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Odůvodnění změny č. 2 územního plánu Dolní Podluží
1. Postup pořízení změny č. 2 územního plánu Dolní Podluží
Zastupitelstvo obce Dolní Podluží, na svém zasedání dne 23. 07. 2020
schválením usnesení č. 20/380/2020 schválilo ve smyslu § 55 odst. 1 za použití § 55b,
odst. 1 a ve spojení s § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jenom „stavební
zákon“), „Zprávu o uplatňování územního plánu Dolní Podluží za období 09/2014 –
07/2018“, jejíž součástí jsou i pokyny pro zpracování změny č. 2 územního plánu Dolní
Podluží (dále jenom „zpráva o uplatňování ÚP Dolní Podluží“). Zastupitelstvo obce
Dolní Podluží, na svém zasedání dne 28.8.2019 schválením usnesení č. 11/119/2019
určilo jako určeného zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem změny č. 2 územního
plánu starostku obce Ing. Adélu Macháčkovou.
Pořizovatelem změny územního plánu Dolní Podluží (dále jenom „změna č. 2 ÚP
Dolní Podluží“) je Obecní úřad Dolní Podluží na základě § 6 odst. 2 stavební zákona,
pořizovatelka Zdeňka Klenorová. Zpracovatelem návrhu změny č. 2 ÚP Dolní Podluží je
obchodní společnost TENET, spol. s r.o. architektonický ateliér, IČ: 63220385,
projektant – autorizovaný architekt Ing. arch. Vladimír Smilnický – číslo autorizace ČKA
00 503.
Návrh změny č. 2 ÚP Dolní Podluží byl v březnu 2022 předán Obecnímu úřadu
Dolní Podluží k projednání (společnému jednání).
Tato část odůvodnění návrhu změny č. 2 ÚP Dolní Podluží bude doplněna po
společném jednání, po veřejném projednání a před jejím vydáním.

2. Soulad změny č. 2 ÚP Dolní Podluží s politikou územního
rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem
2.1 Soulad změny č. 2 ÚP Dolní Podluží s politikou územního rozvoje
Politika územního rozvoje České republiky (dále jenom „PÚR ČR“), kterou
schválila vláda České republiky dne 20. 7. 2009 usnesením vlády č. 929, byla dne 15.
dubna 2015 usnesením vlády České republiky č. 276 schválena aktualizace č. 1 Politiky
územního rozvoje České republiky. Dne 2. 9. 2019 byla usnesením vlády České
republiky č. 629/2019 a č. 630/2019 schválena aktualizace č. 2 a aktualizace č. 3
Politiky územního rozvoje České republiky, dne 17. 8. 2020 byla schválena aktualizace
č. 5 Politiky územního rozvoje České republiky usnesením vlády České republiky č. 833
a dne 12. 7. 2021 byla usnesením vlády ČR č. 618 schválena aktualizace č. 4 Politiky
územního rozvoje České republiky. Politika územního rozvoje České republiky (ve
znění závazném od 1.9.2021) (dále jenom „PUR ČR“) je nástroj územního plánování,
který určuje požadavky a rámce pro konkretizaci úkolů územního plánování v
republikových, přeshraničních a mezinárodních souvislostech, zejména s ohledem na
udržitelný rozvoj území a určuje strategii a základní podmínky pro naplňování úkolů
územního plánování a tím poskytuje rámec pro konsensuální obecně prospěšný rozvoj
hodnot území ČR.
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V rámci zpracování návrhu změny č. 2 ÚP Dolní Podluží bylo provedeno
vyhodnocení jejího souladu s PÚR ČR s požadavky republikových priorit stanovených
PÚR ČR pro řešené území (stanoveno dle charakteru a významu).
Soulad návrhu změny č. 2 ÚP Dolní Podluží s požadavky republikových priorit
stanovených PÚR ČR lze doložit takto:
- vzhledem k rozsahu a charakteru změny, kterou dochází k výraznému
celkovému zmenšení výměry zastavitelných ploch oproti stávajícímu stavu
(o 5,5323 ha), nejsou návrhem změny č. 2 ÚP Dolní Podluží dotčeny žádné
kulturní ani civilizační hodnoty v území obce Dolní Podluží ani jeho
jedinečná urbanistická struktura, kompozice a architektonické dědictví
[republiková priorita (14)],
- vzhledem k rozsahu a charakteru změny č. 2 ÚP Dolní Podluží, kterou
dochází k celkovému výraznému zmenšení výměry zastavitelných ploch
oproti stávajícímu stavu (ze 40,7846 ha na 35,2523 ha včetně nově
vymezených zastavitelných ploch), není a po umístění staveb ani nebude
změněn ráz jedinečné urbanistické struktury řešeného území, struktury
osídlení a jedinečnost krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho
historie a tradice [republiková priorita (14)],
- při zpracování návrhu změny č. 2 ÚP Dolní Podluží byl podrobně
vyhodnocen stávající stav ploch pro rozvoj primárního sektoru, zohledněna
ochrana lesních porostů, zemědělské půdy, ekologických funkcí krajiny a do
nezastavěného území navráceno 6,5253 ha zastavitelných ploch, převážně
zemědělské půdy [republiková priorita (14a)],
- rozsah změny č. 2 ÚP Dolní Podluží nijak výrazně nemění urbánní prostředí
v území oproti stávajícímu stavu a návrhu stanoveném v ÚP Dolní Podluží
a k prostorové segregaci s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel
obce ani dnes nedochází a lze s jistotou předpokládat, že návrh změny č. 2
ÚP Dolní Podluží tento stav nezmění [republiková priorita (15)],
- při stanovování využití území a vymezování nových zastavitelných ploch,
rozšíření stávajících zastavitelných ploch, tak zrušení zastavitelných území
byla zvážena jak ochrana nezastavěného území, tak i hospodářský rozvoj a
životní úroveň obyvatel [republiková priorita (16)],
- při zpracování návrhu změny č. 2 ÚP Dolní Podluží byla hledána vyvážená
řešení ve spolupráci s místní samosprávou a dalšími uživateli území
[republiková priorita (16)],
- vzhledem k významu sídla, charakteru jeho území, postavením ve struktuře
osídlení a významu okolních sídel nebylo v návrhu změny č. 2 ÚP Dolní
Podluží možné naplnit republikovou prioritu, kde by návrh vycházel z
principu integrovaného rozvoje území, zejména měst a regionů, který by
představoval objektivní a komplexní posouzení a následně koordinoval
prostorová, odvětvová a časová hlediska rozvoje území [republiková priorita
(16a)],
- návrh změny č. 2 ÚP Dolní Podluží nijak nemění podmínky ÚP Dolní
Podluží, které vytváří územní podmínky pro vytváření pracovních příležitostí
a napomáhají tak k řešení problémů v území hospodářský problémového
regionu obce s rozšířenou působností Varnsdorf [republiková priorita (17)],
- charakter území obce Dolní Podluží a postavení obce ve struktuře osídlení
nemá územní předpoklady k naplnění republikové priority (18),
- změna č. 2 ÚP Dolní Podluží nijak nemění podmínky ÚP Dolní Podluží pro
hospodárné využívání zastavěného území, jeho polyfunkční využití a
4

ÚZEMNÍ PLÁN DOLNÍ PODLUŽÍ – ZMĚNA Č. 2
TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU

-

-

-

-

-

-

-

-

-

zajišťuje dostatečnou ochranu nezastavěného území [republiková priorita
(19)],
územním rozsahem vymezení nových zastavitelných ploch v zastavěném
území a v návaznosti na zastavěné území, rušením zastavitelných ploch,
nejsou v návrhu změny č. 2 ÚP Dolní Podluží měněny podmínky jak pro
ochranu zvláště chráněných území, lokalit soustavy Natura 2000,
ochranných pásem vodních zdrojů, chráněné oblasti přirozené akumulace
vod a nerostného bohatství, ochrany zemědělského a lesního půdního
fondu i pro ochranu krajinného rázu, které jsou stanoveny ÚP Dolní Podluží
[republiková priorita (20)],
územním vymezením nových zastavitelných ploch v návrhu změny č. 2 ÚP
Dolní Podluží nejsou, vzhledem k jejich územnímu rozsahu, měněny
podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící
živočichy a pro člověka, stanovené ÚP Dolní Podluží a je vyloučeno
srůstání zastavěných území [republiková priorita (20a)],
vzhledem k tomu, že řešené území není v rozvojové oblasti, ani v rozvojové
ose republikového významu, návrh změny č. 2 ÚP Dolní Podluží ani ÚP
Dolní Podluží nevytváří žádné podmínky pro umístění souvislých ploch
veřejně přístupné zeleně (zelené pásy) a tak tuto republikovou prioritu v
řešeném území nelze uplatnit [republiková priorita (21)],
možnost umístit v zastavěném území případně v zastavitelných plochách
objekty občanského vybavení, ÚP Dolní Podluží vytváří podmínky pro
rozvoj a využití předpokladů řešeného území pro různé formy cestovního
ruchu, které návrh změny č. 2 ÚP Dolní Podluží posiluje vymezením
koridoru pro cyklostezku [republiková priorita (22)],
návrh změny č. 2 ÚP Dolní Podluží nijak nemění podmínky stanovené v ÚP
Dolní Podluží (v souladu s charakterem území) pro lepší dostupnost území
a zkvalitnění dopravní infrastruktury i s ohledem na prostupnost krajiny a její
fragmentaci [republiková priorita (23)],
návrh změny č. 2 ÚP Dolní Podluží nijak nemění podmínky stanovené v ÚP
Dolní Podluží (v souladu s charakterem území) pro možnost zlepšování
dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním dopravní infrastruktury s
ohledem na potřeby veřejné dopravy, zvyšování bezpečnosti a plynulosti
dopravy, ochrany a bezpečnosti obyvatelstva a zlepšování jeho ochrany
před hlukem a emisemi apod., [republiková priorita (24],
v území obce Dolní Podluží nedochází dlouhodobě k překračování
zákonem stanovených mezních hodnot imisních limitů, ani zde není výrobní
činnost koncentrována nad přípustnou míru, která by měla negativní vliv na
plochy bydlení, a tak nelze naplnit v návrhu změny č. 2 ÚP Dolní Podluží
[republikovou prioritu (24a),
změna č. 2 ÚP Dolní Podluží nijak nemění podmínky stanovené v ÚP Dolní
Podluží pro naplnění republikové priority na vytváření podmínky pro
preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a
přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze, sucho atd.) s
cílem minimalizovat rozsah případných škod, vzhledem k charakteru území
a míře potencionálních rizik [republiková priorita (25)],
návrh změny č. 2 ÚP Dolní Podluží nevymezuje zastavitelné plochy v
záplavovém území [republiková priorita (26)],
zachováním urbanistické koncepce a doplněním koncepce veřejné
infrastruktury (koridory dopravní infrastruktury, koridory technické
infrastruktury) návrh změny č. 2 ÚP Dolní Podluží vytváří podmínky pro
5
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koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území a její rozvoj a tím
podporuje její účelné využívání [republiková priorita (27)],
u vymezení nových zastavitelných ploch a rušení zastavitelných ploch jsou
v návrhu změny č. 2 ÚP Dolní Podluží zohledněny nároky dalšího vývoje
území, včetně nároků na veřejnou infrastrukturu a řešení bylo nalezeno ve
spolupráci veřejného i soukromého sektoru a veřejností (požadavky
v zadání změny, projednávání) [republiková priorita (28)],
návrh změny č. 2 ÚP Dolní Podluží nijak nemění podmínky stanovené ÚP
Dolní Podluží pro rozvoj účinného a dostupného systému veřejné dopravy,
který bude poskytovat obyvatelům rovné možnosti mobility a dosažitelnosti
v území a s ohledem na to vytváří podmínky pro vybudování a užívání
vhodné sítě pěších a cyklistických cest [republiková priorita (29)],
návrh změny č. 2 ÚP Dolní Podluží vymezeníM koridoru technické
infrastruktury E25 pro umístění vedení velmi vysokého napětí a koridorů pro
umístění kanalizačních stok (K1 až K7) doplňuje koncepci technické
infrastruktury (úroveň technické infrastruktury) stanovenou ÚP Dolní
Podluží, která je koncipována tak, aby splňovala požadavky na vysokou
kvalitu života v současnosti i budoucnosti [republiková priorita (30)],
vzhledem k charakteru území, jeho ochrany a hodnot návrh změny č. 2 ÚP
Dolní Podluží nemění územní podmínky pro rozvoj decentralizované,
efektivní a bezpečné výroby energie z obnovitelných zdrojů stanovených
v ÚP Dolní Podluží [republiková priorita (31)],
vzhledem k charakteru a rozsahu návrhu změny č. 2 ÚP Dolní Podluží se
nijak nemění urbanistická koncepce stanovená ÚP Dolní Podluží, při jejím
stanovování byla posouzena kvalita bytového fondu a s ní související
možnost vymezení ploch přestaveb [republiková priorita (32)].

