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ZPRÁVA

O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

Městský úřad Lysá nad Labem, odbor výstavby a životního prostředí (dále jen "pořizovatel"), jako úřad
územního plánování příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), předkládá k projednání podle
§ 55 odst. 1 stavebního zákona a § 15 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech,
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "vyhláška") zprávu o uplatňování územního plánu Semice.

Vyhodnocení podle § 15 písm. a) až d) vyhlášky:

a) 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:

- Územní plán Semice byl vydán 25. 9. 2018, účinnosti nabyl dne 12. 10. 2018. Následně byla
zpracována Změna č. 1 územního plánu Semice, která nabyla účinnosti dne 23. 11. 2021. Žádné
nepředpokládané negativní dopady na udržitelný rozvoj území se od vydání územního plánu
Semic a jeho změny neobjevily.

b) problémy k řešení v územním plánu vyplývající z územně analytických podkladů:

- Nevyhovující parametry silnice II/272, jižně od Litole – řešeno v územním plánu

- Návrh na úpravu křižovatky silnice II/272 a III/2724 - řešen v územním plánu

- Nevyhovující povrch cyklostezky (cyklotrasy) podél Labe

- Překročení imisního limitu pro BaP benzo(a)pyren, roční průměr za pětileté období 2014 –
2018 - Benzo[a]pyren se nachází v uhelném dehtu, v automobilových výfukových plynech
(zvláště ze vznětových motorů), v každém kouři vzniklém při spalování organických materiálů
(včetně listů tabáku při kouření) a v grilovaných potravinách. Ke zlepšení mohou pomoci spíše
než územní plán systémová opatření – přechod na ekologičtější způsoby vytápění a dopravy.

- Zvyšující se podíl seniorů v populaci obce

- Potřeba zvýšení podílu ekologicky stabilních ploch – ke zlepšení dojde realizací společných
opatření navržených v rámci komplexních pozemkových úprav

- Na území obce vymezena 1 stará ekologická zátěž, návrh asanačního opatření

- Aktivní zóna záplavového území a zóny vysokého rizika z map povodňových rizik

- Potenciální sesuvná území (Semická hůra) – není navrhována výstavba

c) vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací
dokumentací vydanou krajem:

- Politika územního rozvoje, ve znění aktualizace č. 1, 2, 3, 5 a 4, tedy ve znění schváleném
usnesením vlády ČR dne 12. 7. 2021 pod č. 618 stanovila především následující republikové
priority:
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- (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.

- (14a) Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí ve vazbě na rozvoj primárního sektoru
zohlednit ochranu kvalitních lesních porostů, vodních ploch a kvalitní zemědělské, především
orné půdy a ekologických funkcí krajiny.

- (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, 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 kvality krajiny a vytvářet podmínky pro využití přírodních zdrojů.

- (22) Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy udržitelného
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).

- (25) Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními
riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze, sucho atd.) s cílem jim
předcházet a minimalizovat jejich negativní dopady. Zejména zajistit územní ochranu ploch
potřebných pro umísťování staveb a opatření na ochranu před povodněmi a pro vymezení území
určených k řízeným rozlivům povodní. Vytvářet podmínky pro zvýšení přirozené retence
srážkových vod v území a využívání přírodě blízkých opatření pro zadržování a akumulaci
povrchové vody tam, kde je to možné s ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu, jako
jedno z adaptačních opatření v případě dopadů změny klimatu. V území vytvářet podmínky pro
zadržování, vsakování i využívání srážkových vod jako zdroje vody a s cílem zmírňování
účinků povodní a sucha. Při vymezování zastavitelných ploch zohlednit hospodaření se
srážkovými vodami.

- (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.

- Zásady územního rozvoje Středočeského kraje, v úplném znění po jejich poslední 7. aktualizaci
(změně č. 7, 2, a 1), s účinností od 25. 8. 2022 stanovily v území následující veřejně prospěšné
stavby a opatření:

 Koridor silnice II/272: úprava trasy na levém břehu Labe – dopravní stavba D 142

 ÚSES – nadregionální biokoridor NK10 Stříbrný roh - Polabský luh a regionální
biocentrum RC 349 Niva Labe u Semic a Ostré.

