitelného rozvoje území. Všechny tři pilíře jsou podporovány vymezením 
konkrétních stabilizovaných nebo návrhových ploch v rámci platného Územního plánu. Ochrana 
veřejného zájmu je dále zajištěna respektováním stanovisek dotčených orgánů. Priorita je stávajícím 
ÚP Libomyšl naplňována, dokumentaci není třeba měnit. 

 

(14a) Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí dbát na rozvoj primárního sektoru při 
zohlednění ochrany kvalitní zemědělské, především orné půdy a ekologických funkcí krajiny. 

Priorita (14a) je v Územním plánu ošetřena způsobem vymezení ploch s rozdílným způsobem využití 
ve volné krajině. Hospodářský charakter území je plně respektován. Priorita je stávajícím Územním 
plánem naplňována, dokumentaci není třeba měnit. 

 

(15) Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově sociální segregaci 
s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel. Analyzovat hlavní mechanizmy, jimiž k segregaci 
dochází, zvažovat existující a potenciální důsledky a navrhovat při územně plánovací činnosti řešení, 
vhodná pro prevenci nežádoucí míry segregace nebo snížení její úrovně. 

Priorita (15) je vzhledem k velikosti a charakteru obce pro řešení bezpředmětná, vznik segregovaných 
lokalit v území nehrozí a ani území jako celek nemá předpoklady stát se segregovaným územím, 
zvláště při realizaci navrženého rozvoje. Územní plán není s ohledem na tuto prioritu třeba měnit. 
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(16) Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost 
komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých 
důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. Při řešení ochrany hodnot území je nezbytné zohledňovat 
také požadavky na zvyšování kvality života obyvatel a hospodářského rozvoje území. Vhodná řešení 
územního rozvoje je zapotřebí hledat ve spolupráci s obyvateli území i s jeho uživateli a v souladu s 
určením a charakterem oblastí, os, ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR.  

Priorita (16) je naplňována stávajícím Územním plánem. Vymezení rozvojových ploch bylo 
konzultováno nebo iniciováno obyvateli obce a řádně veřejně projednáno. Priorita je stávajícím 
Územním plánem naplňována, dokumentaci není třeba měnit. 

 

(16a) Při územně plánovací činnosti vycházet z principu integrovaného rozvoje území, zejména měst a 
regionů, který představuje objektivní a komplexní posuzování a následné koordinování prostorových, 
odvětvových a časových hledisek.  

Priorita (16a) je uplatnitelná především v rámci zásad územního rozvoje. V rámci Územního plánu 
nelze řešit koordinaci rozvoje více územních celků. Stávající Územní plán je řešen ve vazbě na širší 
územní vztahy a není ji s ohledem na tuto prioritu třeba měnit. 

 

(17) Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn lokalizací 
zastavitelných ploch pro vytváření pracovních příležitostí, zejména v regionech strukturálně 
postižených a hospodářsky slabých a napomoci tak řešení problémů v těchto územích. 

Priorita (17) byla v rámci Územního plánu částečně zohledněna. V rámci Změny č. 1 nebudou 
vymezeny plochy pro výrobu, skladování, průmysl apod. 

 

(18) Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury. Vytvářet předpoklady pro posílení partnerství 
mezi městskými a venkovskými oblastmi a zlepšit tak jejich konkurenceschopnost. 

Priorita (18) je aplikovatelná na úrovni ZÚR. Územní plán nemění význam obce ani jednotlivých sídel 
v rámci sídelní struktury Středočeského kraje. V rámci obce mají centrální funkci sídlo Katusice. 
Územní plán není s ohledem na tuto prioritu třeba měnit. 

 

(19) Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. brownfields 
průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu). Hospodárně využívat zastavěné území 
(podpora přestaveb, revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu nezastavěného území (zejména 
zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně, včetně minimalizace její fragmentace. Cílem je 
účelné využívání a uspořádání území úsporné v nárocích na veřejné rozpočty na dopravu a energie, 
které koordinací veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území omezuje negativní důsledky 
suburbanizace pro udržitelný rozvoj území. 

Priorita (19) byla řešena v Územním plánu – v nezastavěném území jsou plochy vymezovány citlivě 
k potřebám využití okolní krajiny, tj. například i s ohledem na eliminaci vzniku těžko 
obhospodařovatelných segmentů krajiny. Priorita je stávajícím Územním plánu naplňována, 
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dokumentaci není třeba měnit. Plochy brownfields nebyly v obci identifikovány, pouze je třeba zmínit 
značně zdevastovaný areál bývalého JZD, který je navržen k řešení jako plocha přestavby. 

