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ÚVOD
Městys Černý Důl má platný Územní plán obce Černý Důl z roku 2001 s nabytím účinnosti
21.3.2001. Městys Černý Důl má vydanou platnou Změnu č.1 územního plánu obce Černý
Důl, s nabytím účinnosti 19.6.2008 a dne 10.11.2012 nabyla účinnosti Změna č. 3 územního
plánu obce Černý Důl. Dne 20.5.2015 nabyly účinnosti Změna č. 6 územního plánu obce
Černý Důl a Změna č.5 územního plánu obce Černý Důl. Územní plán obce Černý Důl, ve
znění pozdějších změn (dále jen úpo), pozbude v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších změn, platnosti
31.12. 2020.
Zastupitelstvo městyse Černý Důl rozhodlo dne 25.6.2015 usnesením UZM č. 09/109/2015
o pořízení územního plánu Černý Důl.

A)
Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména
v cílech zlepšování dosavadního stavu, včetně rozvoje obce a ochrany hodnot
jejího území, v požadavcích na změnu charakteru obce, jejího vztahu k sídelní
struktuře a dostupnosti veřejné infrastruktury
•

požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací
dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů

Vláda ČR svým usnesením č. 276 ze dne 15. dubna 2015 schválila Aktualizaci č.1 Politiky
územního rozvoje ČR (dále jen PÚR). Z tohoto dokumentu jsou pro řešení územního plánu
Černý Důl (dále jen ÚP) závazné relevantní republikové priority, které budou v ÚP
zohledněny. Bude zohledněno situování městyse Černý Důl ve vymezené specifické oblasti
SOB7 Krkonoše – Jizerské hory.
Přes území obce není navrhován žádný koridor dopravní a technické infrastruktury
mezinárodního nebo republikového významu.
Dne 8. září 2011 na svém 22. zasedání Zastupitelstvo KHK usnesením č. 2/1564/2011
vydalo Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje (dále jen ZÚR KHK), které nabyly
účinnosti dne 16. listopadu 2011. Tento dokument stanoví základní uspořádání a limity
širšího území, hlavní koridory dopravy, technické infrastruktury a územní systémy ekologické
stability, vymezuje významné rozvojové plochy a další území speciálních zájmů. V současné
době se projednává návrh Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje KHK a vyhodnocení vlivů
této aktualizace na udržitelný rozvoj území, dále bylo zahájeno pořizování Aktualizace č.2
ZÚR KHK. Při pořizování ÚP budou sledovány popř. zohledněny konkrétní požadavky
vyplývající z rozpracovaných Aktualizací č. 1 a č. 2 ZÚR KHK a to v souladu s aktuálním
stavem pořizování těchto Aktualizací. Z rozpracované Aktualizace č.1 se jedná zejména
o návrh vymezení územní rezervy - lokality pro akumulaci povrchových vod (LAPV) Fořt na
toku Čistá.
ZÚR KHK mimo jiné zpřesnilo vymezení specifických oblastí vymezených v PUR. Správní
území městyse Černý důl se nachází v takto zpřesněné specifické oblasti SOB7 Specifická
oblast Krkonoše - Jizerské hory. Z toho vyplývají úkoly pro územní plánování – a to mimo
jiné:
•

zpřesněním koncepce ochrany a rozvoje hodnot a vymezováním ploch změn
vytvářet územní podmínky pro rovnoměrné využívání rekreačního potenciálu
oblasti pro rozvoj rekreace v obci Černý Důl s ohledem na celoroční využití

•

na území Krkonošského národního parku a jeho ochranného pásma vytvářet
územní podmínky pouze pro rozvoj k přírodě šetrných forem cestovního ruchu
a rekreace s ohledem na celoroční využití
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•

na území Krkonošského národního parku a jeho ochranného pásma vytvářet
územní podmínky pouze pro zachování a zvyšování biologické rozmanitosti
území a ekologických funkcí krajiny

•

vytvářet územní a podmínky pro zlepšení technické a dopravní infrastruktury,
zejména pro rozvoj ekologických forem dopravy

•

vytvářet územní předpoklady pro dosažení vyvážených podmínek udržitelného
rozvoje území zejména v koordinaci s ochranou přírody a krajiny

•

plochy změn využití území umísťovat především ve vazbě na zastavěné
území a při vymezení se řídit stávajícími přírodními hodnotami území

•

diferencované a úměrné využívání lidského, přírodního i ekonomického,
zejména rekreačního potenciálu oblasti