Z hlediska „Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného
rozvoje území“ stanovených PÚR ČR jsou v ÚP Dolní Podluží a návrhem jeho změny č.
2 ÚP Dolní Podluží zohledněny všechny republikové priority, které určují požadavky na
konkretizaci obecně formulovaných cílů a úkolů územního plánování a určují strategii a
základní podmínky pro jejich naplňování v ÚP Dolní Podluží s přihlédnutím k hodnotám
jeho území, charakteru území, struktuře osídlení apod.
PÚR ČR do území obce Dolní Podluží nevymezuje žádné „Rozvojové oblasti a
rozvojové osy“, „Specifické oblasti“ ani „Koridory a plochy dopravní infrastruktury“.
PÚR ČR vymezuje v území obce Dolní Podluží koridor E10 pro vedení 110 kV
v trase Nový Bor – Nová Huť – elektrická stanice Varnsdorf. Návrh změny č. 2 ÚP Dolní
Podluží vymezuje koridor technické infrastruktury E10 pro umístění vedení velmi
vysokého napětí 110 kV pro úsek Nová Huť – elektrická stanice Varnsdorf.
Na základě výše uvedeného vyhodnocení lze konstatovat, že návrh změny č. 2
ÚP Dolní Podluží je v souladu s PÚR ČR.
2.2 Soulad změny č. 2 ÚP Dolní Podluží s územně plánovací dokumentací
vydanou krajem
Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje ve znění Aktualizace č. 1, č. 2 a č. 3
(dále také „ZÚR Ústeckého kraje“) nabyly účinnosti dne 17. 2. 2019. ZÚR Ústeckého
kraje stanovují základní požadavky na účelné a hospodárné uspořádání území kraje –
6
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vymezují rozvojové oblasti a rozvojové osy, specifické oblasti, plochy a koridory
nadmístního významu a stanovují požadavky na jejich využití – úkoly pro územní
plánování.
Posouzení souladu návrhu změny č. 2 ÚP Dolní Podluží se ZÚR Ústeckého kraje
je provedeno ke krajským prioritám pro zajištění udržitelného rozvoje území, které se
dotýkají území obce Dolní Podluží, k rozvojové oblasti nadmístního významu NOB3 –
RUMBURSKO, VARNSDORFSKO, k plochám a koridorům nadmístního významu, které
jsou vymezeny v území obce Dolní Podluží.
Soulad návrhu změny č. 2 ÚP Dolní Podluží s prioritami územního plánování
Ústeckého kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území stanovenými v ZÚR
Ústeckého kraje pro řešené území lze doložit takto:
 základní priority
- návrh změny č. 2 ÚP Dolní Podluží nijak nemění předpoklady stanovené
ÚP Dolní Podluží pro vyvážený vztah mezi třemi pilíři udržitelného rozvoje:
požadovaný směr hospodářského rozvoje, úroveň životního prostředí
srovnatelná s jinými částmi ČR a standardy EU a zlepšení parametrů
sociální soudržnosti obyvatel kraje [priorita (1)],
- návrhem změny č. 2 ÚP Dolní Podluží, kterým se zmenšuje vymezení
zastavitelných ploch v ÚP Dolní Podluží v rozsahu o 5,4594 ha, zlepšuje
podmínky pro přiměřený (udržitelný) rozvoj území [priorita (2)],
 životní prostředí
- návrh změny č. 2 ÚP Dolní Podluží nemění podmínky stanovené ÚP Dolní
Podluží pro dosažení zásadního ozdravění a markantně viditelného
zlepšení životního prostředí, a to jak ve volné krajině, tak uvnitř sídla
[priorita (3)],
- návrh změny č. 2 ÚP Dolní Podluží nemění podmínky stanovené ÚP Dolní
Podluží pro nápravu v minulosti poškozených a narušených složek
životního prostředí (voda, půda, ovzduší, ekosystémy) a odstraňování
starých ekologických zátěží [priorita (4)],
- návrhem podmínek pro plochy s rozdílným způsobem využití a stanovenou
koncepcí rozvoje území obce návrh změny č. 2 ÚP Dolní Podluží chrání
nezastupitelné přírodní hodnoty zvláště chráněných území (CHKO Lužické
hory), soustavy chráněných území NATURA 2000 (EVL Lužickohorské
bučiny), obecně chráněných území (územní systém ekologické stabiliry) a
území významná z hlediska migrační prostupnosti krajiny pro volně žijící
živočichy [priorita (5)],
- vymezením ploch s rozdílným způsobem využití a stanovením podmínek
pro tyto plochy ÚP Dolní Podluží i návrh změny č. 2 ÚP Dolní Podluží
předchází střetům vzájemně neslučitelných činností v území, zejména
chrání obytná a rekreační území a zvláště chráněná území před
negativními vlivy z koncentrovaných výrobních činností a dopravy [priorita
(7a)],
- návrh změny č. 2 ÚP Dolní Podluží nemění podmínky stanovené ÚP Dolní
Podluží v oblasti odpadového hospodářství [priorita (7b)],
 hospodářský rozvoj
- návrh změny č. 2 ÚP Dolní Podluží nemění podmínky stanovené ÚP Dolní
Podluží
umožňující
revitalizaci
ploch
průmyslového
původu
ve stabilizovaných plochách se snahou dodržet funkční a urbanistickou
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celistvou sídla a šetří nezastavěné území i zemědělskou půdu [priorita
(11)],
- návrh změny č. 2 ÚP Dolní Podluží nemění podmínky stanovené ÚP Dolní
Podluží pro využívání zemědělských ploch při zachování ekologických
funkcí krajiny, minimalizovat zábory zejména nejkvalitnějších zemědělských
půd, nemění podmínky pro ozdravná opatření – ochranu proti erozním
účinkům vody, větru, pro přípravu a realizaci územního systému ekologické
stability ani zbytečné nefragmentuje zemědělské plochy [priorita (14)],
 rozvojové oblasti a osy, specifické oblasti
- ÚP Dolní Podluží a návrh změny č. 2 ÚP Dolní Podluží stanovením
koncepce technické a dopravní infrastruktury (vymezení koridorů technické
a dopravní infrastruktury) vytváří předpoklady pro progresivní vývoj území,
pro odpovídající technickou, dopravní infrastrukturu a občanskou
vybavenost a územní rozvoj hospodářských a sociálních funkcí spojuje s
ochranou krajinných, přírodních a kulturních hodnot [priorita (15)],
 dopravní a technická infrastruktura
- návrh změny č. 2 ÚP Dolní Podluží vymezuje koridor dopravní infrastruktury
Z1 pro optimalizaci a zkapacitnění železniční tratě 081 a koridor dopravní
infrastruktury ÚP15 pro přestavbu silnice I/9 a vytváří tak podmínky pro
zmírnění negativních účinků tranzitní silniční a železniční dopravy na
obyvatelstvo [priorita (19a)],
- vymezením koridoru dopravní infrastruktury Z1 pro optimalizaci a
zkapacitnění železniční tratě 081 a koridoru dopravní infrastruktury ÚP15
pro přestavbu silnice I/9 v návrhu změny č. 2 ÚP Dolní Podluží se v území
vytváří podmínky pro modernizaci a dostavbu dopravní infrastruktury pro
kvalitní napojení okrajových částí kraje (Šluknovska) [priorita (21)],
- vymezením koridoru dopravní infrastruktury ÚP15 pro přestavbu silnice I/9
a koridoru technické infrastruktury E25 pro umístění vedení VVN 110 kV
v návrhu změny č. 2 ÚP Dolní Podluží se vytváří podmínky pro zkvalitnění
vazby Ústeckého kraje na okolní Liberecký kraj [priorita (22)],
- vymezením koridoru technické infrastruktury E25 pro umístění vedení VVN
110 kV v návrhu změny č. 2 ÚP Dolní Podluží se vytváří podmínky pro
spolehlivost a dostatečnou kapacitnost energetických dodávek zkvalitnění
vazby Ústeckého kraje na okolní Liberecký kraj [priorita (27)],
- vymezením koridoru technické infrastruktury E25 pro umístění vedení VVN
110 kV v návrhu změny č. 2 ÚP Dolní Podluží se vytváří podmínky pro
zajištění bezpečné a dostatečné dodávky elektrického výkonu do prostoru
Šluknovského výběžku [priorita (28)],
- vymezením zastavitelné plochy Z28 a Z30 pro umístění fotovoltaických
elektráren (ve stávajícím ÚP Dolní Podluží plochy FVE) ÚP Dolní Podluží a
jeho změna č. 2 vytváří podmínky pro racionální a udržitelný rozvoj
energetických zdrojů [priorita (29)],
- vymezením koridoru technické infrastruktury K1 – K7 pro umístění
kanalizačních stok veřejné kanalizace pro odvedení splaškových vod
z území obce Dolní Podluží na čistírnu odpadních vod ve Varnsdorfu návrh
změny č. 2 ÚP Dolní Podluží jsou vytvořeny předpoklady pro modernizaci
stávajících systémů odvádění a čištění odpadních vod [priorita (31)],
- koncepci dopravní a technické infrastruktury stanovenou v ÚP Dolní Podluží
a v návrhu změny č. 2 ÚP Dolní Podluží lze považovat za citlivou vůči
přírodě se snahou zachovat přírodní biodiversitu a ochránit hodnotné
plochy zemědělské půdy a zamezením fragmentace krajiny [priorita (33)],
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 sídelní soustava a rekreace
- ÚP Dolní Podluží a návrh změny č. 2 ÚP Dolní Podluží stanovenými
podmínkami pro plochy s rozdílným způsobem využití a vymezením
zastavitelných ploch vytváří podmínky pro podporu polytechnický rozvoj
sídla a k zachování prostorové oddělenosti sídel s ohledem na zajištění
přístupnosti a prostupnosti krajiny [priorita (34)],
 sociální soudržnost obyvatel
- ÚP Dolní Podluží a návrh změny č. 2 ÚP Dolní Podluží stanovenými
podmínkami pro plochy s rozdílným způsobem využití, vymezením
zastavitelných ploch, stanovenou koncepcí rozvoje a ochrany území vytváří
podmínky pro péči o typické přírodní, kulturní a civilizační hodnoty na
území, které vytvářejí charakteristické znaky území, přispívají k jeho
snadné identifikaci a posilují sociální soudržnost obyvatel obce [priorita
(41)],
- požadavky obyvatel obce na změnu ÚP Dolní Podluží a transparentní
projednávání návrhu změny č. 2 ÚP Dolní Podluží lze pokládat za
odpovídající míru spolupráce obce, obyvatel a dalších uživatelů území pro
dosažení vyšší míry vyváženosti návrhu řešení mezi hospodářským
rozvojem, ochranou přírody a hledisky ovlivňujícími sociální soudržnost
obyvatel [priorita (43)],
 ochrana území před potencionálními riziky a přírodními katastrofami
- návrh změny č. 2 ÚP Dolní Podluží nemění podmínky stanovené ÚP Dolní
Podluží pro obranu státu a ochranu obyvatelstva a majetku [priorita (44)],
- návrh změny č. 2 ÚP Dolní Podluží nemění podmínky stanovené ÚP Dolní
Podluží pro realizaci opatření pro minimalizaci rozsahu možných
materiálních škod a ohrožení obyvatel z působení přírodních sil (záplavy,
sesuvy půdy, eroze, sucho atd.) v území a havarijních situací vyplývajících
z provozu dopravní a technické infrastruktury a průmyslové výroby [priorita
(45)],
- návrh změny č. 2 ÚP Dolní Podluží nemění podmínky stanovené ÚP Dolní
Podluží pro využívání, zadržování a vsakování dešťových vod jako zdroje
vody přímo v místě jejich spadu i pro zajištění retence povrchových vod v
území pro případná období sucha a podmínky pro přírodě blízká opatření
[priorita (45)],
- návrh změny č. 2 ÚP Dolní Podluží vymezuje zastavitelné plochy mimo
záplavové území [priorita (46)],
 pokrytí území kraje územními plány
- obec Dolní Podluží má územně plánovací dokumentaci – ÚP Dolní Podluží
od roku 2010 (nabytí účinnosti 3.6.2010) [priorita (47)],
Pro naplnění krajských priorit územního plánování (6), (7), (8), (9), (10), (12),
(13), (16), (17), (18), (19), (20), (23), (24), (25), (26), (30), (32), (34a), (35), (36), (37),
(38), (38a), (39), (40) a (42) stanovených ZÚR Ústeckého kraje nemá území obce Dolní
Podluží územní podmínky a předpoklady.
Vyhodnocení souladu změny č. 2 ÚP Dolní Podluží se zásadami stanovenými
ZÚR Ústeckého kraje zásad, které se dotýkají řešeného území obce Dolní Podluží.
NOB3 - RUMBURSKO, VARNSDORFSKO
Pro plánování a usměrňování územního rozvoje ZÚR ÚK stanovují tyto úkoly pro
územní plánování:
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(3) Nástroji územního plánování zajistit zlepšení silniční dopravní dostupnosti
rozvojové oblasti z vnitrozemí ČR (zejména úpravy silnice I/9 a silnice II/263).
(4) Nástroji územního plánování zajistit zlepšení zabezpečení rozvojových
předpokladů oblasti na úseku technické infrastruktury – zejména v zásobování
elektrickou energií.
(7) Podporovat rozvoj rekreace a cestovního ruchu, zachovávat a rozvíjet
hodnoty území, které vytváří předpoklady pro rekreaci a cestovní ruch jednak ve vlastní
rozvojové oblasti a jednak s ohledem na to, že oblast je nástupištěm do navazujících
území NP a CHKO.
(8) Koridor silnice I/9 chápat jako koridor pro elektrické vedení VVN 110 kV,
případně pro vedení dalších nezbytných zařízení technické infrastruktury pro
Šluknovský výběžek, na území CHKO Lužické hory je však nutno v maximální možné
míře respektovat zájmy ochrany přírody a krajiny.
(9) Chránit a kultivovat přírodní a kulturní hodnoty na území rozvojové oblasti,
které vytvářejí charakteristické znaky území.
V návrhu změny č. 2 ÚP Dolní Podluží je pro zlepšení dostupnosti rozvojové
oblasti NOB3 zpřesněn koridor dopravní infrastruktury ÚP15 pro přestavbu silnice I/9 a
pro zlepšení zabezpečení rozvojových předpokladů oblasti v zásobování elektrickou
energii je zpřesněn koridor technické infrastruktury E25 pro umístění vedení VVN 110
kV, které jsou stanoveny a vymezeny v ZÚR Ústeckého kraje.
Návrh změny č. 2 ÚP Dolní Podluží nijak nemění podmínky stanovené ÚP Dolní
Podluží pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu ani podmínky pro zachování hodnot
území a ochranu přírodních a kulturních hodnot území.
4.2. Plochy a koridory nadmístního významu
4.2.1. SILNIČNÍ DOPRAVA NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU
ZÚR ÚK stanovují pro územně plánovací činnost níže uvedených obcí
požadavek, který se týká vybraných silnic nadmístního významu. U těchto silnic je z
důvodu nadřazeného přepravního významu nezbytné prověřit a v součinnosti s
dotčenými orgány územně vymezit koridory jejich přestavby jako veřejně prospěšné
stavby v rámci ÚPD příslušné obce.
identifikace v mapové dokumentaci