 

(20) Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co nejméně 
konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření. S ohledem na to při 
územně plánovací činnosti, pokud je to možné a odůvodněné, respektovat veřejné zájmy např. 
ochrany biologické rozmanitosti a kvality životního prostředí, zejména formou důsledné ochrany 
zvláště chráněných území, lokalit soustavy Natura 2000, mokřadů, ochranných pásem vodních zdrojů, 
chráněné oblasti přirozené akumulace vod a nerostného bohatství, ochrany zemědělského a lesního 
půdního fondu. Vytvářet územní podmínky pro implementaci a respektování územních systémů 
ekologické stability a zvyšování a udržování ekologické stability a k zajištění ekologických funkcí i v 
ostatní volné krajině a pro ochranu krajinných prvků přírodního charakteru v zastavěných územích, 
zvyšování a udržování rozmanitosti venkovské krajiny. V rámci územně plánovací činnosti vytvářet 
podmínky pro ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové charakteristiky a typy krajiny a vytvářet 
podmínky pro využití přírodních zdrojů.  

Priorita (20) byla řešena v souladu s řešením priority (19). V krajině byl v rámci Územního plánu 
vymezen územní systém ekologické stability. Stávající řešení nemá významný negativní dopad na 
zvláště hodnotné segmenty krajiny, jako jsou lokality NATURA 2000 nebo zvláště chráněná území. 
Priorita je stávajícím Územním plánem naplňována, dokumentaci není třeba měnit. 

 

(20a) Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící živočichy a 
pro člověka, zejména při umísťování dopravní a technické infrastruktury. V rámci územně plánovací 
činnosti omezovat nežádoucí srůstání sídel s ohledem na zajištění přístupnosti a prostupnosti krajiny.  

Priorita (20a) je naplněna vymezením ÚSES a stanovenými podmínkami jeho využití a využití ploch s 
rozdílným způsobem využití v platném Územním plánu. Vzhledem k této skutečnosti není s ohledem 
na tuto prioritu třeba měnit. 

 

(21) Vymezit a chránit ve spolupráci s dotčenými obcemi před zastavěním pozemky nezbytné pro 
vytvoření souvislých ploch veřejně přístupné zeleně (zelené pásy) v rozvojových oblastech a 
v rozvojových osách a ve specifických oblastech, na jejichž území je krajina negativně poznamenána 
lidskou činností, s využitím její přirozené obnovy; cílem je zachování souvislých pásů nezastavěného 
území v bezprostředním okolí velkých měst, způsobilých pro nenáročné formy krátkodobé rekreace a 
dále pro vznik a rozvoj lesních porostů a zachování prostupnosti krajiny.  

Priorita (21) je zaměřena na velká města, území obce se netýká. Územní plán není s ohledem na tuto 
prioritu třeba měnit. 

 

(22) Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního ruchu 
(např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), při zachování a rozvoji hodnot území. 
Podporovat propojení míst, atraktivních z hlediska cestovního ruchu, turistickými cestami, které 
umožňují celoroční využití pro různé formy turistiky (např. pěší, cyklo, lyžařská, hipo).  
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Priorita (22) je v Územním plánu zohledněna v rámci stávajícího Územního plánu v rámci pěších 
komunikací, popř. cyklostezek apod. s návazností na plochy sportovní. 

 

 (23) Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní 
a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Při umísťování dopravní a technické 
infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah fragmentace krajiny; je-li to 
z těchto hledisek účelné, umísťovat tato zařízení souběžně. Zmírňovat vystavení městských oblastí 
nepříznivým účinkům tranzitní železniční a silniční dopravy, mimo jiné i prostřednictvím obchvatů 
městských oblastí, nebo zajistit ochranu jinými vhodnými opatřeními v území. Zároveň však 
vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný odstup od 
vymezených koridorů pro nové úseky dálnic, silnic I. třídy a železnic, a tímto způsobem důsledně 
předcházet zneprůchodnění území pro dopravní stavby i možnému nežádoucímu působení negativních 
účinků provozu dopravy na veřejné zdraví obyvatel (bez nutnosti budování nákladných technických 
opatření na eliminaci těchto účinků). 

Priorita (23) je řešena v rámci platného Územního plánu v celém rozsahu. Umístění ploch bylo 
projednáno a odsouhlaseno dotčenými orgány. Další dopravní řešení bude prověřeno v rámci Změny 
č. 1. 

 

(24) Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním dopravní 
infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany veřejného zdraví, zejména 
uvnitř rozvojových oblastí a rozvojových os. Možnosti nové výstavby je třeba dostatečnou veřejnou 
infrastrukturou přímo podmínit. Vytvářet podmínky pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy, 
ochrany a bezpečnosti obyvatelstva a zlepšování jeho ochrany před hlukem a emisemi, s ohledem na 
to vytvářet v území podmínky pro environmentálně šetrné formy dopravy (např. železniční, 
cyklistickou). 