V současné době probíhá mimo jiné 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje, která
řeší mimo jiné úpravu trasování nadregionálních a regionálních ÚSES i v k.ú. Semice nad Labem. Po
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vydání této změny Zásad územního rozvoje bude potřebné provést změnu územního plánu Semice, aby
byla dle stavebního zákona v souladu s nadřazenou územně plánovací dokumentací.

d) prokázání nemožnosti využít vymezené zastavitelné plochy a vyhodnocení potřeby vymezení nových
zastavitelných ploch:

- Není třeba vymezovat nové zastavitelné plochy. Největší ze zastavitelných ploch Z7, určená pro
bydlení v rodinných domech – venkovské, se ještě nezačala zastavovat. Pouze v ploše Z2 byl
zrealizován jeden rodinný dům.

Název plochy Funkční využití Využití v %

Z1 BV-N Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské 0

Z2 BV-N Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské 20

Z3 BV-N Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské 0

Z7 BV-N Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské 0

- Plocha pro rozšíření zemědělské výroby VZ-N, Z4 také zatím není využita.

Návrh změny územního plánu podle § 15 písm. e) až g) vyhlášky:

e) pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu, v rozsahu zadání změny:

- Není potřeba pořizovat změnu územního plánu.

f) 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:

- Není požadováno.

g) požadavky na zpracování variant řešení návrhu změny územního plánu, je-li zpracování variant
požadováno:

- Není požadováno.

Návrh na pořízení nového územního plánu podle § 15 písm. h) vyhlášky:

h) návrh na pořízení nového územního plánu, pokud ze skutečností uvedených pod písmeny a) až d)
vyplyne potřeba změny, která podstatně ovlivňuje koncepci územního plánu:

- Není požadováno.

Další požadavky a návrhy podle § 15 písm. i) a j) vyhlášky:

i) požadavky na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci negativních dopadů na udržitelný rozvoj
území, pokud byly ve vyhodnocení uplatňování územního plánu zjištěny:

- Není požadováno.

j) návrhy na aktualizaci zásad územního rozvoje:

- Není požadováno.

Závěr

Tento návrh Zprávy o uplatňování územního plánu za uplynulé období bude ve smyslu § 55 odst. 1
stavebního zákona před jeho předložením zastupitelstvu obce projednán. Návrh zprávy o uplatňování
územního plánu bude zaslán Krajskému úřadu Středočeského kraje, dotčeným orgánům, sousedním
obcím a oprávněným investorům.

Zpráva o uplatňování územního plánu bude zveřejněna i dálkovým přístupem na stránkách Městského
úřadu Lysá nad Labem a obce Semice, aby se s tímto návrhem mohla seznámit veřejnost.

Na základě došlých připomínek bude zpráva o uplatňování územního plánu Semice upravena a předána
ke schválení zastupitelstvu obce Semice.
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Po svém schválení v Zastupitelstvu obce Semice bude zpráva vyvěšena na webových stránkách
Městského úřadu Lysá nad Labem a zároveň obce Semice. Současně bude zpráva vložena do evidence
územně plánovací činnosti.

Upozornění:
Do 15 dnů ode dne doručení může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky. Do 30 dnů od
obdržení návrhu zadání mohou dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatnit
u pořizovatele vyjádření, ve kterém uvedou své požadavky.
V téže lhůtě uplatní krajský úřad jako příslušný úřad u pořizovatele stanovisko, sousední obce mohou
uplatnit podněty.
Nejpozději 7 dní před uplynutím této lhůty doručí příslušný orgán ochrany přírody pořizovateli a
příslušnému úřadu stanovisko podle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny.
K připomínkám, vyjádřením a podnětům uplatněným po uvedených lhůtách se nepřihlíží.

Ing. Markéta Kučerová
referent odboru výstavby a životního prostředí

[otisk úředního razítka]

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 30 dnů.