•

minimalizace střetů nadměrného zatížení území rekreací a cestovním ruchem
v souladu se zájmy ochrany přírody a krajiny, zejména v hlavních střediscích,
především v období hlavní sezóny a vytváření územních podmínek pro rozvoj
k přírodě šetrných forem rekreace a cestovního ruchu i mimo stávající hlavní
střediska

•

koordinovaný rozvoj ekonomických aktivit, zejména cestovního ruchu

•

vytvoření podmínek pro stabilizaci a zlepšení životní úrovně obyvatelstva při
maximálním využití regionálního potenciálu území a při respektování
přírodních a kulturních hodnot území

•

Respektování kulturních a civilizačních hodnot území, včetně urbanistického a
archeologického dědictví

•

Vytvářet vymezování ploch změn územní podmínky pro lokalizaci občanského
vybavení ve vazbě na hodnoty SOB7, především se zaměřením na
koordinovaný rozvoj cestovního ruchu

Na základě ZÚR KHK budou dále respektovány priority územního plánování kraje pro
zajištění udržitelného rozvoje území mající dopad na řešené území městyse Černý Důl.
Dále je správní území městyse Černý Důl dotčeno a v řešení bude zohledněno:
•
územními systémy ekologické stability nadregionálního a regionálního
významu (85 – Prameny Úpy, K22MB, 1209 Bíner, RK716 a RK717)
•
zařazení do oblasti krajinného rázu Krkonoše a Podkrkonoší
•
zařazení do krajinného typu – lesní krajina a lesozemědělská krajina
Z hlediska širších územních vztahů ÚP zajistí koordinaci s územím sousedních obcí Janské
Lázně, Pec pod Sněžkou, Strážné, Lánov, Dolní Lánov, Dolní Dvůr, Rudník a Prosečné.

• Požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů
V souladu s § 185 odst.3 stavebního zákona byly pro území ORP Vrchlabí pořízeny Územně
analytické podklady - Aktualizace 2014 (zpracovatel Ing. arch. František Pospíšil a kol.)
ÚAP ORP Vrchlabí obsahují jednotlivé sledované jevy, základní vyhodnocení územních
podmínek pro příznivé životní prostředí, hospodářský rozvoj a soudržnost společenství
obyvatel území. Grafická část obsahuje výkres limitů využití území, výkres hodnot území,
výkres záměrů na provedení změn a výkres problémů k řešení v územně plánovacích
dokumentacích.
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ÚAP byly provedeny rámcově pro území ORP Vrchlabí. Požadavky na řešení vyplývající
z provedených ÚAP a uvedené v problémovém výkrese jsou pro městys Černý Důl mimo
jiné:
dokompletace lyžařského areálu Špičák v Černém Dole
těžba dolomitického vápence v Černém Dole
cyklostezka podél silnice I/14 Lánov - Čistá
V návrhu ÚP budou zohledněny hodnoty území, limity využití území, záměry na změny
v území, problémy k řešení v ÚPD vyplývající z ÚAP ORP Vrchlabí a aktuálních
dostupných podkladů.
Při dalším rozvoji území města bude zajištěna rovnováha mezi požadavky na urbanizaci
území a záměry na zachování kulturních a přírodních hodnot území. Budou rozlišeny střety
s limity, které zástavbu neumožňují vůbec, a limity, které toto umožňují za určitých podmínek
– např. po projednání s příslušným dotčeným orgánem.
Z ÚAP pro řešení ÚP vyplývá následující:
•
•
•

A1)

Respektovat limity využití území.
Respektovat rozbor udržitelného rozvoje území.
Respektovat SWOT analýzu.

Požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného
a prostorového uspořádání zastavěného území a na prověření možných
změn, včetně vymezení zastavitelných ploch

Řešení ÚP zahrne celý správní obvod obce tj. tři katastrální území: k.ú. Černý Důl, k.ú. Čistá
v Krkonoších a k.ú. Fořt.
V zájmu obce je zajistit rozvoj území v souladu s požadavky subjektů – právnických i
fyzických osob, zároveň však v potřebné míře respektovat celkovou koncepci rozvoje obce,
která je nastavena v platném územním plánu obce, tak aby nedošlo k jejímu závažnému
narušení neuváženými zásahy.
Návrh nového ÚP bude vycházet ze stávajícího charakteru a uspořádání urbanistické
koncepce rozvoje území obce stanovené v platném úpo. Nový ÚP převezme rozvojové
plochy vymezené v dosud platném úpo, nebude měnit jeho koncepci. Zastavitelné plochy
budou řešeny tak, aby sídlo vhodně rozvíjely s cílem omezit nevhodný zásah do krajiny. ÚP
stanoví podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití (hlavní využití, přípustné
využití, nepřípustné využití, popřípadě podmíněně přípustné využití). Podle účelnosti budou
vymezeny plochy a koridory územních rezerv s cílem prověřit možnost budoucího využití pro
stanovený účel. V případě potřeby (zejména ve vztahu k budování dopravní a technické
infrastruktury) bude stanoveno pořadí změn v území - etapizace.