Priorita (24) je plně respektována v rámci koncepce rozvoje dopravní infrastruktury platného 
Územního plánu. Další dopravní řešení bude prověřeno v rámci Změny č. 1. 

 

(24a) Na územích, kde dochází dlouhodobě k překračování zákonem stanovených mezních hodnot 
imisních limitů pro ochranu lidského zdraví, je nutné předcházet dalšímu významnému zhoršování 
stavu. Vhodným uspořádáním ploch v území obcí vytvářet podmínky pro minimalizaci negativních 
vlivů koncentrované výrobní činnosti na bydlení. Vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu tak, 
aby byl zachován dostatečný odstup od průmyslových nebo zemědělských areálů.    

Priorita (24a) se netýká území obce, neboť zde nedochází dlouhodobě k překračování limitů. Nové 
rozvojové plochy pro bydlení jsou vymezovány vždy s dostatečným odstupem od výrobních ploch, 
které by svým charakterem mohly představovat výrazné hygienické riziko pro tyto bydlení. Územní 
plán není s ohledem na tuto prioritu třeba měnit. 

 

(25) Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a 
přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze atd.) s cílem minimalizovat rozsah 
případných škod. Zejména zajistit územní ochranu ploch potřebných pro umísťování staveb a opatření 
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na ochranu před povodněmi a pro vymezení území určených k řízeným rozlivům povodní. Vytvářet 
podmínky pro zvýšení přirozené retence srážkových vod v území s ohledem na strukturu osídlení a 
kulturní krajinu jako alternativy k umělé akumulaci vod.  

V zastavěných územích a zastavitelných plochách vytvářet podmínky pro zadržování, vsakování i 
využívání dešťových vod jako zdroje vody a s cílem zmírňování případných účinků povodní. 

 
(26) Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou 
infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Vymezovat a chránit 
zastavitelné plochy pro přemístění zástavby z území s vysokou mírou rizika vzniku povodňových škod. 

Priorita (26) je plně akceptována. Obec nemá vymezeno záplavové území.  

 

(27) Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území a její rozvoj a tím 
podporovat její účelné využívání v rámci sídelní struktury. Vytvářet rovněž podmínky pro zkvalitnění 
dopravní dostupnosti obcí (měst), které jsou přirozenými regionálními centry v území tak, aby se díky 
možnostem, poloze i infrastruktuře těchto obcí zlepšovaly i podmínky pro rozvoj okolních obcí ve 
venkovských oblastech a v oblastech se specifickými geografickými podmínkami.  

Při řešení problémů udržitelného rozvoje území využívat regionálních seskupení (klastrů) k dialogu 
všech partnerů, na které mají změny v území dopad a kteří mohou posilovat atraktivitu území 
investicemi ve prospěch územního rozvoje.  

Při územně plánovací činnosti stanovovat podmínky pro vytvoření výkonné sítě osobní i nákladní 
železniční, silniční, vodní a letecké dopravy, včetně sítí regionálních letišť, efektivní dopravní sítě pro 
spojení městských oblastí s venkovskými oblastmi, stejně jako řešení přeshraniční dopravy, protože 
mobilita a dostupnost jsou klíčovými předpoklady hospodářského rozvoje ve všech regionech. 

Priorita (27) je v rámci možností stávajícího Územního plánu naplněna. Dané řešení uspořádání území 
zlepšuje stav dopravní infrastruktury a využívá efektivním způsobem sítě technické infrastruktury. 
Preferováno je oboustranné obestavění komunikací s maximální možností využití všech sítí. Územní 
plán není s ohledem na tuto prioritu třeba měnit. 

 

(28) Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat nároky dalšího vývoje území, požadovat jeho 
řešení ve všech potřebných dlouhodobých souvislostech, včetně nároků na veřejnou infrastrukturu. 
Návrh a ochranu kvalitních městských prostorů a veřejné infrastruktury je nutné řešit ve spolupráci 
veřejného i soukromého sektoru s veřejností. 

Priorita (28) je zohledněna, veřejná infrastruktura je v Územním plánu posilována. Vymezeny jsou i 
plochy pro budoucí plynulý rozvoj území. Územní plán není s ohledem na tuto prioritu třeba měnit. 