obec / silnice

ÚP15

Dolní Podluží – silnice I/9

Návrh změny č. 2 ÚP Dolní Podluží zpřesňuje vymezení koridoru dopravní
infrastruktury ÚP15 pro přestavbu silnice I/9 stanoveného v ZÚR Ústeckého kraje.
4.2.2. ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU
ZÚR ÚK vymezují koridor konvenční železniční dopravy nadmístního významu,
zajištěný tratěmi č. 081 Děčín, východ – Benešov nad Ploučnicí – Rybniště –
Rumburk a č. 089 Rybniště – Varnsdorf – hranice ČR/SRN, které jsou navrhovány k
optimalizaci na rychlost min. 80 km/hod a k dílčímu zkapacitnění. Koridor je sledován
jako VPS – Z1. Šířka koridoru je stanovena 120 m.
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Pro územní plánování a využívání území vymezeného koridoru ZÚR ÚK
stanovují tyto úkoly:
(1) V součinnosti s dotčenými orgány spolupracovat na přeshraniční koordinaci a
provázanosti záměru s německou stranou.
(2) V součinnosti s dotčenými orgány, při zajištění územní koordinace, zpřesnit a
vymezit v ÚPD dotčených obcí koridor konvenční železnice Děčín, východ – Benešov
nad Ploučnicí – Rybniště – Rumburk a Rybniště – Varnsdorf – hranice ČR/SRN.
Návrh změny č. 2 ÚP Dolní Podluží zpřesňuje vymezení koridoru dopravní
infrastruktury Z1 pro optimalizaci a zkapacitnění železniční tratě 081 vymezeného
v ZÚR Ústeckého kraje.
4.3. Plochy a koridory technické infrastruktury vymezené v PÚR
4.3.1. ELEKTROENERGETIKA
ZÚR ÚK zpřesňují E25 – Koridor pro vedení 110 kV v trase Nový Bor – Nová
Huť – elektrická stanice Varnsdorf, který je podchycen v PÚR. ZÚR ÚK zpřesňují
daný koridor jako koridor E25 pro VPS.
Koridor E25 je určen pro vedení 110 kV, v úseku TR Nový Bor – TR Varnsdorf.
Šířka koridoru E25 je 100 m.
Pro územní plánování a využívání území koridoru se stanovují tyto úkoly:
(1) Respektovat vymezení koridoru E25 v ÚPD dotčených obcí, a na základě
podrobnějších podkladů, se souhlasem dotčených orgánů, zpřesnit a vymezit koridor
pro VPS v ÚPD dotčených obcí a zajistit jejich územní koordinaci. Při zpřesnění
vymezení koridoru v ÚPD dotčených obcí zohledňovat zájmy ochrany přírodních,
kulturních a civilizačních hodnot území.
(2) Minimalizovat zásah do skladebných částí ÚSES tak, aby byla co možná
nejméně ovlivněna funkčnost ÚSES.
(3) Minimalizovat zábor ZPF, především zábor půdy v I. a II. třídě ochrany ZPF.
(4) Minimalizovat rozsah zásahů do lesní (PUPFL) a mimolesní zeleně.
(5) Při zpřesňování koridoru minimalizovat zásahy koridoru do EVL.
(6) Při zpřesňování koridoru minimalizovat zásahy do území archeologického
zájmu a CHKO Lužické hory.
Návrh změny č. 2 ÚP Dolní Podluží zpřesňuje vymezení koridoru technické
infrastruktury E25 pro vedení 110 kV, v úseku TR Nový Bor – TR Varnsdorf
vymezeného v ZÚR Ústeckého kraje jako veřejně prospěšnou stavbu s minimálním
zásahem do skladebních částí ÚSES bez omezení jejich funkčnosti, s minimálním
záborem ZPF, PUPFL a mimolesní zeleně, s minimálním zásahem do EVL
Lužickohorské bučiny a s minimálním zásahem do území archeologického zájmu (ÚAN
III. kategorie) a území CHKO Lužické hory.
4.7. Plochy a koridory územního systému ekologické stability
ZÚR ÚK vymezují plochy (biocentra) a koridory (biokoridory) nadregionálního a
regionálního ÚSES krajiny.
ZÚR ÚK vymezují v území obce Dolní Podluží:
• regionální biocentrum RBC 003, Kozí hřbet, Weberberg, funkční,
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• regionální biocentrum RBC 1359, Pěnkavčí vrch, funkční,
• nadregionální biokoridor K 19, Studený vrch (82) – Poledník (84), funkční.
Pro územní plánování a využívání ploch a koridorů pro biocentra a pro
biokoridory nadregionálního a regionálního ÚSES krajiny, ZÚR ÚK stanovují tyto úkoly:
(1) V ÚPD obcí zpřesňovat vymezení skladebných částí (biocenter, biokoridorů)
nadregionálního a regionálního ÚSES. K tomu využívat zejména oborové podklady
ochrany přírody (Plány ÚSES, Projekty ÚSES, mapování biotopů aj.), lesní plány
(Oblastní plány rozvoje lesů, Lesní hospodářské plány, Lesní hospodářské osnovy),
plány pozemkových úprav (Komplexní pozemkové úpravy), vodohospodářské plány,
Katastr nemovitostí, ortofotomapy, vlastní terénní průzkum aj.
(2) Vymezené plochy a koridory pro ÚSES chránit před změnou ve využití území,
která by znamenala snížení stupně ekologické stability uvnitř vymezených ploch a
koridorů oproti současnému stavu (tj. stavu v době vydání ZÚR ÚK), popř. by
znemožnila založení vymezené skladebné části ÚSES v budoucnosti.
(3) Zejména je nutno chránit plochy biokoridorů před zástavbou či změnami ve
využití území, které by v budoucnosti znemožnily souvislé propojení biokoridorem v šíři
dle metodik ÚSES, ačkoliv v současnosti územní předpoklady pro souvislé propojení
existují.
(4) Stavby dopravní a technické infrastruktury v plochách a koridorech pro
biocentra a biokoridory ÚSES připouštět v nezbytných případech za podmínky, že
nedojde k významnému snížení schopnosti ekosystému odolávat znečištění, erozi či
jiné fyzikální nebo chemické zátěži prostředí a zároveň nedojde k podstatnému snížení
schopnosti, bez dalších opatření plnit stabilizující funkce v krajině.
(5) Vymezení v grafické části ZÚR ÚK je v případě biokoridorů nadregionálních i
regionálních provedeno „osou“, která určuje směr propojení, a oboustranným pásem
podél této osy o šířce 200 m na každou stranu od „osy“. V rámci tohoto pásu je při
zpracování ÚPD obcí možno provádět zpřesnění vymezení biokoridoru, aniž by
docházelo k odchylce od ÚPD kraje. Zpracovatel ÚPD v úrovni obce na základě větší
podrobnosti znalostí a většího měřítka zpracování grafické části upřesní trasu
biokoridoru v souladu s právními předpisy platnými na úseku ochrany přírody a krajiny
(zejména vyhláška č. 395/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a metodikami pro
vymezování ÚSES. Dodržení 40 m minimální šířky, která je stejná pro biokoridor
regionální i nadregionální (v některých případech může být 50 m – viz. metodika),
stanovené trasy a principů projektování ÚSES jsou pro zpracovatele ÚPD obcí
závazné.
(6) Biocentra jsou rovněž vymezena v rámci ZÚR ÚK způsobem, který umožňuje
v podrobnějším zpracování ÚP zpřesňovat jejich hranice podle místních podmínek.
Zásadou je dodržení lokalizace biocentra v daném prostoru, minimálního parametru
výměry a principů vymezování ÚSES dle metodik.
(7) Při zpřesňování vymezení skladebných částí ÚSES regionální a
nadregionální úrovně významnosti a při vymezování skladebných částí lokální úrovně
významnosti v územních plánech a regulačních plánech preferovat řešení, které bude
minimalizovat střety se zájmy na ochraně ložisek nerostných surovin. Akceptovat
charakter částí ÚSES a podporovat jeho funkce v cílovém stavu, a to jak při samotné
těžbě, tak i při ukončování těžby a rekultivaci těžbou dotčeného území ve prospěch
ÚSES.
V návrhu změny č. 2 ÚP Dolní Podluží je zpřesněna hranice regionálního
biocentra RBC 003 (Kozí hřbet, Weberberg), hranice regionálního biocentra RBC 1359
12

ÚZEMNÍ PLÁN DOLNÍ PODLUŽÍ – ZMĚNA Č. 2
TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU

(Pěnkavčí vrch) a hranice nadregionálního biokoridoru K 19 (Studený vrch (82) –
Poledník (84)).
Plochy biocenter jsou změnou č. 2 ÚP Dolní Podluží vymezeny jako plochy
přírodní (§16 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území ve
znění pozdějších předpisů).
5.1. Upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních
hodnot území kraje
Za přírodní hodnoty nadmístního významu jsou na území Ústeckého kraje
pokládány:
Krajinné části a přírodní prvky se stanovenou územní ochranou:
• Zvláště chráněná území – velkoplošná; Chráněná krajinná oblast Lužické
hory.
• Zvláště chráněná území – maloplošná; národní přírodní rezervace,
národní přírodní památky, přírodní rezervace, přírodní památky.
• Lokality vytvářené soustavy chráněných území evropského významu
NATURA 2000 – ptačí oblasti a evropsky významné lokality.
• Obecně chráněná území – územní systém ekologické stability
nadregionální a regionální úrovně významnosti, přírodní parky (Doupovská
pahorkatina, Údolí Prunéřovského potoka, Bezručovo údolí, Východní
Krušné hory, Džbán, Dolní Poohří, Loučenská hornatina).
Vodohospodářsky významné oblasti – povrchové a podzemní zdroje vody –
chráněné vymezením CHOPAV Krušné hory a Severočeská křída a přírodní léčivé
zdroje a zdroje přírodní minerální vody – Lázně Teplice v Čechách, Bílina, Klášterec
nad Ohří, Dubí, Zaječice, Břvany, Mšené - lázně, Očihov, Louny, Grünwaldské
vřesoviště a Grünwaldské louky.
Nerostné bohatství – ložiska vyhrazených a významná ložiska nevyhrazených
nerostů a prognózní zdroje nerostných surovin – zejména hnědého uhlí, štěrkopísků,
stavebního kamene, vápence, cihlářských surovin a ostatních druhů nerudních surovin.
Oblasti s kvalitní zemědělskou půdou – rozsáhlé oblasti zejména v Polabí,
Poohří a na Podbořansku a další území s vhodnými podmínkami pro pěstitelství
speciálních plodin zejména na Žatecku a Litoměřicku.
Pro upřesnění územních podmínek ochrany a rozvoje přírodních hodnot území
kraje se stanovují tyto úkoly pro územní plánování:
(1) Ochranu, kultivaci a rozvíjení hodnot přírodního a krajinného prostředí na
území Ústeckého kraje považovat za prvořadý veřejný zájem. Stanovovat a dodržovat
limity rozvoje pro všechny aktivity, které by mohly způsobovat poškození těchto hodnot
(zejména se týká těžby hnědého uhlí a ostatních nerostných surovin, energetiky –
včetně obnovitelných zdrojů, dále těžké průmyslové výroby, technické a dopravní
infrastruktury, ale i rekreace a cestovního ruchu).
(9) Chránit, kultivovat a rozvíjet přírodní hodnoty i mimo rámec území se
stanovenou ochranou krajiny a přírody, v územích charakterizovaných jako dynamická
a harmonická krajina, dále v exponovaných koridorech podél významných vodních toků
a v oblastech při významných vodních plochách.
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(10) Skladebné části regionálního a nadregionálního ÚSES chránit před zásahy,
které by znamenaly snížení úrovně jejich ekologické stability, upřesňovat vymezení
skladebných částí ÚSES v ÚPD obcí, postupně přistupovat ke zpracování projektů
ÚSES a k jejich realizaci, zejména v místech, kde je provázanost systému narušena.
(11) Zaměřit pozornost na podmínky využívání zemědělských území – zachování
jedinečnosti kulturní krajiny; minimalizovat zábory zejména nejkvalitnějších
zemědělských půd; podporovat ozdravná opatření – ochrana proti erozním účinkům
vody, větru a příprava na realizaci ÚSES, zvýšení prostupnosti zemědělské krajiny,
zamezení její zbytečné fragmentace; obnovit péči o dlouhodobě nevyužívaná území;
vymezovat území vhodná pro pěstování biomasy a rychle rostoucích dřevin pro
technické a energetické účely – nevymezovat však tento způsob využití území ve
zvláště chráněných velkoplošných územích (NP, CHKO).
ÚP Dolní Podluží a návrh změny č. 2 ÚP Dolní Podluží podmínkami stanovenými
pro plochy s rozdílným způsobem využití vytváří předpoklady pro ochranu, kultivaci a
rozvíjení hodnot krajinného a přírodního prostředí ne jenom v územích CHKO Lužické
hory, ale i v ostatním nezastavěném území obce Dolní Podluží.
Návrhem změny č. 2 ÚP Dolní Podluží jsou v minimálním rozsahu dotčeny
skladebné části nadregionálního (K18) a regionálního (RBC 003 a RBC 1359) a to
zpřesněným koridorem E25 pro umístění VVN 110 kV, který je vymezen v ZÚR
Ústeckého kraje.
Návrhem změny č. 2 ÚP Dolní Podluží se redukuje celková plocha zastavitelných
ploch cca o 5,5 ha. Územním vymezením zastavitelných ploch a stanovenými
podmínkami pro využití ploch s rozdílným způsobem využití v návrhu změny č. 2 ÚP
Dolní Podluží jsou vytvořeny podmínky pro zachování jedinečnosti kulturní krajiny, pro
ochranu proti erozním účinkům vody větru, pro zachování prostupnosti zemědělské
krajiny apod.
5.2. Upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje civilizačních
hodnot území kraje
Za civilizační hodnoty nadmístního významu jsou na území Ústeckého kraje
pokládány:
- Hodnoty sídelní soustavy Ústeckého kraje s historicky vzniklou výraznou
koncentrací obyvatel do středních a velkých měst, vytvářejících úzce
propojenou konurbaci, s vysokou koncentrací civilizačních hodnot (dopravní,
technická i občanská infrastruktura) s navazujícím územím intenzivní
příměstské rekreace a rekreace ve volné krajině.
- Hierarchické uspořádání sídelní struktury:
• Nadregionální centrum: Ústí nad Labem
• Regionální centra: Teplice, Chomutov, Most, Děčín
• Mikroregionální centra: Litoměřice, Lovosice, Louny, Roudnice nad
Labem, Žatec, Kadaň, Litvínov, Varnsdorf, Bílina, Rumburk,
Podbořany
• Subregionální centra: Šluknov, Česká Kamenice, Velké Březno,
Libochovice, Štětí, Klášterec nad Ohří, Krupka, Postoloprty, Benešov
nad Ploučnicí, Vejprty, Úštěk, Libouchec, Duchcov, Jirkov
• Ostatní obce se vztahy k jednotlivým typům center.
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-