V následující tabulce jsou přehledně uvedeny záměry, které jsou požadovány řešit. Součástí
návrhu zadání jsou pro přehlednost i zákresy jednotlivých záměrů (modrá linka).
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No. k.ú. navrhované
využití
(zařazení do PRZV),
plochy rekreačního
1 Č
ubytování a služeb
(kempy a tábořiště)
2

Č

stavby pro zemědělství

popis požadavku
rozšíření autokempu
přístřešek pro skot

typ rozvojové
plochy
rekreační
ubytování
hromadné
plochy výroby
sportovně
rekreační
aktivity bez
nároku na
výstavbu budov

vazba na zastavěné
území
ve vazbě na stávající
kemp
ve vazbě na stávající
stavby pro zemědělství

3 ČD rekreační les - lesopark

sportovně rekreační
aktivity v lese

4

plocha pro ČOV

technická
infrastruktura

ve vazbě na zastavěné
území

Č

plochy pro čistírnu
odpadních vod vč.
ploch pro přístupové
komunikace

5

Č

cyklostezky

cyklostezka Čistá –
Lánov

dopravní
infrastruktura

podél I/14

rozvojová plocha
sjezdové tratě (NSps –
plochy smíšené
6 ČD
nezastavěného území
s funkcí přírodní a
sportovní)

7 ČD

rozvojové plochy občanská vybavenost

8 ČD

turistické a sportovní
cesty, letní sportovní
aktivity
(NSps – plochy
smíšené
nezastavěného území
s funkcí přírodní a
sportovní)

9 ČD

turistické a sportovní
cesty, letní sportovní
aktivity
(NSps – plochy
smíšené
nezastavěného území
s funkcí přírodní a
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ve vazbě na
zastavitelné plochy

objezd sjezdovky
sjezdovky,
ve vazbě na stávající a
Šušmaňák s ohledem
turistické a
navrhované plochy
na její prudký sklon) sportovní cesty
sjezdovek areálu
Špičák
umístění objektu horní
stanice lanovky
(včetně technologie
LD), jehož součástí
budou prostory pro
služby – restaurace,
sociální zařízení,
půjčovna sportovního
vybavení apod.)
lyžařská cesta od
horní stanice lanové
dráhy Bönischovy
boudy k horní stanici
lanové dráhy U lomu,
umístění zařízení pro
letní sportovněturistické aktivity na
podporu cestovního
ruchu)
stabilizované plochy
sjezdových tratí doplnění podmínek
využití i pro umístění
zařízení pro letní
sportovně-turistické
aktivity na podporu

občanská
vybavenost vč.
technologie
lanové dráhy

ve vazbě na stávající
horní stanici lanové
dráhy

turistické a
ve vazbě na stávající a
sportovní cesty, navrhované plochy
letní sportovní
sjezdovek areálu
aktivity
Špičák
bez nároku na
výstavbu budov

turistické a
ve vazbě na stávající a
sportovní cesty, navrhované plochy
letní sportovní
sjezdovek areálu
Špičák
aktivity
bez nároku na
výstavbu budov

5

sportovní sportovní)

10
(A
ČD
až
F)

11 ČD

12 Č

13 ČD

turistické a sportovní
cesty, letní sportovní
aktivity
(NSps – plochy
smíšené
nezastavěného území
s funkcí přírodní a
sportovní)

plochy rekreačního
ubytování a služeb
(hotely, penziony,
apartmány)
plochy rekreačního
ubytování a služeb
(hotely, penziony,
apartmány)
plochy rekreačního
ubytování a služeb
(hotely, penziony,
apartmány)

14 ČD plochy rodinné rekreace
15 ČD plochy rodinné rekreace
16 F
17 Č

plochy pro individuální
bydlení
plochy pro individuální
bydlení

cestovního ruchu)

umístění zařízení pro
turistické a
letní sportovněsportovní cesty,
turistické aktivity na
letní sportovní
podporu cestovního
aktivity
ruchu – trailové tratě bez nároku na
pro horská kola a
výstavbu budov
koloběžky)

plochy rekreačního
ubytování a služeb
(hotely, penziony,
apartmány)
plochy rekreačního
ubytování a služeb
(hotely, penziony,
apartmány)
plochy rekreačního
ubytování a služeb
(hotely, penziony,
apartmány)
plochy rodinné
rekreace (chata,
chalupa)
plochy rodinné
rekreace (chata,
chalupa)
rodinný dům
plocha související
s čp. 174

ve vazbě na stávající a
navrhované plochy
sjezdovek areálu
Špičák
Rozšíření podmínek
využití se dotkne i již
vymezených ploch
NSps, z důvodu
přehlednosti tyto
plochy nebyly do
schématu
znázorněny.