 

(29) Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů dopravy. S ohledem na to vymezovat 
plochy a koridory nezbytné pro efektivní integrované systémy veřejné dopravy nebo městskou 
hromadnou dopravu umožňující účelné propojení ploch bydlení, ploch rekreace, občanského vybavení, 
veřejných prostranství, výroby a dalších ploch, s požadavky na kvalitní životní prostředí. Vytvářet tak 
podmínky pro rozvoj účinného a dostupného systému, který bude poskytovat obyvatelům rovné 
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možnosti mobility a dosažitelnosti v území. S ohledem na to vytvářet podmínky pro vybudování a 
užívání vhodné sítě pěších a cyklistických cest, včetně doprovodné zeleně v místech, kde je to vhodné. 

Prioritu (29) je nutné řešit v rámci zpracování ZÚR, případně v územních plánech větších sídelních 
center. V rámci Územního plánu nemá uplatnění. Územní plán s ohledem na tuto prioritu třeba 
měnit. 

 

(30) Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod je nutno 
koncipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i v budoucnosti. 

Priorita (30) je řešena v rámci koncepce technické infrastruktury Územního plánu. Územní plán není s 
ohledem na tuto prioritu třeba měnit. 

 

(31) Vytvářet územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné výroby energie 
z obnovitelných zdrojů, šetrné k životnímu prostředí, s cílem minimalizace jejich negativních vlivů a 
rizik při respektování přednosti zajištění bezpečného zásobování území energiemi. 

Priorita (31) je v rámci platného Územního plánu zohledněna. S ohledem na charakter obce a její 
rozsah se nepředpokládá plošně výrazné uplatňování obnovitelných zdrojů energie. Lokální využití 
není omezováno. Územní plán není s ohledem na tuto prioritu třeba měnit. 

 

(32) Při stanovování urbanistické koncepce posoudit kvalitu bytového fondu ve znevýhodněných 
městských částech a v souladu s požadavky na kvalitní městské struktury, zdravé prostředí a účinnou 
infrastrukturu věnovat pozornost vymezení ploch přestavby. 

Priorita (32) se obce nedotýká, neboť se nejedná o město a nenacházejí se zde v tomto smyslu 
znevýhodněné lokality. Územní plán není s ohledem na tuto prioritu třeba měnit. 

 

Z výše uvedeného vyplývá, že platný Územní plán není v rozporu s požadavky PÚR a z hlediska PÚR 
ho není třeba měnit. 

 

4.2. Územně plánovací dokumentace vydaná krajem 
 

Pro území obce jsou nadřazenou územně plánovací dokumentací Zásady územního rozvoje 
Středočeského kraje, vydány 19. 12. 2011 s nabytím účinnosti dne 22. 2. 2012. Následně byla 
usnesením č. 007-18/2015/ZK ze dne 27. 7. 2015 zastupitelstvem Středočeského kraje schválena 
aktualizace č. 1 a usnesením č. 054-12/2014/ZK ze dne 26. 4. 2018 zastupitelstva Středočeského kraje 
schválena aktualizace č. 2. Níže jsou uvedeny priority týkající se obce Katusice. 
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(01) Pomocí nástrojů územního plánování vytvářet podmínky pro vyvážený rozvoj Středočeského 
kraje, založený na zajištění příznivého životního prostředí, stabilním hospodářském rozvoji a udržení 
sociální soudržnosti obyvatel kraje. Vyváženost a udržitelnost rozvoje území kraje sledovat jako 
základní požadavek při zpracování územních studií, územních plánů, regulačních plánů a při 
rozhodování o změnách ve využití území. 

Priorita (01) je splněna Územním plánem a Územní plán není s ohledem na tuto prioritu třeba měnit. 

 

(04) Vytvářet podmínky pro zachování a rozvíjení polycentrické struktury osídlení kraje založené na 
městech Kladno, Mladá Boleslav, Příbram, Beroun, Mělník, Kralupy nad Vltavou, Slaný, Rakovník, 
Benešov, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Neratovice, Říčany a blízkých městech Kolín-Kutná Hora, 
Nymburk-Poděbrady. 

Územní plán nemění význam obce ani jednotlivých sídel v rámci sídelní struktury Středočeského 
kraje. V rámci obce mají centrální funkci sídlo Katusice. Územní plán není s ohledem na tuto prioritu 
třeba měnit. 

 

 

(06) Vytvářet podmínky pro péči o přírodní, kulturní a civilizační hodnoty na území kraje, které 
vytvářejí image kraje a posilují vztah obyvatelstva kraje ke svému území. Přitom se soustředit zejména 
na:  
a) zachování a obnovu rozmanitosti kulturní krajiny a posílení její stability; 
b) ochranu pozitivních znaků krajinného rázu; 
c) zachování a citlivé doplnění výrazu sídel, s cílem nenarušovat cenné městské i venkovské 
urbanistické struktury a architektonické i přírodní dominanty nevhodnou zástavbou a omezit 
fragmentaci krajiny a srůstání sídel; 
d) upřesnit a zapracovat do ÚPD obcí cílové charakteristiky krajiny; 
e) vytváření podmínek pro šetrné využívání přírodních zdrojů. 