Vyvěšeno: 1.11.2022 Sejmuto:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:

dotčené orgány:
Kraj. hyg. stan. Stř. kr. se sídlem v Praze, IDDS: hhcai8e

sídlo: Dittrichova č.p. 329/17, Nové Město, 120 00 Praha 2
Ministerstvo životního prostředí, Koordinované stanovisko, IDDS: 9gsaax4

sídlo: Vršovická č.p. 1442/65, Vršovice, 100 00 Praha 10
Obvodní báňský úřad, pro území Hl. m. Phy a kr. Stř., IDDS: ixaaduf

sídlo: Kozí č.p. 4, 110 01 P.O.BOX 31-Praha 1
Agentura ochrany přírody a krajiny, Regionální pracoviště, Správa CHKO Kokořínsko - Máchův kraj,
IDDS: ahwdypi

sídlo: Česká ul. č.p. 149, 276 01 Mělník 1
Státní energetická inspekce, Územní inspektorát pro Hlavní Město Prahu a Středočeský kraj, IDDS:
hq2aev4

sídlo: Legerova č.p. 49, 120 00 Praha 2
Ministerstvo dopravy, IDDS: n75aau3

sídlo: nábřeží Ludvíka Svobody č.p. 1222/12, 110 15 Praha 1-Nové Město
Městský úřad Lysá nad Labem, odbor dopravy, IDDS: 5adasau

sídlo: Husovo náměstí č.p. 23/1, 289 22 Lysá nad Labem
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Nymburk, IDDS: qujhpz4

sídlo: Tyršova č.p. 11, 288 02 Nymburk 2
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Krajská veterinární správa pro Stř. kraj, inspektorát Nymburk, IDDS: wx98b5p
sídlo: Černoleská č.p. 1929, 256 01 Benešov u Prahy

Středočeský kraj, koordinované stanovisko, IDDS: keebyyf
sídlo: Zborovská č.p. 81/11, Smíchov, 150 00 Praha 5

Státní úřad pro jadernou bezpečnost, IDDS: me7aazb
sídlo: Senovážné náměstí č.p. 1585/9, Nové Město, 110 00 Praha 1

Městský úřad Lysá nad Labem, odbor výstavby a životního prostředí, IDDS: 5adasau
sídlo: Husovo náměstí č.p. 23/1, 289 22 Lysá nad Labem

Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková MO, Odbor nakládání s nepotřebným majetkem,
IDDS: hjyaavk

sídlo: Hradební č.p. 772/12, 110 05 Praha 1
Ministerstvo vnitra, IDDS: 6bnaawp

sídlo: Nad štolou č.p. 936/3, Holešovice, 170 00 Praha 7
Ministerstvo průmyslu a obchodu, IDDS: bxtaaw4

sídlo: Na Františku č.p. 1039/32, 110 00 Praha 1-Staré Město
Státní pozemkový úřad, Pobočka Mladá Boleslav, IDDS: z49per3

sídlo: Bělská č.p. 151, 293 01 Mladá Boleslav 1

sousední obce:
Město Lysá nad Labem, IDDS: 5adasau

sídlo: Husovo náměstí č.p. 23/1, 289 22 Lysá nad Labem
Obec Ostrá, IDDS: yzfa7md

sídlo: Ostrá č.p. 172, 289 22 Lysá nad Labem
Obec Hradištko, IDDS: fxzarde

sídlo: Hradištko č.p. 642, 289 12 Sadská
Obec Velenka, IDDS: tuab8cg

sídlo: Velenka č.p. 44, 289 12 Sadská
Obec Starý Vestec, IDDS: gbpbghx

sídlo: Starý Vestec č.p. 67, 289 16 Přerov nad Labem
Obec Přerov nad Labem, IDDS: 7etb5xc

sídlo: Přerov nad Labem č.p. 38, 289 16 Přerov nad Labem

určený zastupitel:
Ing. Tomáš Čížek, Semice č.p. 333, 289 17 Semice

obec:
Obec Semice, IDDS: f5xaskm

sídlo: Semice č.p. 280, 289 17 Semice

oprávnění investoři:
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt

sídlo: Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx

sídlo: Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov
LUCOnet s.r.o., IDDS: 84f93as

sídlo: Masarykova č.p. 652/36, 289 22 Lysá nad Labem
T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i

sídlo: Tomíčkova č.p. 2144/1, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414

kraj:
Středočeský kraj, odbor územního plánování a stavebního řádu, IDDS: keebyyf

sídlo: Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov
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