rekreační
ubytování
hromadné

v rozptýlené horské
zástavbě mimo
zastavěné území

rekreační
ubytování
hromadné

mimo zastavěné území

rekreační
ubytování
hromadné

ve vazbě na zastavěné
území a zastavitelné
plochy

rekreační
ubytování
individuální
rekreační
ubytování
individuální
bydlení

ve vazbě na zastavěné
území

bydlení

ve vazbě na zastavěné
území
ve vazbě na zastavěné
území
uvnitř zastavěného
území

k.ú.: ČD = Černý Důl, Č = Čistá v Krkonoších, F = Fořt
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V ÚP budou vytvořeny podmínky pro udržitelný rozvoj území, tj. vyvážený vztah
hospodářského rozvoje, sociální soudržnosti a kvalitního přírodního prostředí.
ÚP rovněž zaktualizuje stávající hranici zastavěného území. Součástí odůvodnění ÚP bude
vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení
zastavitelných ploch.
Řešené území bude ÚP členěno na plochy s rozdílným způsobem využití, které lze
s ohledem na specifické podmínky a charakter území dále podrobněji členit dle § 3 vyhlášky
č. 501/2006 Sb.
ÚP bude respektovat a chránit urbanistické a kulturně-historické hodnoty území, včetně
historicky i architektonicky významných objektů, které nejsou chráněny ze zákona. Budou
respektovány ochranné režimy z hlediska památkové péče.

A2)

Požadavky na koncepci veřejné infrastruktury, zejména na prověření
uspořádání veřejné infrastruktury a možnosti jejich změn

Z hlediska jednotlivých oblastí veřejné infrastruktury je třeba uplatnit následující řešení:
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
Dopravní koncepce úpo bude v rámci řešení nového ÚP zachována.
Bude prověřeno řešení dopravního napojení jednotlivých lokalit požadovaných k řešení ÚP,
možnost využívat stávající komunikační síť. Předpokládá se, že řešení nového ÚP si
nevyžádá zásadní změny v koncepci dopravy.
TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
Základní koncepce rozvoje technické infrastruktury bude zachována.
Zásobování vodou a čištění odpadních vod – požaduje se pověřit plochu pro čistírnu
odpadních vod, bude respektován PRVK KHK.
Zásobování elektrickou energií – bude respektována, případě aktualizována stávající
koncepce zásobování elektrickou energií.
Zásobování plynem – bude respektována, případě aktualizována stávající koncepce
zásobování plynem.
Veřejná komunikační síť – základní telekomunikační síť bude zachována.
Nakládání s odpady – bude respektován stávající systém nakládání s odpady a stávající
plocha likvidace odpadů, na které je vybudován sběrný dvůr.
OBČANSKÉ VYBAVENÍ A VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ
Koncepce občanského vybavení ani umístění ploch veřejných prostranství se nemění.
Budou respektovány stávající plochy a zohledněny případné nové požadavky.

A3)

Požadavky koncepci uspořádání krajiny, zejména na prověření
plošného a prostorového uspořádání nezastavěného území a na
prověření možných změn, včetně prověření, ve kterých plochách je
vhodné vyloučit umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely
uvedené v §18 odst. 5 stavebního zákona

Bude prověřena síť místních a účelových komunikací a v případě potřeby navrženo jejich
doplnění zejména s ohledem na potřeby zemědělství, lesního hospodářství, cykloturistiky a
pěší turistiky.
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Bude zpřesněn a zapracován regionální územní systém ekologické stability (dále jen
„ÚSES“), vyplývající ze ZÚR KHK, a navrženo řešení lokálního ÚSES vycházející z generelu
ÚSES.
Při dalším rozvoji obce se požaduje respektovat přírodní a krajinné hodnoty území.
Respektovat požadavky na ochranu zvláště chráněných území. Přiměřeně budou
respektovány prvky obecné ochrany přírody zejména ÚSES a sídelní zeleň.
Vytvářet územní předpoklady pro další rozvoj kultivace krajiny zejména ve vztahu ke zvláště
chráněným územím přírody (KRNAP).
Při návrhu územního rozvoje obce, koncepce uspořádání krajiny a vymezení ploch
s rozdílným způsobem využití se požaduje:
-

vytvářet územní podmínky pro zabezpečení ochrany a péče o přírodní hodnoty
území v souladu s principy udržitelného rozvoje upřednostňováním šetrných forem
využívání území v zájmech ochrany přírody a krajiny