Území plán byl vydán v souladu s výš uvedenými podmínkami a není třeba ho měnit. Nové 
zastavitelné plochy jsou vymezeny tak, že navazují na zastavěné území a nevybíhají nekontrolovaně 
do volné krajiny. 

 

(07) Vytvářet podmínky pro stabilizaci a vyvážený rozvoj hospodářských činností na území kraje 
zvláště ve vymezených rozvojových oblastech a vymezených rozvojových osách. Přitom se soustředit 
zejména na: 
a) posílení kvality života obyvatel a obytného prostředí, tedy navrhovat přiměřený rozvoj sídel, 
příznivá urbanistická a architektonická řešení sídel, dostatečné zastoupení a vysoce kvalitní řešení 
veřejných prostranství a velkých ploch veřejné zeleně vč. zelených prstenců kolem obytných souborů, 
vybavení sídel potřebnou veřejnou infrastrukturou a zabezpečení dostatečné prostupnosti krajiny; 
b) vyvážené a efektivní využívání zastavěného území a zachování funkční a urbanistické celistvosti 
sídel, tedy zajišťovat plnohodnotné využití ploch a objektů v zastavěném území a preferovat 
rekonstrukce a přestavby nevyužívaných objektů a areálů v sídlech před výstavbou ve volné krajině, 
vyšší procento volné zeleně v zastavěném území; 
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c) intenzivnější rozvoj aktivit cestovního ruchu, turistiky a rekreace – vytvářet podmínky k vyššímu 
využívání existujícího potenciálu, zejména v oblastech: 
- poznávací a kongresové turistiky, 
- cykloturistiky rozvojem dálkových cyklostezek a cyklostezek v příměstském území hl. m. Prahy a 
dalších rozvojových oblastech, 
- vodní turistiky, zejména na řekách Sázavě a Berounce, 
- rekreace ve vazbě na vodní plochy, zejména na vodních nádržích ve středním Povltaví, 
- krátkodobé rekreace především nekomerčních forem, zejména v rozvojové oblasti Praha. 
d) rozvoj ekonomických odvětví s vyšší přidanou hodnotou, zejména aplikovaného výzkumu, 
strategických služeb (znalostní ekonomika); 
e) na uplatnění mimoprodukční funkce zemědělství v krajině, zajistit účelné členění pozemkové držby 
prostřednictvím pozemkových úprav a doplnění krajinných prvků zvyšujících ekologickou stabilitu 
krajiny a eliminujících erozní poškození; 
f) na uplatnění mimoprodukční funkce lesů zejména v rekreačně atraktivních oblastech, s cílem 
umožnit intenzivnější rekreační a turistické využívání území; 
g) rozvíjení systémů dopravní obsluhy a technické vybavenosti, soustav zásobování energiemi a vodou 
a na využití surovinových zdrojů pro výstavbu, s cílem zabezpečit podmínky pro hospodářský rozvoj 
vybraných území kraje a pro stabilizaci hospodářských činností v ostatním území kraje. 

Vymezené zastavitelné plochy jsou rovnoměrně rozmístěny po místních částech obce, i když největší 
rozvoj je plánován v centrální/hlavní části obce Katusicích. Je stanovena etapizace tak, aby rozvoj byl 
prostupný a nebyl umožněn skokově. Je kladen důraz na respektování prvků ÚSES a ochranu 
zemědělské půdy. Vzhledem k umístění obce na okraji přírodní oblasti Mšensko je umožněno 
využívat pro rekreaci bez nutnosti výstavby objektů přilehlé lesy. 

 

(08) Vytvářet podmínky pro řešení specifických problémů ve specifických oblastech kraje při zachování 
požadavků na ochranu a rozvoj hodnot území. Navrhovat v těchto územích takové formy rozvoje, 
které vyhoví potřebám hospodářského a sociálního využívání území a neohrozí zachování jeho 
hodnot. Koordinovat řešení této problematiky se sousedními kraji. 