-

-

-

-

Celostátní a nadnárodní význam energetické soustavy – výrobních zařízení
elektrické energie i přenosových zařízení VVN, regionálně významná výroba
tepla v teplárnách a převody tepla pro sídelní a výrobní funkce.
Rozsáhlý technologický systém zaměřený na povrchovou i hlubinnou těžbu,
zpracování a přepravu hnědého uhlí.
Vysoká míra vybavení území subsystémem technické infrastruktury –
zásobování pitnou i provozní vodou, existence významných rezervních
kapacit ve zdrojích i v přenosové soustavě.
Celostátní a nadnárodní význam uzlových zařízení a vedení produktovodů,
plynovodů a ropovodů, propojených k zahraničním uzlovým zařízením,
podmiňující existenci a možnosti rozvoje některých druhů průmyslové výroby.
Hustá a hierarchizovaná silniční a železniční síť, včetně dálnic D8, D7, D6 a
sítě silnic I. třídy, modernizovaný I. tranzitní železniční koridor.
Existence plavební Labské cesty s významem pro celostátní i pro
mezinárodní lodní dopravu.
Relativně výhodná geografická poloha kraje s úzkou vazbou zejména na
hlavní město Prahu, na hospodářsky významný středočeský a východočeský
prostor a na ostatní část ČR.
V současnosti výhodný více než 120 km pohraniční vztah se SRN, s vazbami
na oblast tzv. Saského trojúhelníku (Chemnitz – Dresden – Leipzig) a na
hlavní město SRN Berlín.

Pro upřesnění územních podmínek ochrany a rozvoje civilizačních hodnot území
kraje se stanovují tyto úkoly pro územní plánování:
(12) Respektovat rozsah rozvojových oblastí, os a specifických oblastí kraje
vymezených v ZÚR ÚK. Ostatní části kraje pokládat za stabilizované s přirozenou mírou
rozvoje.
(18) Chránit před nevhodným využitím a v potřebném rozsahu rozvíjet území
intenzivní příměstské rekreace a rekreace ve volné krajině.
(20) Kriticky posuzovat a zohledňovat záměry na doplnění energetických
přenosových vedení pro zajištění vyšší míry spolehlivosti a bezpečnosti dodávek na
území kraje a zvýšení přenosové kapacity soustavy ve vztahu k ČR i k sousedícím
státům (VVN, VTL).
(21) Podporovat realizaci ochranných opatření zvyšující míru zabezpečení
civilizačních hodnot kraje proti záplavám a dalším hrozbám katastrofických situací.
(22) Podporovat dotvoření ucelených plně funkčních silničních a železničních
dopravních systémů (zejména dostavba silnice I/13, dostavba dálnic D6 a D7,
modernizace železniční infrastruktury, záměr na výstavbu vysokorychlostní železniční
tratě a jiné).
ÚP Dolní Podluží a návrh změny č. 2 ÚP Dolní Podluží respektují rozsah
rozvojové oblasti NOB3, chrání nezastavěné území rozvoje intenzívní příměstské
rekreace a rekreace ve volné krajině. Návrh změny č. 2 ÚP Dolní Podluží zohledňuje
záměr na doplnění energetického přenosového vedení (E25) k zajištění vyšší míry
spolehlivosti a bezpečnosti dodávek na území kraje a zvýšení přenosové kapacity
soustavy, vytváří podmínky pro realizaci ochranných opatření zvyšující míru
zabezpečení civilizačních hodnot území proti záplavám a dalším hrozbám a vymezení
koridoru Z1 podporuje dotvoření ucelených železničních dopravních systémů.
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5.3. Upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje kulturních
hodnot území kraje
Za základní kulturní hodnoty jsou na území Ústeckého kraje pokládány
vyhlášené národní kulturní památky, městské památkové rezervace, vesnické
památkové rezervace, městské památkové zóny, vesnické památkové zóny, krajinné
památkové zóny a archeologická památková rezervace, území archeologického zájmu
a jednotlivé nemovité kulturní památky. Dále jsou za základní kulturní hodnoty
pokládány významné krajinné dominanty, výhledové body a pohledové osy nadmístního
významu, typické obzorové linie horských masivů.
Pro upřesnění územních podmínek ochrany a rozvoje kulturních hodnot území
kraje se stanovují tyto úkoly pro územní plánování:
(27) Chránit a rozvíjet hodnoty jedinečné kulturní krajiny kraje, pozornost
zaměřovat na ochranu obzorových linií horských masivů, krajinných dominant,
význačných výhledových bodů a pohledových os, typických a známých vedut sídel
apod. V této souvislosti ochránit Krušné hory před necitlivou výstavbou velkých větrných
elektráren, které mohou znehodnotit krajinný ráz rozsáhlých částí hor.
Stanovenými podmínkami pro plochy s rozdílným způsobem využití a
stanovenou urbanistickou koncepcí, koncepcí dopravní a technické infrastruktury ÚP
Dolní Podluží a návrh změny č. 2 ÚP Dolní Podluží chrání a rozvíjí jedinečné kulturní
hodnoty krajiny v území obce Dolní Podluží (obzorové linie horských masivů, krajinných
dominant a pohledových os).
6. STANOVENÍ CÍLOVÝCH KVALIT KRAJIN, VČETNĚ ÚZEMNÍCH PODMÍNEK PRO
JEJICH ZACHOVÁNÍ NEBO DOSAŽENÍ
Území obce Dolní Podluží je ZÚR Ústeckého kraje zařazeno do krajinného celku
KC CHKO Lužické hory (3) a KC Šluknovská pahorkatina (12).
KC CHKO Lužické hory (3)
Charakteristika stavu krajiny:
- krajina výrazných zalesněných vrcholů (kuželů, kup) se zachovanými
fragmenty přírodě blízkého lesa, v menším rozsahu též s plochami
zemědělsky využívané půdy a s menšími sídly s řadou dochovaných souborů
severočeských roubených domů – tradičních prvků lidové architektury v
Lužických horách.
Cílové kvality krajiny:
- krajina vysokých přírodních, krajinných, estetických a kulturních hodnot.
Dílčí kroky naplňování cílových kvalit krajiny (odvozené z plánu péče CHKO):
a) preferovat ochranu a konzervaci dochovaných hodnot krajinného celku
(způsoby a formy ochrany i rozvoje těchto hodnot jsou určeny zákonem, vyhlašovacím
předpisem a plánem péče o chráněnou krajinnou oblast),
b) ve vybraných částech KC preferovat ekologicky zaměřené lesní hospodářství
a extenzivní zemědělství pro podporu hodnot krajinného rázu a biologické diverzity
krajinného celku,
c) diferencovaně korigovat rozvoj cestovního ruchu, turistiky, rekreace i sídelních
a výrobních funkcí podle významu konkrétní lokality v rámci krajinného celku, v
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závislosti na potřebě respektování primárního veřejného zájmu – ochrana přírody a
krajiny,
d) individuálně posuzovat všechny záměry, které by krajinný ráz mohly negativně
ovlivnit, s ohledem na potřebu uchování vysoké hodnoty krajinného rázu s harmonickým
zastoupením složek přírodních a kulturních.
ÚP Dolní Podluží, ani návrh změny č. 2 ÚP Dolní Podluží nevytváří podmínky,
které by neumožnily v území provozovat ekologický zaměřené lesní hospodářství a
extenzívní zemědělství zaměřených na podporu hodnot krajinného rázu a biologické
diverzity krajinného celku.
Vymezení zastavitelných ploch ÚP Dolní Podluží i návrhem změny č. 2 ÚP Dolní
Podluží v přiměřené míře velikosti sídla a jeho postavení a významu v sídelné struktuře,
je v odpovídající míře korigován rozvoj cestovního ruchu, turistiky, rekreace i sídelních a
výrobních funkcí s respektem k ochraně přírody a krajiny.
KC Šluknovská pahorkatina (12)
Charakteristika stavu krajiny:
- krajina pahorkatinného charakteru s vyváženým zastoupením lesů a
zemědělsky využívaných pozemků, v severovýchodní části výrazněji
urbanizovaná.
Cílové kvality krajiny:
- krajina převážně harmonická, bez vysokých přírodních či kulturních hodnot,
avšak esteticky a krajinářsky většinou kvalitní, s vysokou hodnotou
krajinného rázu,
- krajina venkovská i městská.
Dílčí kroky naplňování cílových kvalit krajiny:
a) stabilizovat obyvatelstvo ve stávajících sídlech, uvážlivě rozvíjet výrobní
funkce (průmysl, lesnictví, zemědělství), dopravu, cestovní ruch, turistiku a rekreaci, též
s ohledem na možnosti obnovy tradic přerušených v souvislosti s vysídlením původního
obyvatelstva,
b) individuálně posuzovat všechny záměry, které by krajinný ráz mohly negativně
ovlivnit, s ohledem na potřebu uchování vysoké hodnoty krajinného rázu s harmonickým
zastoupením složek přírodních a kulturních.
Vymezením zastavitelných ploch ÚP Dolní Podluží i návrhem změny č. 2 ÚP
Dolní Podluží jsou především pro bydlení vytvářený podmínky pro stabilizaci
obyvatelstva.
7. VYMEZENÍ VPS, VPO, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A
BEZPEČNOSTI STÁTU A VYMEZENÝCH ASANAČNÍCH ÚZEMÍ, PRO KTERÉ LZE
PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT

7.1. Vymezení ploch a koridorů veřejně prospěšných staveb
ZÚR ÚK vymezují v území obce Dolní Podluží tyto plochy a koridory pro veřejně
prospěšné stavby:
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• E25, koridor pro vedení 110 kV, v úseku TR Nový Bor – TR Varnsdorf (šířka
koridoru 100 m),
• Z1, tratě č. 081 Děčín, východ – Benešov nad Ploučnicí – Rybniště –
Rumburk a č. 089 Rybniště – Varnsdorf – hranice ČR/SRN, (šířka koridoru
120 m).
Návrh změny č. 2 ÚP Dolní Podluží zpřesňuje vymezení koridoru pro veřejně
prospěšné stavby a to koridoru E25 pro stavbu vedení 110 kV, v úseku TR Nový Bor –
TR Varnsdorf a koridor Z1 pro realizaci stavby optimalizace a zkapacitnění železniční
tratě 081 vymezených v ZÚR Ústeckého kraje.
8. STANOVENÍ POŽADAVKŮ NA KOORDINACI ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI
OBCÍ A NA ŘEŠENÍ V ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACI OBCÍ, ZEJMÉNA S
PŘIHLÉDNUTÍM K PODMÍNKÁM OBNOVY A ROZVOJE SÍDELNÍ STRUKTURY
Stanovení požadavků na koordinaci územně plánovací činnosti obcí s návrhy
obsaženými v ZÚR ÚK je vyjádřeno v následujících tabulkových sestavách. Pro
přehlednost byly záměry ZÚR ÚK rozděleny na dvě oblasti uvedené v tabulkách
samostatně:
a) požadavky na koordinaci koridorů a ploch v ZÚR ÚK vymezených veřejně
prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření (kromě ÚSES), návrhů, asanací a
územních rezerv.
a) požadavky na koordinaci koridorů a ploch v ZÚR ÚK vymezených
veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření (kromě ÚSES),
návrhů, asanací, územních rezerv, rozvojových oblastí, rozvojových os,
specifických oblastí a krajinných celků
ZÚR ÚK v území obce Dolní Podluží požaduje koordinaci:
• ploch a koridorů E25, ÚP15, Z1,
• rozvojových oblastí, rozvojových os, specifických oblastí a krajinných celků
NOB3, (3), (12).
Při zpracování návrhu změny č. 2 ÚP Dolní Podluží byly koridory vymezené
v ZÚR Ústeckého kraje zpřesněny a jejich vymezení v návrhu změny č. 2 ÚP Dolní
Podluží zkoordinováno s vymezením v ´územně plánovacích dokumentacích
sousedních obcí.
Všechny koridory, regionální biocentra a nadregionální biokoridor jsou v návrhu
změny č. 2 ÚP Dolní Podluží označeny shodně dle kódů ZÚR Ústeckého kraje.
Úkoly pro územní plánování, které jsou v ZÚR Ústeckého kraje v úplném znění
stanoveny v jednotlivých záměrech, pro které nemá území obce Dolní Podluží
předpoklady pro jejich naplnění, například jsou stanoveny pro jiná území kraje, pro
rozvojové osy a specifické oblasti apod., nejsou v návrhu změny č. 2 ÚP Dolní Podluží
obsaženy, vyhodnoceny a tak ani odůvodněny.
Na základě výšeuvedeného vyhodnocení naplnění požadavku ZÚR Ústeckého
kraje a jejich zdůvodnění lze konstatovat, že změna č. 2 ÚP Dolní Podluží je v souladu
s územně plánovací dokumentací vydanou krajem tj. ZÚR Ústeckého kraje.
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3. Soulad změny č. 2 ÚP Dolní Podluží s cíli a úkoly územního
plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a
urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu
nezastavěného území
3.1 Soulad změny č. 2 ÚP Dolní Podluží s cíli a úkoly územního plánování,
zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických
hodnot v území
Soulad návrhu změny č. 2 ÚP Dolní Podluží s cíli a úkoly územního plánování,
které jsou formulovány v ustanoveních § 18 a § 19 stavebního zákona, a to zejména s
požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území lze doložit
takto:
- stanovenými koncepcemi (urbanistickou, veřejné infrastruktury, uspořádání
krajiny) a stanovenými podmínkami těchto koncepcí, stanovením a úpravou
podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití v ÚP Dolní Podluží
a v návrhu změny č. 2 ÚP Dolní Podluží návrh změny č. 2 ÚP Dolní Podluží:
 nemění předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území,
spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní
prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství
obyvatel území a uspokojuje potřeby současné generace, aniž by
ohrožoval podmínky života generací budoucích,
 ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační
hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a
archeologického dědictví,
 zlepšuje podmínky stanovené ÚP Dolní Podluží pro ochranu krajiny
jako podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ jejich
totožnosti,
 nemění podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a
zajišťuje ochranu nezastavěného území,
- zastavitelné plochy v návrhu změny č. 2 ÚP Dolní Podluží
 vymezuje a některé vymezené v ÚP Dolní Podluží zmenšuje nebo
přímo ruší s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití
zastavěného území.
- návrh změny č. 2 ÚP Dolní Podluží
 nemění, ale doplňuje ÚP Dolní Podluží stanovenou koncepci rozvoje
území, včetně urbanistické koncepce a to s ohledem na hodnoty a
podmínky území především podmínky ochrany přírody a krajiny,
 prověřil a posuzoval potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich
provedení, jejich přínosy, problémy, rizika s ohledem na veřejné
zdraví, životní prostředí, geologickou stavbu území, vliv na veřejnou
infrastrukturu a na její hospodárné využívání a na základě tohoto
prověření a posouzení vymezil zastavitelné plochy, trasy koridorů
dopravní a technické infrastruktury a veřejně prospěšné stavby a
opatření,
 zachováním stanovené (v ÚP Dolní Podluží) urbanistické koncepce,
koncepce uspořádání krajiny a zachováním podmínek prostorového
uspořádání nemění urbanistické, architektonické a estetické
požadavky na využívání a prostorové uspořádání území a na jeho
změny, zejména na umístění, uspořádání a řešení staveb a podmínky
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pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění a uspořádání
staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty území,
zachováním stanovených (v ÚP Volfartice) podmínek v koncepci
uspořádání krajiny a nepodstatnou úpravou podmínek pro plochy
s rozdílným způsobem využití nemění
v území podmínky pro
snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro
odstraňování jejich důsledků, a to přírodě blízkým způsobem
stanovené v ÚP Dolní Podluží.