-

postupovat citlivě s ohledem k ochraně zemědělských pozemků, zvláště chránit
půdy s vyššími třídami ochrany

-

zohlednit situování území v PO a EVL Krkonoše

Respektovat lokality splňující podmínku významného krajinného prvku a památných stromů.
Respektovat lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.
Zvýšená pozornost bude věnována ochraně krajinného rázu v souladu s požadavky zákona
č.114/1992 Sb. v platném znění.
Při řešení ÚP budou respektována ochranná pásma vyhlášená orgány státní správy, pokud
se řešeného území dotýkají a dodržena ustanovení všech dotčených obecně závazných
právních předpisů a norem s přihlédnutím k omezením, která tyto právní předpisy ukládají.
Bude prověřeno, ve kterých plochách je vhodné vyloučit umísťování staveb, zařízení a jiných
opatření pro účely uvedené v §18 odst. 5 stavebního zákona.

B)

Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na
stanovení jejich využití, které bude nutno prověřit

ÚP prověří potřebu a možnosti vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanoví
podmínky pro jejich využívání.

C)

Požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb,
veřejně prospěšných opatření a asanací, pro které bude možné
uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo

ÚP zpřesní veřejně prospěšná opatření (VPO), vymezené v ZÚR KHK – ÚSES a ÚP prověří
zařazení prvků regionálního a lokálního ÚSES mezi veřejně prospěšná opatření. V případě
potřeby budou navrženy k vymezení další veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná a
asanace. Všechny pak budou vyznačeny v samostatném výkresu a podrobně specifikovány
v textové části ÚP.

D)

Požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých
bude rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním
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regulačního plánu, zpracováním územní studie nebo uzavřením
dohody o parcelaci
D1) vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o změnách
v území podmíněno vydáním regulačního plánu
V řešeném území se nepředpokládá vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude
rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu.

D2) vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o změnách
v území podmíněno zpracováním územní studie
ÚP prověří potřebu vymezení ploch, ve kterých bude rozhodování o změnách v území
podmíněno zpracováním územních studií.

D3) vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o změnách
v území podmíněno uzavřením dohody o parcelaci
V řešeném území se nepředpokládá vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude
rozhodování o změnách v území podmíněno uzavřením dohod o parcelacích.

E)

Případný požadavek na zpracování variant řešení

Zpracování variantního řešení ÚP se nepožaduje.

F)

Požadavky na uspořádání obsahu návrhu změny územního plánu
a na uspořádání obsahu jeho odůvodnění včetně měřítek výkresů
a počtu vyhotovení

Návrh ÚP bude zpracován v souladu se stavebním zákonem, s vyhláškou č. 500/2006 Sb.,
s vyhláškou č. 501/2006 Sb. a s ostatními právními předpisy. ÚP bude zpracován rovněž
v souladu s metodikou MINIS - Minimálního standardu pro digitální zpracování územních
plánů nad katastrální mapou měřítka 1:5000.
Návrh ÚP bude pro účely společného jednání odevzdán ve dvou vyhotoveních v listinné
podobě, jedenkrát v digitální podobě. Upravený návrh ÚP podle výsledků společného
jednání s dotčenými orgány a posouzení návrhu krajským úřadem bude odevzdán pro účely
veřejného projednání ve dvou vyhotoveních v listinné podobě, jedenkrát v digitální podobě.
Bude-li nutné na základě veřejného projednání návrh upravit, bude odevzdán výsledný ÚP
v pěti vyhotoveních. Nebude-li vyžadována na základě veřejného projednání úprava návrhu,
budou dotištěna další tři vyhotovení návrhu. Výsledný návrh bude odevzdán spolu s datovým
nosičem v digitální podobě ve formátu .doc, .pdf a .dgn (shp).
ÚP bude obsahovat:
•
•

textová část
grafická část
o Výkres základního členění území 1 : 5 000
o Hlavní výkres 1 : 5 000
o Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 5 000
o v případě potřeby další výkresy (koncepce infrastruktury, etapizace
apod.) či schémata
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Odůvodnění ÚP bude obsahovat:
•
•

H)

textová část
grafická část
o Koordinační výkres 1 : 5 000
o Výkres širších vztahů 1 : 50 000 nebo 1 : 100 000
o Výkres předpokládaných záborů ZPF 1 : 5 000

Požadavky na vyhodnocení předpokládaných
územního plánu na udržitelný rozvoj území

vlivů

změny

Případný požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj
území doplněn v průběhu projednávání.
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