Územní plán navrhuje rozvíjet obec, která se skládá ze čtyř katastrálních území: Katusice, Spikaly, 
Doubravice a Trnová, jako venkovské sídlo s důrazem na dobré podmínky pro bydlení a rekreaci a na 
zachování přírodních a kulturních hodnot území. Územním plánem Katusice budou zajištěny 
předpoklady pro plnění vybraných republikových priorit – rozvojové plochy v blízkosti sídla dotváří 
koncepci zástavby, v krajině je zohledněna koncepce péče o kvalitu životního prostředí zejména 
s ohledem na posílení prvků ÚSES. Územním plánem je správní území obce Katusice řešeno 
komplexně, aniž by se upřednostňovaly jednostranné požadavky, které by ve svých důsledcích mohly 
zhoršit stav i hodnoty území.  

 

Specifická oblast SOBk6 Mšensko 

Specifická oblast Mšensko, do které spadá i obec Katusice, pro územní plány ukládá: 
 
(102) ZÚR vymezují na území Středočeského kraje specifickou oblast krajského významu SOBk6 tak, 
že jsou do ní zahrnuty obce (katastrální území): 



Zpráva o uplatňování – ÚP Katusice – návrh k projednání červen 2021 
 

18 
 

a) ve správním obvodu ORP Mělník: Chorušice (Velký Újezd u Chorušic), Dobřeň (Dobřeň, Jestřebice u 
Kokořína, Střezivojice), Kadlín (Kadlín, Ledce u Stránky), Kanina (Kanina), Lobeč (Lobeč u Mšena), 
Medonosy (Chudolazy, Medonosy, Osinalice), Mšeno (Mšeno, Olešno, Sedlec u Mšena, Skramouš), 
Nosálov (Libovice, Nosálov), Stránka (Ostrý, Stránka u Mšena, Tajná), Vidim (Vidim); 
b) ve správním obvodu ORP Mladá Boleslav: Bělá pod Bezdězem (Bezdědice), Boreč (Boreč), 
Březovice (Březovice pod Bezdězem, Víska u Březovic), Katusice (Doubravice, Trnová u Katusic), Kluky 
(Kluky u Mladé Boleslavi), Skalsko (Skalsko), Sudoměř (Sudoměř). 

(103) ZÚR stanovují tyto zásady pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování o změnách v 
území: 
a) spolupracovat se sousedním Ústeckým krajem na vytváření podmínek pro stabilizaci obyvatel 
oblasti; 
b) posilovat obytnou a obslužnou funkci Mšena; 
c) respektovat podmínky ochrany přírodních hodnot CHKO Kokořínsko; 
d) rozvíjet turistiku a cestovní ruch ve formách nekonfliktních s ochranou přírody; 

(104) ZÚR stanovují tyto úkoly pro územní plánování: 
a) ověřit možnosti zlepšení dopravních vazeb ve směrech na Mělník, Bělou pod Bezdězem a Katusice – 
Mladá Boleslav; 
b) prověřit možnosti využití rekreačního potenciálu území; 
c) respektovat požadavky na ochranu městské památkové zóny – Mšeno, vesnických památkových 
rezervací – Dobřeň Nosálov, Nové Osinalice, Olešno a Víska; vesnických památkových zón – Jestřebice, 
Kluky, Lobeč, Skalsko, Střezivojice a Vidim 
d) respektovat požadavky na ochranu přírodní rezervace - Kokořínský důl; přírodní památka - Špičák u 
Střezivojic; evropsky významné lokality – Kokořínsko; 
e) respektovat požadavky na ochranu a upřesnit vymezení skladebných částí ÚSES: 
e.1) nadregionálního biocentra 41 Kokořínský důl, 4 Řepínský důl 
e.2) regionálních biocenter 1232 Nebuželský důl, 1282 Osinaličky, 1242 Pankrác, 1231 Vrátenská 
hora, 1243 Žebičky. 

Územní plán respektuje specifickou oblast SOBk6 Mšensko a není třeba s ohledem na podmínky 
specifické oblasti Územní plán měnit. 
 
 
Z hlediska cyklistické dopravy je v ZÚR uvedeno: 
(153) ZÚR nenavrhují koridory pro cyklistickou dopravu, přičemž potvrzují koncepci zpracovaného 
Generelu cyklotras a cyklostezek Středočeského kraje. 
(154) ZÚR stanovují tyto zásady pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování o změnách v 
území: 
a) vytvářet podmínky pro budování cyklistických stezek segregovaných od automobilového provozu, a 
to zejména v intenzivně urbanizovaných územích. 

(155) ZÚR stanovují tyto úkoly pro územní plánování: 
a) v územních plánech obcí navrhovat nahrazení cyklotras nezávisle vedenými cyklostezkami, a to 
zejména v případech dálkových „cyklotras“, v území rozvojových oblastí (vč. jejich okolí) a v turisticky 
atraktivních územích. 
Obcí je vedena značená cyklotrasa č. 8152, 8159 a 143. Cyklostezky, popř. cyklotrasy nejsou 
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v Územním plánu jednoznačně vymezeny, ale jejich umístění umožňuje Územní plán po celém území 
obce tak, aby v případě jejich realizace navazovaly na sousední obce.  
 
