9.3 SEZNAM POŽADAVKŮ PRO KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ ŠKODĚJOV:

B1

3337
3348
3352

3275
3867
5344

Trvalý travní
porost

Plocha bydlení

Jarmila Nováková (žádost podaná 15. 6. 2022): Jedná se o plochu, která nenavazuje na
zastavěné území, v místech je poddolované území (důvod pro stavební
uzávěru)

Do Zadání ÚP zařadit pouze částečně, tj. plochy, které nejsou v konfliktu se stavební
uzávěrou.

B2

3039

22 115

Orná půda

Plocha bydlení

Petr Dolenský (žádost podaná 13. 6. 2022): Jedná se o plochu, která navazuje na zastavěné
území a je ve střetu s I. třídou ochrany ZPF

Do Zadání ÚP zařadit.
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B3

3073/1
3056
3058
3059

1158
6357
1331
4230

Trvalý travní p
Orná půda
Zahrada
Trvalý travní p

Plocha bydlení

Pavel Dolenský a Kateřina Dolenská (žádost podaná 10. 6. 2022): Jedná se o plochu, která
navazuje na zastavěné území, je ve střetu s I. třídou
ochrany ZPF a její plocha je větší jak 2 ha.

Do Zadání ÚP nejdříve více specifikovat záměr a rozsah upravit, následně lze zařadit.

B4

3142
3090

31192
783

Orná půda
Trvalý travní p

Výroba a
skladování i
bydlení

Pavel Dolenský a Kateřina Dolenská (žádost podaná 10. 6. 2022): Jedná se o plochu, která
nenavazuje na zastavěné území, je ve střetu s I. třídou
ochrany ZPF a její plocha je větší jak 2 ha.

Do Zadání ÚP nejdříve více specifikovat záměr a rozsah upravit, následně lze zařadit.
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B5

3054

6556

Trvalý travní
porost

Plocha bydlení

Eva Jurcová (žádost podaná 28. 5. 2022): Jedná se o plochu, která navazuje na zastavěné
území, je ve střetu s I. třídou ochrany ZPF. Vlastník podal žádost o zařazení do ÚP
a i pro obec je záměr prioritou.

Do Zadání ÚP zařadit.

B6

3229
3234

557
2035

Ostatní plocha
Trvalý travní p

Plocha bydlení

Karolina Bistraninová (žádost podaná dne: neuvedeno): Jedná se o plochu, která navazuje na
zastavěné území, není v konfliktu s limity území.

Do Zadání ÚP zařadit.
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B7

3074
3080
3098

3946
661
3424

Trvalý travní p
Zahrada
zahrada

Plocha bydlení
(vč. garáže)

Martin Špidlen (žádost podaná dne: 20.7.2022): Jedná se o plochu, která navazuje na
zastavěné území, je ve střetu s I. třídou ochrany ZPF.

Do Zadání ÚP zařadit.

B8

3064

580

Trvalý travní p

Plocha bydlení

Libor Novák (žádost podaná dne: 31.7.2022): Plocha je součástí zastavěného území.

Do zadání ÚP bude zařazen požadavek na vymezení ploch s RZV - bydlení. Jako záměr
nebude zařazen.
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B9

3220/1
3223

1669
71

zahrada
zastavěná plocha

Plocha
bydlení

Michal Kratochvíl (žádost podaná dne: 17.8.2022): Plocha je součástí zastavěného území.

Do zadání ÚP bude zařazen požadavek na vymezení ploch s RZV - bydlení. Jako záměr
nebude zařazen.

B10

3295
3346
3357

4867
6045
4418

Trvalý travní
porost

Plocha bydlení

Pavel Tulach (žádost podaná 27. 8. 2022): Jedná se o plochu, který navazuje na zastavěné
území, nachází se v nezastavěném území v plochách MN, její plocha je větší
jak 2 ha.

Do Zadání ÚP nejdříve více specifikovat záměr a rozsah upravit, následně lze zařadit.
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10 SEZNAM PODKLADŮ
Použité informační zdroje:









Politika územního rozvoje ČR ve znění aktualizace č. 4, schválena usnesením vlády
č. 618 ze dne 12. července 2021.
Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje, 2021
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje, 2004
Územně analytické podklady Libereckého kraje – úplná aktualizace 2021,
Územně analytické podklady ORP Semily, Úplná aktualizace 2020
Návrh územního plánu obce PříkrýProjektová kancelář Tomáš Havrda a kolektiv, 09/1998
Koncepce technické infrastruktury obce Příkrý – diplomová práce 2018/2019 – Bc. Jakub
Pohanka
Národní geoportál INSPIRE, Aktualizace koncepce ochrany přírody a krajiny LK 2014

Internetové stránky a portály:
 mapy:
o archivnimapy.cuzk.cz
o www.mapy.cz
o kontaminace.cenia.cz/
 obecné:
o www.uur.cz/iLAS
o monumnet.npu.cz/
o geoportal.gov.cz
 weby obcí:
o www.obecprikry.cz
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11 PŘÍLOHY
Příloha č. 11.1. Lokalizace Příkrého a širší vztahy

zdroj: mapy.crr.cz
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Příloha č. 11.2 Vymezení řešeného území a správní členění

zdroj: geoportal.gov.cz
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Příloha č. 11.3. Otisky Stabilního katastru (cca 1850) Příkrý a Škodějov – doklad
urbanistického vývoje území

zdroj: archivnimapy.cuzk.cz
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Příloha č. 11.4. Výřez z ÚAP Libereckého kraje - úplná aktualizace 2021

zdroj: https://oupsr.kraj-lbc.cz/
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Příloha č. 11.5. Fotodokumentace území

Pohled západním směrem od komunikace v k.ú. Příkrý na lokalitu z UAP 1 a UAP 2.

Pohled východním směrem od komunikace u hřbitova v k.ú. Příkrý na lokalitu z UAP 3 (v pozadí
jízdárna).
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Pohled na sever (z jižního okraje řešeného území v k.ú. Příkrý) z míst případné budoucí
rozhledny v obci) na lokalitu z UAP 4 a A6.

Pohled jihovýchodním směrem od silnice směrem do Semil v k.ú. Škodějov, na lokalitu z UAP 13
a B3.
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Pohled severozápadním směrem od silnice směrem od Semil v k.ú. Škodějov, na lokalitu B4.

Pohled východním směrem z okraje komunikace v k.ú. Škodějov na lokalitu z UAP 7.
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Pohled z křižovatky komunikací v k.ú. Škodějov jihozápadním směrem na lokalitu B5.

Pohled z komunikace v k.ú. Škodějov jižním směrem na Lokalita B7 (UAP 12).
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12 GRAFICKÁ ČÁST


Výkres průzkumů a rozborů obce Příkrý (výkres v měřítku 1 : 5 000)

48