3.2 Soulad změny č. 2 ÚP Dolní Podluží s požadavky na ochranu
nezastavěného území
Návrhem změny č. 2 ÚP Dolní Podluží se ruší zastavitelné plochy vymezené ÚP
Dolní Podluží mimo zastavěné území o celkové výměře 8,3635 ha (B14, B17, zbyla
plocha B18, část plochy koridoru DTI , plocha SM3, část plochy SM4, plocha SM6, ZV3,
SM11, R3, R5, část plochy B27). Návrhem změny č. 2 ÚP Dolní Podluží se mimo
zastavěné území vymezují zastavitelné plochy (Z36, Z37, Z39, Z40, Z41 a část Z6)
s celkovou výměrou 1,2468 ha. Návrhem změny č. 2 ÚP Dolní Podluží je 7,1167 ha
navráceno do nezastavěného území.
Z důvodů veřejného zájmu ochrany hodnotných území přírody a krajiny návrh
změny č. 2 ÚP Dolní Podluží vylučuje v části nezastavěného území (území CHKO
Lužické hody) umísťování některých staveb, zařízení a jiných opatření.
Na základě výše uvedeného vyhodnocení lze konstatovat, že změna č. 2 ÚP
Dolní Podluží je v souladu s požadavky na ochranu nezastavěného území v rozsahu
odpovídajícímu charakteru a hodnotám území obce Dolní Podluží.

4. Soulad změny č. 2 ÚP Dolní Podluží s požadavky stavebního
zákona a jeho prováděcími právními předpisy
Soulad návrhu změny č. 2 ÚP Dolní Podluží s cíli a úkoly územního plánování,
které jsou formulovány v ustanoveních § 18 a § 19 stavebního zákona, byl prokázán
v předcházející kapitole (části) „3. Soulad změny č. 2 ÚP Dolní Podluží s cíli a úkoly
územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a
urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území“.
Návrh změny č. 2 ÚP Dolní Podluží v plném rozsahu naplňuje požadavek
ustanovení § 36 odst. 5, stavebního zákona. ZÚR Ústeckého kraje vymezují v území
obce Dolní Podluží plochy a koridory pro umístění staveb a opatření dopravní
infrastruktury (koridor ÚP15, koridor Z1), technické infrastruktury (koridor E25), koridor
nadregionálního významu (K19) a regionální biocentra (RBC 003, RBC 1359).
Zastavěné území je v návrhu změny č. 2 ÚP Dolní Podluží vymezeno a
aktualizováno dle ustanovení § 58 stavebního zákona.
Návrh změny č. 2 ÚP Dolní Podluží svým zpracováním naplňuje požadavky
ustanovení § 13 odst. 1 a 2., vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických
podkladech, územně plánovací dokumentaci a evidenci územně plánovací činnosti, ve
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znění pozdějších předpisů, tj. že změna č. 2 ÚP Dolní Podluží obsahuje textovou a
grafickou část, odůvodnění a výkresy jsou zpracované v měřítku 1:5000 atd..
Plochy s rozdílným způsobem využití jsou v návrhu změny č. 2 ÚP Dolní Podluží
vymezeny dle požadavků ustanovení § 3 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných
požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů (vymezení ploch
stávajícího nebo požadovaného způsobu využití, vymezení ploch podle jejich významu,
podrobné členění ploch s rozdílným způsobem využití apod.).
Na základě výše uvedeného vyhodnocení lze konstatovat, že návrh změny č. 2
ÚP Dolní Podluží je v souladu s požadavky stavebního zákona a prováděcími právními
předpisy k tomuto zákonu.
Tato část odůvodnění návrhu změny č. 2 ÚP Dolní Podluží bude doplněna po
společném jednání, po veřejném projednání a před jejím vydáním.

5. Soulad změny č. 2 ÚP Dolní Podluží s požadavky zvláštních
právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle
zvláštních právních předpisů
Ochrana památek a území s archeologickými nálezy
Návrhem změny č. 2 ÚP Dolní Podluží není dotčena, ani následně nebude
dotčena, žádná nemovitá kulturní památka, která je na území obce Dolní Podluží.
Celé řešené území obce Dolní Podluží je územím s archeologickými nálezy I., II.
nebo III. kategorie. V celém území je tedy nutné dodržovat pravidla a podmínky
stanovené zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších
předpisů a to především § 22., odst. 2. Návrh změny č. 2 ÚP Dolní Podluží nestanovuje
pro území s archeologickými nálezy žádné nové podmínky a požadavky na jejich
ochranu.
Ochrana přírody a krajiny
Rozšířením jedné zastavitelné plochy (Z6), vymezením nových zastavitelných
ploch (Z33 až Z41) a vymezením koridorů dopravní a technické infrastruktury (koridor
Z1, ÚP15 a E25 zpřesněny ze ZÚR Ústeckého kraje) a navracením zastavitelných
ploch o celkové výměře 5,7787 ha do nezastavěného území návrh změny č. 2 ÚP Dolní
Podluží nijak nezhoršuje podmínky na ochranu přírody a krajiny dané požadavky
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (například § 2, § 4, § 15, § 44a,
§45i) ve znění pozdějších předpisů. Návrh změny č. 2 ÚP Dolní Podluží stanovuje
podmínky využití pro nezastavěné území v území CHKO Lužické hory, které vytváří
podmínky pro ochranu přírody a krajiny tohoto území.
Ochrana veřejného zdraví
Návrh změny č. 2 ÚP Dolní Podluží nijak nemění požadavky a podmínky
stanovené ÚP Dolní Podluží na ochranu veřejného zdraví stanovené zákonem č.
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a související předpisy ve znění pozdějších
předpisů. Vymezením nových zastavitelných ploch (Z33 až Z41) a rozšířením
zastavitelné plochy (Z6) ani jejich následným využitím při dodržení podmínek
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stanovených ÚP Dolní Podluží nebude dotčena ochrana veřejného zdraví v těchto
plochách a v jejich bezprostředním okolí.
Ochrana nerostného bohatství
Návrh změny č. 2 ÚP Dolní Podluží nevymezuje plochy pro těžbu nerostů ani
nijak nemění požadavky a podmínky stanovené ÚP Dolní Podluží na ochranu
nerostného bohatství.
Civilní ochrana a požární bezpečnost
Při zpracování návrhu změny č. 2 ÚP Dolní Podluží nebyly ve zprávě o
uplatňování ÚP Dolní Podluží uplatněny ani při zpracování návrhu změny č. 2 ÚP Dolní
Podluží zjištěny žádné požadavky na vymezení ploch, nebo na umístění zařízení,
případně opatření, související s ochranou obyvatelstva obce, nebo území před
průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní a jiných mimořádných událostí v
rozsahu potřeb uvedené v § 20 vyhláška č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů
ochrany obyvatelstva.
Návrh změny č. 2 ÚP Dolní Podluží v zastavěném území i v zastavitelných
plochách nijak nemění podmínky stanovené ÚP Dolní Podluží, které umožňují
navrhování, provádění a následné užívání staveb v souladu s požadavky vyhlášky č.
23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb a to zejména v
souvislosti s řešením odstupových vzdáleností a požárně nebezpečného prostoru,
zdrojů požární vody, vybavení vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními a
přístupových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku atd.
Ochrana půdního fondu (ZPF a lesa)
Návrh změny č. 2 ÚP Dolní Podluží ruší návrhové plochy (zastavitelné plochy)
vymezené ÚP Dolní Podluží mimo zastavěné území o celkové výměře 8,3635 ha (B14,
B17, zbylá část plochy B18, část plochy koridoru pro dopravní a technickou
infrastruktury, část plochy SM3, plocha SM4, SM6, ZV3, SM11, R3, R5, ZA1, část
plochy B27), ve kterých plocha zemědělského půdního fondu je 8,3635 ha. Návrhem
změny č. 2 ÚP Dolní Podluží se mimo zastavěné území vymezují zastavitelné plochy
(Z36, Z37, Z39, Z40, Z41 a část Z6) s celkovou výměrou 1,2468 ha a
s předpokládaným záborem 1,1376 ha zemědělského půdního fondu. Předpokládaný
zábor zemědělského půdního fondu pro stavbu vedení VVN 110 kV je cca 0,0180 ha.
Návrhem změny č. 2 ÚP Dolní Podluží dochází k navracení 7,2079 ha zemědělské
půdy do zemědělského půdního fondu.
K trvalému záboru pozemků určených k plnění funkcí lesa (dále jenom „PUPFL“)
dochází u návrhu změny č. 2 ÚP Dolní Podluží v důsledku vymezení koridoru E25
(zpřesněn na základě vymezení v ZÚR Ústeckého kraje) pro umístění vedení VVN 110
kV (veřejně prospěšná stavba). Předpokládaný zábor PÚPFL je v rozsahu cca 0,0160
ha. Zábor PUPFL bude trvalý.
Ochrana zájmů z hlediska obrany a bezpečnosti státu
Návrh změny č. 2 ÚP Dolní Podluží nevymezuje žádné zastavitelné plochy ani
nestanovuje žádné podmínky pro umisťování staveb, zařízení nebo pro potřeby obrany
a bezpečnosti státu.
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Ochrana ovzduší
Návrh změny č. 2 ÚP Dolní Podluží nestanovuje žádné podmínky pro ochranu
ovzduší v řešeném území.
Ochrana vod
Návrh změny č. 2 ÚP Dolní Podluží nemění podmínky stanovené ÚP Dolní
Podluží pro ochranu vod a vodních zdrojů.
Doprava
Návrh změny č. 2 ÚP Dolní Podluží nemění podmínky stanovené ÚP Dolní
Podluží pro dopravu.
Nakládání s odpady
Návrh změny č. 2 ÚP Dolní Podluží nemění podmínky stanovené ÚP Dolní
Podluží pro nakládání s odpady.
Tato část odůvodnění návrhu změny č. 2 ÚP Dolní Podluží bude doplněna po
společném jednání, po veřejném projednání a před jejím vydáním.

6. Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
obsahující základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení
včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí
Požadavek na vyhodnocení vlivů návrhu obsahu změny č. 2 ÚP Dolní Podluží na
udržitelný rozvoj území, kterého součástí je i vyhodnocení vlivů na životní prostředí
případně vyhodnocení vlivů na území NATURA 2000 (evropsky významné lokality či
ptačí oblasti), nebyl ve zprávě o uplatňování ÚP Dolní Podluží uplatněn a z tohoto
důvodu nebyl návrh změny č. 2 ÚP Dolní Podluží vyhodnocen z hlediska vlivů na
udržitelný rozvoj území.

7. Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního
zákona
Požadavek na vyhodnocení vlivů návrhu změny č. 2 ÚP Dolní Podluží na
udržitelný rozvoj území, kterého součástí je i vyhodnocení vlivů na životní prostředí
případně vyhodnocení vlivů na území NATURA 2000 (evropsky významné lokality či
ptačí oblasti), nebyl ve zprávě o uplatňování ÚP Dolní Podluží uplatněn a z tohoto
důvodu nebyl návrh změny č. 2 ÚP Dolní Podluží posouzen z hlediska vlivů na
udržitelný rozvoj území. Z výše uvedeného důvodu nebude Krajský úřad Ústeckého
kraje žádán o stanovisko, podle § 50 odst. 5 stavebního zákona.

8. Sdělení, jak bylo stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5
stavebního zákona ve změně č. 2 ÚP Dolní Podluží zohledněno
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Vzhledem ke skutečnosti, že požadavek na vyhodnocení vlivů návrhu změny č. 2
ÚP Dolní Podluží na udržitelný rozvoj území, kterého součástí je i vyhodnocení vlivů na
životní prostředí případně vyhodnocení vlivů na území NATURA 2000 (evropsky
významné lokality či ptačí oblasti), nebyl uplatněn ve zprávě o uplatňování ÚP Dolní
Podluží, návrh změny č. 2 ÚP Dolní Podluží nebyl posouzen z hlediska vlivů na
udržitelný rozvoj území, nemá Krajský úřad Ústeckého kraje na základě čeho vydat
stanovisko podle § 50 odst. 5 stavebního zákona. V návrhu změny č. 2 ÚP Dolní
Podluží není co zohledňovat.

9. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty
Před zpracováním návrhu změny č. 2 ÚP Dolní Podluží byl v řešeném území
proveden terénní průzkum zaměřený na aktualizaci vymezení hranice zastavěného
území, vyhodnocení území s požadavkem na vymezení nových zastavitelných ploch, na
změnu (úpravu) nebo zrušení vymezení zastavitelných ploch apod.
Na základě zastupitelstvem obce Dolní Podluží schválené zprávy o uplatňování
ÚP Dolní Podluží a s odkazem na vyhlášku č. 500/2006 Sb., o územně analytických
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací
činnosti ve znění pozdějších předpisů (dále jenom „vyhláška 500/2006 Sb.“), návrhem
změny č. 2 ÚP Dolní Podluží:
- je aktualizováno zastavěné území k 1. 3. 2022 na základě požadavku § 58
odst. 3 stavebního zákona,
- je změněno označení zastavitelných ploch jednotné (Z1 až Z41) ve všech
přílohách (v ÚP Dolní Podluží ve výkrese základního členění území nejsou
zastavitelné plochy nijak označeny), z důvodu jejich jednotné identifikace ve
všech výkresových částech územního plánu (výrok i odůvodnění)
- jsou vymezeny nové zastavitelné plochy Z33 až Z41 na základě požadavků
zprávy o uplatňování ÚP Dolní Podluží,
- ruší se vymezení ploch B14, B17, B31, B32, zbyla plocha B18, část plochy
koridoru pro dopraví a technickou infrastrukturu, SM4, plocha SM6, ZV3,
SM11, R3, R5, ZA1 Z41 na základě požadavků zprávy o uplatňování ÚP
Dolní Podluží,
- mění se hranice plochy B27 (zastavitelná plocha Z7), hranice plochy B28
(zastavitelná plocha Z9), hranice plochy B24 (zastavitelná plocha Z6),
hranice plochy SM3 (zastavitelná plocha Z19), Z41 na základě požadavků
zprávy o uplatňování ÚP Dolní Podluží,
- mění se společná hranice ploch (hranice zastavitelných ploch) ZA1 a B16
(zastavitelná plocha Z17), ploch B11, B13, B14, B30 (zastavitelná plocha
Z24), ploch B20, B21 a koridoru pro dopravní a technickou infrastrukturu Z41
na základě požadavků zprávy o uplatňování ÚP Dolní Podluží,
- ruší se vymezení koridoru D1 pro dopravní a technikou infrastrukturu (v
textové části ÚP Dolní Podluží uveden jako „dopravně technický koridor pro
vedení silnice II/264 a sítě technické infrastruktury“) a s tím související
vymezení kruhové křižovatky D3 z důvodu jeho absence vymezení v ZÚR
Ústeckého kraje a z důvodu, že obec Dolní Podluží nemá pro vymezení
tohoto koridoru v dnešní době žádný opodstatněný důvod,
- ruší se vymezení ploch ochranné zeleně OZ1, OZ2, OZ4, OZ7 – OZ13, ploch
veřejné zeleně ZV1 – ZV3 a obnova náhonu ON1 jako ploch pro veřejně
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-

-

-

-

-

prospěšná opatření z důvodů, že neodpovídají požadavku stanoveného v § 2
odst. 1 písmeno o) stavebního zákona,
ruší se vymezení vodovodních řadů V1 – V10 jako veřejně prospěšných
staveb z důvodu, že v ÚP Dolní Podluží nejsou vymezeny pro tyto stavby
koridory a obec nemá zpracován žádný záměr k rozvoji vodovodní sítě
v území obce Dolní Podluží,
ruší se vymezení čistírny odpadních vod (COV) K1 a čerpací stanice
odpadních vod (ČSOV) K2, kanalizační potrubí K3 – K14 jako veřejně
prospěšných staveb z důvodu, že jejich vymezení neodpovídá zpracované
dokumentaci na odkanalizování obce Dolní Podluží a vydanému rozhodnutí
č.j. MUVA 50992/2019NovMa ze dne 13.2.202219 vydaného MěÚ Varnsdorf,
ruší se vymezení plynovodního potrubí STL P1 – P4 jako veřejně
prospěšných staveb z důvodu, že v ÚP Dolní Podluží nejsou vymezeny pro
tyto stavby koridory a obec nemá zpracován žádný záměr k rozvoji
plynovodní sítě v území obce Dolní Podluží,
zpřesňuje vymezení koridoru dopravní a technické infrastruktury Z1, E25 a
ÚP15 vymezených v ZÚR Ústeckého kraje v území obce Dolní Podluží a
koridory Z1 a E25 vymezuje jako koridory pro veřejně prospěšné stavby (pro
stavby související se zkapacitněním a optimalizací železniční tratě a stavbou
vedení VVN 110 kV),
na základě úpravy výkresové části, na základě zprávy o uplatňování ÚP
Dolní Podluží, ustanovení § 43 stavebního zákona (odst. 3 „...územní plán
ani vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území nesmí obsahovat
podrobnosti náležející svým obsahem regulačnímu plánu nebo územním
rozhodnutím,....“) a s odkazem na přílohu č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.,
kterou je stanovena struktura a obsah územního plánu, mění textovou část
územního plánu (výrokovou část),