 
(184) ZÚR stanovují tyto zásady pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování o změnách v 
území: 
a) využívat kanalizačních soustav vybavených účinnou čistírnou odpadních voda k napojení blízkých 
obcí, resp. sídel; 
b) zlepšovat čistotu vod na dotčených vodotečích. 

Územní plán navrhuje technickou infrastrukturu, zejména dodávku vody v nových rozvojových 
lokalitách a zároveň zpracování odpadních vod v těchto lokalitách (nové ČOV – Trnová, Doubravice, 
Spikaly) tak,  aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života.  
 
 

 

 
Výřez výkresu č. 2 ZÚR: Výřez koordinačního výkresu 
 
 
Požadavky ZÚR jsou převzaty v plném rozsahu. 

Soulad se Zásadami územního rozvoje Středočeského kraje byl zajištěn a s Krajským úřadem 
projednán v rámci pořízení Územního plánu. Následně byla vydána 1. a 2. aktualizace, která nemá na 
územně plánovací dokumentaci obce Katusice žádné požadavky nad rámec ZÚR SK. Územní plán není 
potřeba z hlediska ZUR měnit. 
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5. Prokázání nemožnosti využít vymezené zastavitelné plochy a vyhodnocení 
potřeby vymezení nových zastavitelných ploch podle § 55 odst. 4 stavebního 
zákona 

 

Zastavitelné plochy vymezené stávajícím ÚP Katusice jsou dostačující. Změna využití stávajících 
plochy s jiným funkčním využitím na funkční využití SO – plochy smíšené obytné je navrženo pouze 
v níže uvedených případech. 

V místní části Katusice se jedná o změnu využití z plochy VS – plochy výroby a skladování 
v zastavěném území v centrální části obce navazující na stávající historickou zástavbu. Tato změna 
přispěje ke kvalitnější pohodě bydlení ve stávající zástavbě bez jejího omezení stávajícím 
nevyužívaným průmyslovým areálem. 

V místní části Spikaly se jedná o změnu využití z navržené plochy pro vodojem na plochu SO – plochy 
smíšení obytné pro umístění cca 1 rodinného domu. 

Funkční vymezení ploch v místní část Valovice bude převzato z územně plánovací dokumentace obce 
Sudoměř. 

Další zastavitelné plochy nejsou v území navrhovány. Je pouze na zvážení, zda vymezené zastavitelné 
plochy napříč všemi místními části je nutné v navrženém rozsahu zachovat. Toto prověření musí být 
založeno na skutečném stavu naplňování jednotlivých ploch, a to nejen zástavbou, ale i vydanými 
územními rozhodnutími apod. Navržené změny využití funkčních ploch uvedené v kapitole 3.2. 
nezakládají potřebu zpracování posouzení vlivů na životní prostředí. 

  

 

6. Pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu v rozsahu zadání změny 
 
Změna č. 1 bude zpracována formou doplňků Územního plánu v grafické i textové části. Pokud to 
bude nezbytné, nahradí Změna č. 1 některé části Územního plánu zcela. 

Pokud budou identifikovány formální či věcné chyby v rámci Územního plánu, Změna č. 1 tyto 
nepřesnosti odstraní. V případě věcných chyb bude změna odůvodněna. 

Plochy, pro něž Změna č. 1 vymezí nové využití, budou respektovat limity využití území. Za 
respektovaný je považován i limit využití území, který navrženou plochu omezuje v rozsahu hlavního, 
přípustného i podmíněně přípustného využití, případně podmínek prostorového uspořádání, nesmí je 
však zcela vylučovat. 

Pro potřeby upřesnění podmínek využití území bude Změna č. 1 zpracována s prvky regulačního 
plánu – přesný rozsah a podrobnosti budou stanoveny v návrhu Změny č. 1. 

Vzhledem k tomu, že Změna č. 1 bude projednána zkráceným postupem podle § 55a stavebního 
zákona, nebude zadání zpracováno. Návrhy na změnu jsou uvedeny v kapitole 3.2. 

Obsah Změny č. 1 a jejího odůvodnění bude v rozsahu měněných částí odpovídat požadavkům přílohy 
č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a 
evidenci územně plánovací činnosti, v platném znění. 
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Textová část Změny č. 1 bude zpracována formou doplňků textů stávající ÚPD ve struktuře 
odpovídající Změně č. 1. 