Zdůvodnění a rozsah změn textové části ÚP Dolní Podluží navrhovaných
změnou č. 2 ÚP Dolní Podluží
K bodu [1]
Zrušení textu uvádějících zákonné důvody vydání územního plánu Dolní Podluží,
schváleného zastupitelstvem obce den 6.5.2010. Text není obsahem stanoveným
přílohou č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti ve znění
pozdějších předpisů.
K bodu [2]
Změna vymezení hranice zastavěného území je naplněním požadavku § 58 odst. 3
stavebního zákona. Hranice zastavěného území je aktualizována na aktuálním
mapovém podkladu poskytnutém obcí Dolní Podluží a stavu v území vedeném
v katastru nemovitostí k 1. 3. 2022. Text bodu je doplněn o výrok, ve kterých výkresech
je vymezeno zastavěné území.
K bodu [3]
Změna souvisí s požadavkem vyhlášky č. 500/2006 Sb. a její příloha č. 7, která
stanovuje náležitosti obsahu územního plánu v kapitole I. Obsah a struktura územního
plánu (vydaná po vydání ÚP Dolní Podluží) a z tohoto důvodu se název kapitoly mění.
K bodu [4]
Textová část územního plánu (výrok) nesmí obsahovat odkazy na § právních předpisů.
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Odkazy na § právních předpisů je možné uvést v odůvodnění návrhu (odůvodnění
výroku).
K bodu [5]
Oprava textu, který více odpovídá charakteru územně plánovací dokumentace (územní
plán stanovuje koncepci rozvoje území).
K bodu [6]
Rušený text je požadavkem na obnovu náhonu vodoteče v ÚP Dolní Podluží, který se
návrhem změny ÚP Dolní Podluží ruší. Zrušuje se text, který je zdůvodněním (proč
výroba a skladování využívá již založené plochy).
K bodu [7]
Změna souvisí s požadavkem vyhlášky č. 500/2006 Sb. a její přílohy č. 7, která
stanovuje náležitosti obsahu územního plánu v kapitole I. Obsah a struktura územního
plánu (vydaná po vydání ÚP Dolní Podluží) a z tohoto důvodu se mění název kapitoly.
K bodu [8]
Oprava textu a zrušení textu zdůvodnění (proč je nemožné další vedení průjezdné
komunikace mimo centrum).
K bodu [9]
Doplnění textu souvisí s požadavkem vyhlášky č. 500/2006 Sb. a její přílohy č. 7, která
stanovuje náležitosti obsahu územního plánu v kapitole I. Obsah a struktura územního
plánu (vydaná po vydání ÚP Dolní Podluží).
K bodu [10]
Zrušení textu a tabulky a jejich nahrazení novým textem a tabulkou je vyvoláno úpravou
výkresové části, ve které došlo k novému označení zastavitelných ploch. Vzhledem
k charakteru územně plánovací dokumentace (územní plán stanovuje koncepci rozvoje
území) kapacity ploch (alternativní počet rodinných domů ev. rekreačních objektů)
nepatří do textové části územního plánu (výroku), ale do odůvodnění územního plánu.
K bodu [11]
Zrušení textu a tabulky a jejich nahrazení novým textem a tabulkou je vyvoláno úpravou
výkresové části, ve které došlo k novému označení ploch přestavby. V rušeném textu je
několik chyb jakými jsou „přestavbové plochy“, správně „plochy přestavby“, alternativní
počet rodinných domů ev. rekreačních objektů, 2 – 3, které nepatří do textové části
územního plánu (výroku), ale do odůvodnění územního plánu. Z textu nelze ani dovodit
zda jsou plochy ZV1, ZV2, ZV3, ZA1 a ZA2 zastavitelné plochy nebo plochy přestavby.
K bodu [12]
Doplnění textu souvisí s požadavkem vyhlášky č. 500/2006 Sb. a její přílohy č. 7, která
stanovuje náležitosti obsahu územního plánu v kapitole I. Obsah a struktura územního
plánu (vydaná po vydání ÚP Dolní Podluží).
K bodu [13]
Doplnění názvu kapitoly souvisí s požadavkem vyhlášky č. 500/2006 Sb. a její přílohy č.
7, která stanovuje náležitosti obsahu územního plánu v kapitole I. Obsah a struktura
územního plánu (vydaná po vydání ÚP Dolní Podluží) a z tohoto důvodu se mění název
kapitoly.
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K bodu [14]
Celý text pojednávající o dopravně technickém koridoru se ruší z důvodů jeho zrušení
v návrhu změny č. 2 ÚP Dolní Podluží (koridor není vymezen v ZÚR Ústeckého kraje,
obec Dolní Podluží nemá pro vymezení tohoto koridoru v dnešní době žádný
opodstatněný důvod). Doplněn text stanovující koncepci rozvoje území související
s přestavbou silnice I/9.
K bodu [15]
Ruší se číselné označení části, které nemá číselnou postupnost na předchozí část (bez
pořadového čísla) a její číselné označení by bylo tak nelogické.
K bodu [16], [17]
Doplňuje se text, kterým se stanovuje návrhem změny č. 2 ÚP Dolní Podluží koncepce
rozvoje místních komunikací a podmínky pro jejich umísťování a ruší se text obsahovat
odkazy na právní předpisy, který patří do odůvodnění nikoliv výroku.
K bodu [18]
Ruší se číselné označení části, které nemá číselnou postupnost na předchozí část (bez
pořadového čísla) a její číselné označení by bylo tak nelogické.
K bodu [19]
Ruší a doplňuje (mění) se text, kterým se stanovuje návrhem změny č. 2 ÚP Dolní
Podluží koncepce rozvoje železnice vymezením koridoru dopravní infrastruktury Z1.
K bodu [20]
Ruší se celá část pojednávající nikoliv o koncepci veřejné dopravy, ale o návrzích zálivů
u autobusových zastávek (součást komunikace) a vymezení zón dostupnosti což
nepatří do výrokové části územního plánu, ale jeho odůvodnění.
K bodu [21]
Ruší se číselné označení části, které nemá číselnou postupnost na předchozí část (bez
pořadového čísla) a její číselné označení by bylo tak nelogické.
K bodu [22]
Ruší se celá textová část a doplňuje se text koncepce rozvoje území související s
vymezením dopravního koridoru C1 návrhem změny č. 2 ÚP Dolní Podluží.
K bodu [23]
Ruší se číselné označení části, které nemá číselnou postupnost na předchozí část (bez
pořadového čísla) a její číselné označení by bylo tak nelogické.
K bodu [24]
Opravuje se text tak, aby odpovídal výrazům užívaným v územním plánu.
K bodu [25]
Opravuje se text tak, aby odpovídal výrazům užívaným v územním plánu a byl
v souladu s výkresovou částí.
K bodu [26]
Z důvodu zrušení vymezení obnovy vodního náhonu v návrhu změny č. 2 ÚP Dolní
Podluží se ruší příslušný text.
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K bodu [27]
Zrušení slova z důvodu jeho nadbytečnosti a textu odkazujícího na grafickou část, který
je rovněž nadbytečný.
K bodu [28]
Ruší a doplňuje (mění) se text, kterým se stanovuje návrhem změny č. 2 ÚP Dolní
Podluží koncepce odkanalizování a čištění odpadních vod.
K bodu [29]
Ruší se celá textová část a doplňuje se text koncepce rozvoje území související s
vymezením koridoru technické infrastruktury E25 pro umístění vedení VVN 110 kV
v návrhu změny č. 2 ÚP Dolní Podluží.
K bodu [30]
Ruší a doplňuje (mění) se text, kterým se zpřesňuje návrhem změny č. 2 ÚP Dolní
Podluží koncepce rozvoje plynovodních sítí v území obce Dolní Podluží.
K bodu [31]
Opravuje se text související se změnou označení ploch v návrhu změny č. 2 ÚP Dolní
Podluží.
K bodu [32]
Doplnění textu označení kapitoly souvisí s požadavkem vyhlášky č. 500/2006 Sb. a její
přílohy č. 7, která stanovuje náležitosti obsahu územního plánu v kapitole I. Obsah a
struktura územního plánu (vydaná po vydání ÚP Dolní Podluží) a z tohoto důvodu se
mění název kapitoly.
K bodu [33]
Doplnění textu kapitoly souvisí s požadavkem vyhlášky č. 500/2006 Sb. a její přílohy č.
7, která stanovuje náležitosti obsahu územního plánu v kapitole I. Obsah a struktura
územního plánu (vydaná po vydání ÚP Dolní Podluží) a z tohoto důvodu se mění název
kapitoly.
K bodu [34]
Opravuje se text tak, aby byl v souladu s výkresovou částí územního plánu a návrhem
jeho změny č. 2 a ruší se celá tabulka, ve které jsou označeny a uvedeny ochranné
zeleně, které nejsou plochami změn v krajině, ale plochami s rozdílným způsobem
využití.
K bodu [35]
Ruší a doplňuje se text, kterým se zpřesňuje návrhem změny č. 2 ÚP Dolní Podluží
stanovená koncepce územního systému ekologické stability a podmínky pro jejich
využití.
K bodům [36] a [37]
Ruší a doplňuje (mění) se text, kterým se zpřesňuje návrhem změny č. 2 ÚP Dolní
Podluží koncepce ochrany území před povodněmi.
K bodu [38]
Mění se text, kterým se zpřesňuje návrhem změny č. 2 ÚP Dolní Podluží koncepce
rekreace.
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K bodu [39]
Ruší a doplňuje (mění) se text, kterým se zpřesňuje návrhem změny č. 2 ÚP Dolní
Podluží koncepce dobývání nerostů.
K bodům [40] a [41]
Doplnění textu označení kapitoly a změna textu označení podkapitoly souvisí
s požadavkem vyhlášky č. 500/2006 Sb. a její přílohy č. 7, která stanovuje náležitosti
obsahu územního plánu v kapitole I. Obsah a struktura územního plánu (vydaná po
vydání ÚP Dolní Podluží) a z tohoto důvodu se mění název kapitoly i text názvu
následné podkapitoly kapitoly.
K bodům [42] až [70]
Doplnění textu a změna textu pro jednotlivé plochy souvisí s požadavkem vyhlášky č.
500/2006 Sb. a její přílohy č. 7, která stanovuje náležitosti obsahu územního plánu v
kapitole I. Obsah a struktura územního plánu (vydaná po vydání ÚP Dolní Podluží),
vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území ve znění
pozdějších předpisů a § 43 odst. 3 („...územní plán ani vyhodnocení vlivů na udržitelný
rozvoj území nesmí obsahovat podrobnosti náležející svým obsahem regulačnímu
plánu nebo územním rozhodnutím,....“, hlavní využití má být jedno využití ne několik
využití apod.)
K bodu [71]
Doplnění podkapitol a jejich textu na základě požadavků zprávy o uplatňování ÚP Dolní
Podluží a podkladů poskytnutých Agenturou ochrany přírody a krajiny – CHKO Lužické
hory.
K bodu [72]
Zrušení celé kapitoly včetně podkapitol a vložením nové kapitoly je změnou související
s požadavky zprávy o uplatňování ÚP Dolní Podluží, a požadavky stavebního zákona a
změnou výkresu veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací návrhu změny č. 2 ÚP
Dolní Podluží.
K bodům [73] a [74]
Doplnění textu o nové kapitoly souvisí s požadavkem vyhlášky č. 500/2006 Sb. a její
přílohy č. 7, která stanovuje náležitosti obsahu územního plánu v kapitole I. Obsah a
struktura územního plánu (vydaná po vydání ÚP Dolní Podluží).
K bodu [72]
Zrušení celé kapitoly včetně podkapitol a vložením nové kapitoly je změnou související
s požadavky zprávy o uplatňování ÚP Dolní Podluží, a požadavky stavebního zákona a
změnou výkresu veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací návrhu změny č. 2 ÚP
Dolní Podluží.
Zdůvodnění a rozsah změn grafické části ÚP Dolní Podluží navrhovaných
změnou č. 2 ÚP Dolní Podluží
B.1 Výkres základního členění území (výkres 1 Základní členění území ÚP Dolní
Podluží v měřítku 1:10 000)
Změna meřítka výkresu z 1:10 000 na 1:5 000 a to na základě ustanovení § 13 odst. 2
vyhlášky 500/2006 Sb.
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Aktualizovaná hranice zastavěného území na základě požadavku § 58 odst. 3
stavebního zákona. Hranice zastavěného územní aktualizovaná k 1. 3. 2022.
Doplnění označení zastavitelné plochy, které v ÚP Dolní Podluží ve výkresu základního
členění území nejsou označeny (bez označení).
Změněna hranice zastavitelných ploch vyvolaná jejich částečným zastavěním nebo
naplněním požadavků zprávy o uplatňování ÚP Dolní Podluží a doplnění označení
zastavitelné plochy, které v ÚP Dolní Podluží ve výkresu základního členění území
nejsou označeny (bez označení).
Zrušení hranice zastavitelných ploch vyvolané požadavky zprávy o uplatňování ÚP
Dolní Podluží.
Vymezení hranic nových zastavitelných ploch na základě požadavků uvedených ve
zprávě o uplatňování ÚP Dolní Podluží.
Doplnění označení plochy přestavby, která v ÚP Dolní Podluží ve výkresu základního
členění území není označena (bez označení).
B. 2 Hlavní výkres (výkres 2 Hlavní výkres – urbanistická koncepce s vymezením ploch
s rozdílným způsobem využití v ÚP Dolní Podluží v měřítku 1:10 000)
Grafická část ÚP Dolní Podluží obsahuje dva hlavní výkresy, jeden v měřítku 1:10 000 a
jeden v měřítku 1:5 000. Obsahově se jedna o naprosto stejné výkresy výrokové části
ÚP Dolní Podluží. Vzhledem k duplicitě výrokové části, návrh změny č. 2 ÚP výkres
v měřítku 1:10 000 ruší.
B.3 Hlavní výkres (výkres 3 Hlavní výkres – urbanistická koncepce s vymezením ploch
s rozdílným způsobem využití v ÚP Dolní Podluží v měřítku 1:5 000)
Vzhledem k tomu, že hlavní výkres ÚP Dolní Podluží označený jako „3) Hlavní výkres –
urbanistická koncepce s vymezením ploch s rozdílným využitím“ v měřítku 1:5 000
neodpovídá požadavkům vyhlášky č. 500/2006 Sb. a její přílohy č. 7, která stanovuje
náležitosti obsahu územního plánu v kapitole I. Obsah a struktura územního plánu
(vydaná po vydání ÚP Dolní Podluží) a výkres například vymezuje jako plochy přírodní
osu nadregionálního biokoridoru, hranici ochranné zóny nadregionálního biokoridoru a
další jevy, vymezené plochy s rozdílným způsobem využití nemají žádné označení
apod. návrh změny č. 2 ÚP Dolní Podluží ruší tento výkres a nahrazuje ho novým
výkresem, který nemění územní (plošné) vymezení ploch s rozdílným způsobem využití
(vymezeny v hranicích aktuálního mapového podkladu).
B.4 Hlavní výkres (výkres 3 Koncepce uspořádání krajiny v ÚP Dolní Podluží v měřítku
1:10 000)
Z důvodů, že výkres obsahuje jevy, které jsou limity využití území, jak je například
vzdálenost 50 m od okraje lesa, památný strom nebo hranici zón CHKO Lužické hory,
hranici ochranné zóny nadregionálního biokoridoru a výkres neodpovídá požadavku §
13 odst. 2 vyhlášky 500/2006 Sb. (zpracován v měřítku 1:10 000) se návrhem změny č.
2 ÚP Dolní Podluží celý výkres ruší.
B.5 Hlavní výkres (výkres 5 Koncepce veřejné infrastruktury – doprava v ÚP Dolní
Podluží v měřítku 1:10 000)
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Z důvodů, že výkres obsahuje jevy, které jsou limity využití území, jak je například
časová dostupnost k autobusové zastávce, označení železniční stanice apod.,
z koncepce vymezené ve výkrese zbylo jenom vymezení ploch pro navrhované místní
komunikace a výkres neodpovídá ani požadavku § 13 odst. 2 vyhlášky 500/2006 Sb.
(zpracován v měřítku 1:10 000) se návrhem změny č. 2 ÚP Dolní Podluží celý výkres
ruší.
B.6 Hlavní výkres (výkres 6 Koncepce veřejné infrastruktury – zásobování vodou v ÚP
Dolní Podluží v měřítku 1:10 000)
Z důvodů, že výkres obsahuje jevy, které jsou limity využití území, jak je například
hranice CHOPAV, záplavové čáry povodně Q5, Q20 apod. a výkres neodpovídá ani
požadavku § 13 odst. 2 vyhlášky 500/2006 Sb. (zpracován v měřítku 1:10 000) se
návrhem změny č. 2 ÚP Dolní Podluží celý výkres ruší.
B.7 Hlavní výkres (výkres 7 Koncepce veřejné infrastruktury – kanalizace v ÚP Dolní
Podluží v měřítku 1:10 000)
Koncepce kanalizace, která je vymezena ve výkrese neodpovídá koncepci
odkanalizování obce Dolní Podluží a výkres neodpovídá ani požadavku § 13 odst. 2
vyhlášky 500/2006 Sb. (zpracován v měřítku 1:10 000) se návrhem změny č. 2 ÚP
Dolní Podluží celý výkres ruší.
B.8 Hlavní výkres (výkres 8 Koncepce veřejné infrastruktury – elektrická energie v ÚP
Dolní Podluží v měřítku 1:10 000)
Z důvodů, že výkres obsahuje jevy, které jsou limity využití území, jak je například
hranice ochranného pásma VN 35 kV, trafostanice, neobsahuje žádnou koncepci a
výkres neodpovídá ani požadavku § 13 odst. 2 vyhlášky 500/2006 Sb. (zpracován
v měřítku 1:10 000) se návrhem změny č. 2 ÚP Dolní Podluží celý výkres ruší.
B.9 Hlavní výkres (výkres 9 Koncepce veřejné infrastruktury – plyn v ÚP Dolní Podluží
v měřítku 1:10 000)
Z důvodů, že obec Dolní Podluží nemá ani nepřipravuje žádnou koncepci zásobování
obce nebo jejich části plynem a výkres neodpovídá ani požadavku § 13 odst. 2 vyhlášky
500/2006 Sb. (zpracován v měřítku 1:10 000) se návrhem změny č. 2 ÚP Dolní Podluží
celý výkres ruší.
B.10 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (výkres 10 Veřejně
prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace v ÚP Dolní Podluží v měřítku
1:5 000)
Vzhledem k požadavkům na zásadní úpravu a vymezení veřejně prospěšných staveb a
opatření uplatněných ve zprávě o uplatňování ÚP Dolní Podluží a naplnění požadavků
stavebního zákona se návrhem změny č. 2 ÚP Dolní Podluží celý výkres ruší a
nahrazuje novým výkresem.
Urbanistická koncepce, koncepce uspořádání krajiny a koncepce veřejné
infrastruktury jsou stanoveny v hlavním výkresu návrhu změny č. 2 ÚP Dolní Podluží.
Návrh změny č. 2 ÚP Dolní Podluží neobsahuje žádné variantní řešení.
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10. Vyhodnocení
účelného
využití
zastavěného
území
vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch

a

10.1 Vyhodnocení účelného využití zastavěného území
Vyhodnocení účelného využití zastavěného území bylo při zpracování návrhu
změny č. 2 ÚP Dolní Podluží provedeno na základě zjištění stavu v katastru
nemovitostí, terénního průzkumu a vyhodnocení zástavby (stavu) ve vztahu k ÚP Dolní
Podluží.
Zastavěné území je v území obce Dolní Podluží tvořeno několika zastavěnými
územími. K 1. 3. 2022 je výměra zastavěného území, vymezena v návrhu změny č. 2
ÚP Dolní Podluží 146,5069 ha.
Od nabytí účinnosti ÚP Dolní Podluží 3.6.2010, bylo v zastavěném území
umístěno, povoleno a následně realizováno několik málo stavebních objektů.
Umístěním staveb do zastavěného území lze hodnotit jako účelné využívání
zastavěného území. ÚP Dolní Podluží a návrh jeho změny č. 2 vymezují do
zastavitelného území část zastavitelných ploch Z5, Z6, Z37 a zastavitelné plochy Z9,
Z10, Z20, Z21, Z22, Z23, Z26, Z30, Z31, Z32, Z33, Z34, Z35 a Z38,
Nevýznamným limitem zástavby zastavěného území je požadavek zachování
stávající urbanistické struktury obce, jeho urbanistické koncepce a kompozice,
zachování charakteru sídla a jeho prostorového a funkčního členění i stávající hustota
zástavby a záplavové území.
Na základě vyhodnocení stavu v zastavěném území lze konstatovat, že
zastavěné území v obci Dolní Podluží je účelně, i když s malou intenzitou, využíváno a
rozvoj obce je výrazně směrován (vymezován) ÚP Dolní Podluží a jeho změnou č. 2 do
zastavěného území.
10.2 Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch
Potřeba vymezení zastavitelných ploch je dána požadavky uplatněnými ve
zprávě o uplatňování ÚP Dolní Podluží na vymezení nových zastavitelných ploch.
Rozsah vymezení zastavitelných ploch mimo zastavěné území je v návrhu změny č. 2
ÚP Dolní Podluží 0,8976 ha, což je potřeba na velikost obce Dolní Podluží odpovídající
požadavkům rozvoje obce na další období.

11. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších
územních vztahů
Návrh změny č. 2 ÚP Dolní Podluží, vzhledem k svému rozsahu, nijak výrazně
neovlivní využívání území obce Dolní Podluží z hlediska širších územních vztahů.
Návrhem změny č. 2 ÚP Dolní Podluží není nijak dotčeno ani ovlivněno
využívání území z hlediska širších územních vztahů a to u:
- silnice druhé třídy II/264 a silnice třetí třídy III/2643,
- cyklotras,
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turistických tras,
nadzemních vedení vysokého napětí,
vedení vysokotlakého plynovodu.

Vymezením koridoru dopravní a technické infrastruktury Z1, ÚP15 a E25 pro
optimalizaci a zkapacitnění železniční tratě, rekonstrukci silnice I/9 a umístění vedení
VVN 110 kV z Nového Boru do Varnsdorfu bude území obce Dolní Podluží využito pro
záměry nadmístního významu.
Výše uvedená dopravní infrastruktura a technická infrastruktura jsou využívány
nejenom uživateli sousedících obcí, ale i uživateli širokého okolí (regionální význam).
Návrhem změny č.2 ÚP Dolní Podluží není dotčena plocha regionálního
biocentra RBC003 a RBC1359, ani nadregionální biokoridor K19.
Koordinace využívání území z hlediska širších územních vztahů je v návrhu
změny č. 2 ÚP Dolní Podluží doložena výkresem širších vztahů (příloha D.3 Výkres
širších vztahů v měřítku 1:50 000).