Výkresy Změny č. 1 budou vyhotoveny jako doplňky výkresů Územního plánu. V odůvodněných 
případech může být založen nový výkres. Výkresy platné ÚPD, v nichž nedochází ke změnám, nebude 
Změna č. 1 obsahovat.  

Textová část odůvodnění Změny č. 1 bude zpracována dle požadavků Vyhlášky, Stavebního zákona a 
včetně náležitosti opatření obecné povahy vyplývajících ze zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
v platném znění.  

Komplexní zdůvodnění přijatého řešení bude svým členěním odpovídat jednotlivým kapitolám 
textové části návrhu Změny č. 1. V případě potřeby může být doplněno o další kapitoly. 

Grafická část odůvodnění Změny č. 1 bude obsahovat výkresy nezbytné k odůvodnění přijatého 
řešení, zejména výkres koordinační. 

Plochy s rozdílným způsobem využití, stanovené Změnou č. 1, budou definovány v souladu s aktuální 
metodikou MINIS. Jednotlivé plochy budou v hlavním a koordinačním výkrese vyznačeny specifickými 
barvami a označeny písmenným kódem dané plochy, tj. obdobně jako v platné ÚPD. 

Kompletní dokumentace bude zpracována pro účely veřejného projednání v 1 tištěném a digitálním 
vyhotovení, to se týká i případného opakovaného veřejného projednání. Pro účely vydání Změny č. 1 
formou opatření obecné povahy budou odevzdána 4 kompletní tištěná vyhotovení a 4 digitální nosiče 
(CD) ve formátu PDF a ve strojově čitelném formátu dle požadavků KÚ Středočeského kraje, tj. 
textové zprávy ve formátu DOC nebo DOCx a vektorová data ve formátu DGN nebo SHP. 

Úpravu návrhu Změny č. 1 po veřejném projednání zajistí podle pokynů pořizovatele a určeného 
zastupitele zpracovatel. 

Po vydání Změny č. 1 bude vypracováno úplné znění Územního plánu. 

Úplné znění bude odevzdáno ve 4 tištěných vyhotoveních a na 4 digitálních nosičích (CD) ve formátu 
PDF a ve strojově čitelném formátu dle požadavků KÚ Středočeského kraje, tj. textové zprávy ve 
formátu DOC nebo DOCx a vektorová data ve formátu DGN nebo SHP. 

 

7. Požadavky a podmínky pro vyhodnocení vlivů návrhu změny územního plánu na 
udržitelný rozvoj území (§ 19 odst. 2 stavebního zákona), pokud je požadováno 
vyhodnocení vlivů na životní prostředí nebo nelze vyloučit významný negativní vliv 
na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast  
 
V rámci zpracování Změny č. 1 se nepředpokládá vyhodnocení předpokládaných vlivů na udržitelný 
rozvoj. Na území obce ani v její blízkosti se nenachází žádný prvek soustavy NATURA 2000. Charakter 
záměrů ani charakter požadavků na jednotlivé koncepce nezavdávají příčinu k vyhodnocení vlivu 
změny koncepce na životní prostředí. Formulován je požadavek na předcházení vzájemných 
funkčních střetů stávajících ploch s plochami návrhovými (zejména ploch bydlení s plochami výroby). 
Záměry na rozvoj bydlení, formulované v platné ÚPD, ani nově formulované záměry na vymezení 
těchto ploch neleží v blízkosti výrobních areálů s významným vlivem na okolí. 
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8. Požadavky na zpracování variant řešení návrhu změny územního plánu, je-li 
zpracování variant vyžadováno  
 
Změna č. 1 nebude vypracována ve variantách. 

 

9. Návrh na pořízení nového územního plánu, pokud ze skutečností uvedených v 
kapitolách 1. až 4. vyplyne potřeba změny, která podstatně ovlivňuje koncepci 
územního plánu 
 
Z kapitol č. 1. až č. 4. nevyplývá potřeba změny, která by podstatně ovlivnila koncepci Územního 
plánu a tím pádem zpracování nového územního plánu. 

 

10. Požadavky na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci negativních dopadů na 
udržitelný rozvoj území, pokud byly ve vyhodnocení uplatňování územního plánu 
zjištěny 

 
Negativní dopady na udržitelný rozvoj nebyly zjištěny. 

 

11. Návrhy na aktualizaci zásad územního rozvoje 
 
Ze Zprávy o uplatňování nevyplývá potřeba aktualizace ZÚR. 
 

 

 

 

Zpráva o uplatňování územního plánu Katusice zahrnující pokyny pro zparcování Změny č. 1 
územního plánu Katusice byla schválena zastupitelstvem obce dne …. …. 2021 usnesením č. …………… 
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