12. Vyhodnocení splnění požadavků zadání změny č. 2 ÚP Dolní
Podluží
Zadání změny ÚP Dolní Podluží, pro zpracování návrhu změny č. 2 ÚP Dolní
Podluží, které bylo součástí zprávy o uplatňování ÚP Dolní Podluží, stanovilo
požadavky, které jsou v návrhu změny č. 2 ÚP Dolní Podluží naplněny a zohledněny v
rozsahu, jak je uvedeno níže.
V bodě 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,
 u podrobného vyhodnocení zastavitelných ploch (bod 4b) je v poznámkách
uvedeno:
- u plochy B1 – návrh na přehodnocení - zmenšení velikosti plochy a
počtu RD
- u plochy B2 – návrh na přehodnocení - zmenšení velikosti plochy a
počtu RD
- u plochy B4 – návrh na vyřazení
- u plochy B5 – návrh na zásadní přehodnocení plochy a jejího využití
- u plochy B6 – prověřit umístění max. jednoho rodinného domu
v návaznosti na komunikaci
- u plochy B7 – návrh na přehodnocení – zmenšení, umístění rodinných
domů u místní komunikace
- u plochy B8 – návrh na přehodnocení – zmenšení, umístění rodinných
domů u místní komunikace
- u plochy B9 – návrh na přehodnocení – zmenšení, doplnění řady
rodinných domů u místní komunikace
- u plochy B10 – návrh na přehodnocení – zmenšení, doplnění řady
rodinných domů u místní komunikace
- u plochy B11 – návrh na přehodnocení – zmenšení, doplnění řady
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rodinných domů u místní komunikace
- u plochy B12 – posoudit možné kolize s vedením VVN 110 kV
- u plochy B13 – posoudit možné kolize s vedením VVN 110 kV
- u plochy B14 – posoudit možné kolize s vedením VVN 110 kV
- u plochy B16 – návrh na vyřazení
- u plochy B17 – návrh na přehodnocení – vyřazení plochy
- u plochy B18 – plocha využitá a naplněná
- u plochy B20 – návrh na redukci
- u plochy B23 – návrh na redukci
- u plochy B24 – návrh na redukci
- u plochy B25 – bez možnosti dopravního napojení – vypustit
- u plochy B26 – žádná poznámka
- u plochy B27 – návrh na redukci
- u plochy B28 – návrh na redukci
- u plochy B29 – plocha využitá a naplněná
- u plochy B30 – návrh na vyřazení
- u plochy B31 – návrh na vyřazení
- u plochy B32 – návrh na vyřazení
- u plochy B33 – využito pro jeden rodinný dům, zbytek návrh na
vyřazení
- u plochy SM3 – prověření zmenšení ve vztahu k VVN 110 kV
- u plochy SM4 – návrh na vyřazení
- u plochy SM5 – návrh na redukci
- u plochy SM6 – návrh na vyřazení
- u plochy SM11 – návrh na vyřazení
- u plochy OS1 – stávající OV + zeleň
- u plochy OS2 – nevyužitá
- u plochy OV2 – nevyužitá
- u plochy OV3 – prověřit možnost OV + plochy dopravní infrastruktury
- u plochy R2 – prověřit na změnu na plochy bydlení
- u plochy R3 – návrh na vyřazení
- u plochy R4 – návrh na redukci
- u plochy R5 – návrh na vyřazení
- u plochy R6 – návrh na redukci
- u plochy VS2 – návrh na zrušení
- u plochy VS3 – návrh na zrušení
- u plochy FVE – plocha nevyužitá
V průběhu prací na návrhu změny tak dojde k novému prověření návrhů platného
územního plánu v souladu s poznámkami uvedenými v tabulce.
Při zpracování návrhu změny č. 2 ÚP Dolní Podluží byly všechny výše uvedené
požadavky prověřeny jak z hlediska možnosti hospodárného využívání veřejné
infrastruktury v předmětném území, tak rozvoje území z hlediska urbanistické
koncepce, předpokládaného rozsahu a struktury zástavby, ochrany hodnot území a na
základě těchto zjištění návrh změny č. 2 ÚP Dolní Podluží provedl tyto úpravy:
- velikost plochy B1 (ve změně č. 2 ÚP Dolní Podluží část zastavitelné
plochy Z28) byla po provedeném vyhodnocení ponechána v rozsahu
vymezení ÚP Dolní Podluží,
- velikost plochy B2 (ve změně č. 2 ÚP Dolní Podluží zastavitelná plocha
Z29) byla po provedeném vyhodnocení ponechána v rozsahu vymezení
ÚP Dolní Podluží,
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velikost plochy B4 (ve změně č. 2 ÚP Dolní Podluží zastavitelná plocha
Z31) byla po provedeném vyhodnocení ponechána v rozsahu vymezení
ÚP Dolní Podluží (plocha je vymezena v zastavěném území),
velikost plochy B5 (ve změně č. 2 ÚP Dolní Podluží zastavitelná plocha
Z32) byla po provedeném vyhodnocení ponechána v rozsahu vymezení
ÚP Dolní Podluží (plocha je vymezena v zastavěném území),
velikost plochy B6 (ve změně č. 2 ÚP Dolní Podluží zastavitelná plocha
Z26) byla po provedeném vyhodnocení ponechána v rozsahu vymezení
ÚP Dolní Podluží (plocha je vymezena v zastavěném území,
velikost plochy B7 (ve změně č. 2 ÚP Dolní Podluží zastavitelná plocha
Z23) byla po provedeném vyhodnocení ponechána v rozsahu vymezení
ÚP Dolní Podluží (plocha je vymezena v zastavěném území),
velikost plochy B8 (ve změně č. 2 ÚP Dolní Podluží zastavitelná plocha
Z25) byla po provedeném vyhodnocení ponechána v rozsahu vymezení
ÚP Dolní Podluží,
velikost plochy B9 (ve změně č. 2 ÚP Dolní Podluží zastavitelná plocha
Z22) byla po provedeném vyhodnocení ponechána v rozsahu vymezení
ÚP Dolní Podluží (plocha je vymezena v zastavěném území),
velikost plochy B10 (ve změně č. 2 ÚP Dolní Podluží zastavitelná
plocha Z21) byla po provedeném vyhodnocení ponechána v rozsahu
vymezení ÚP Dolní Podluží (plocha je vymezena v zastavěném území),
velikosti ploch B11, B13 a B30 (ve změně č. 2 ÚP Dolní Podluží
zastavitelná plocha Z24) byly po provedeném vyhodnocení ponechány
v rozsahu vymezení ÚP Dolní Podluží (plochy jsou vymezeny
v zastavěném území),
plocha B14, vzhledem k vymezení koridoru E25 pro umístění vedení
VVN 110 kV, se změnou č. 2 ÚP Dolní Podluží ruší a místo ní se
vymezuje plocha zemědělská jako plocha stabilizovaná,
velikost plochy B16 (ve změně č. 2 ÚP Dolní Podluží zastavitelná
plocha Z17) byly po provedeném vyhodnocení ponechána v rozsahu
vymezení ÚP Dolní Podluží
plocha B17 se po provedeném vyhodnocení návrhem změny č. 2 ÚP
Dolní Podluží ruší a místo ní se vymezuje plocha zemědělská jako
plocha stabilizovaná,
zbylá, nezastavěná část plochy B18 se návrhem změny č. 2 ÚP Dolní
Podluží zrušuje a vymezuje plocha zemědělská jako plocha
stabilizovaná,
velikost plochy B20 (ve změně č. 2 ÚP Dolní Podluží část zastavitelné
plochy Z14) byla po provedeném vyhodnocení ponechána v rozsahu
vymezení ÚP Dolní Podluží,
velikost plochy B23 (ve změně č. 2 ÚP Dolní Podluží zastavitelná
plocha Z16) byla po provedeném vyhodnocení ponechána v rozsahu
vymezení ÚP Dolní Podluží,
velikost plochy B24 (ve změně č. 2 ÚP Dolní Podluží část zastavitelné
plochy Z6) byla na základě požadavku zprávy o uplatňování ÚP Dolní
Podluží rozšířena (zvětšena),
velikost plochy B25 (ve změně č. 2 ÚP Dolní Podluží zastavitelná
plocha Z5) byla po provedeném vyhodnocení ponechána v rozsahu
vymezení ÚP Dolní Podluží,
velikost plochy B27 (ve změně č. 2 ÚP Dolní Podluží zastavitelná
plocha Z7) se po provedeném vyhodnocení a na základě požadavku
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zprávy o uplatňování ÚP Dolní Podluží návrhem změny č. 2 ÚP Dolní
Podluží, zmenšuje a v rozsahu zmenšení se vymezuje plocha
zemědělská jako plocha stabilizovaná,
velikost plochy B29 (ve změně č. 2 ÚP Dolní Podluží zastavitelná
plocha Z9) se po provedeném vyhodnocení a na základě požadavku
zprávy o uplatňování ÚP Dolní Podluží návrhem změny č. 2 ÚP Dolní
Podluží, zmenšuje a v rozsahu zmenšení se vymezuje plocha
zemědělská jako plocha stabilizovaná,
plochy B32 a B32 na základě provedeném vyhodnocení jsou
ponechány v rozsahu vymezení ÚP Dolní Podluží se návrhem změny č.
2 ÚPO Dolní Podluží ruší a místo nich se vymezuji plochy zeleně –
přírodního charakteru jako plochy stabilizované,
velikost plochy B33 (ve změně č. 2 ÚP Dolní Podluží zastavitelná
plocha Z11) byla po provedeném vyhodnocení ponechána v rozsahu
vymezení ÚP Dolní Podluží,
velikost plochy SM3 vzhledem k vymezení koridoru E25 pro umístění
vedení VVN 110 kV se změnou č. 2 ÚP Dolní Podluží zmenšuje a
v rozsahu zmenšení se vymezuje plocha zemědělská jako plocha
stabilizovaná,
plocha SM4 se po provedeném vyhodnocení návrhem změny č. 2 ÚP
Dolní Podluží ruší a místo ní se vymezuje plocha zemědělská jako
plocha stabilizovaná,
velikosti plochy SM5 (ve změně č. 2 ÚP Dolní Podluží zastavitelná
plocha Z10) byla po provedeném vyhodnocení ponechána v rozsahu
vymezení ÚP Dolní Podluží (plocha je vymezena v zastavěném území),
plocha SM6 se po provedeném vyhodnocení návrhem změny č. 2 ÚP
Dolní Podluží ruší a místo ní se vymezuje plocha zemědělská jako
plocha stabilizovaná,
plocha SM11 se po provedeném vyhodnocení návrhem změny č. 2 ÚP
Dolní Podluží ruší a místo ní se vymezuje plocha zemědělská jako
plocha stabilizovaná,
plocha OS1 se ruší a místo ní se vymezuje plocha veřejných
prostranství – veřejná zeleň z důvodu, že dnes je tak využívána a
s jiným využitím obec neuvažuje,
velikosti plochy OS2 (ve změně č. 2 ÚP Dolní Podluží zastavitelná
plocha Z18) se po provedeném vyhodnocení návrhem změny č. 2 ÚP
Dolní Podluží zmenšuje a v rozsahu zmenšení se vymezuje plocha
zemědělská jako plocha stabilizovaná,
velikost plochy OV2 (ve změně č. 2 ÚP Dolní Podluží zastavitelná
plocha Z13) byla po provedeném vyhodnocení ponechána v rozsahu
vymezení ÚP Dolní Podluží,
velikost plochy OV3 (ve změně č. 2 ÚP Dolní Podluží zastavitelná
plocha Z15) byla po provedeném vyhodnocení ponechána v rozsahu
vymezení ÚP Dolní Podluží,
velikost plochy R2 (ve změně č. 2 ÚP Dolní Podluží zastavitelná plocha
Z3) a její funkční vymezení byly po provedeném vyhodnocení
ponechány v rozsahu a stavu vymezení v ÚP Dolní Podluží,
plocha R3 se po provedeném vyhodnocení návrhem změny č. 2 ÚP
Dolní Podluží ruší a místo ní se vymezuje plocha zemědělská jako
plocha stabilizovaná,
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velikost plochy R4 (ve změně č. 2 ÚP Dolní Podluží zastavitelná plocha
Z2) byla po provedeném vyhodnocení ponechána v rozsahu vymezení
ÚP Dolní Podluží,
plocha R5 se po provedeném vyhodnocení návrhem změny č. 2 ÚP
Dolní Podluží ruší a místo ní se vymezuje plocha zemědělská jako
plocha stabilizovaná,
velikost plochy R6 (ve změně č. 2 ÚP Dolní Podluží zastavitelná plocha
Z4) byla po provedeném vyhodnocení a částečném zastavění
ponechána v rozsahu nezastavěné plochy,
velikost plochy VS2 (ve změně č. 2 ÚP Dolní Podluží zastavitelná
plocha Z27),
plocha VS3 nebyla ve výkresové části ÚP Dolní Podluží dohledána.

 u vyhodnocení navržené veřejné infrastruktury (bod 4.c)) budou prověřeny a
provedeny návrhy na nové koncepční řešení kanalizace včetně likvidace
odpadních vod, což může mít za následek vypuštění původních návrhů.
Návrhem změny č. 2 ÚP Dolní Podluží vymezuje koridory dopravní (Z1, ÚP15) a
technické (E25, K1 – K7) infrastruktury.
 u vyhodnocení lokalizace a trasování vymezených regionálních a
nadregionálních biocenter a biokoridorů (bod 4.d)) je v poznámkách uvedeno:
- u regionálního biocentra RBC 1359 Pěnkavčí vrch – funkční – v ÚPD
vymezen,
- u regionálního biocentra RBC 003 Kozí Hřbety – Weberberg – funkční –
v ÚPD vymezen,
- u nadregionálního biokoridoru K19 Studený vrch – (82) Poledník (84) –
funkční – zpřesnění hranic.
Návrhem změny č. 2 ÚP Dolní Podluží zpřesňuje vymezení hranice regionálního
biocentra RBC 1359 Pěnkavčí vrch – funkční, regionálního biocentra RBC 003 Kozí
Hřbety – Weberberg – funkční a hranici nadregionálního biokoridoru K19 Studený vrch
– (82) Poledník (84) – funkční.
 u vyhodnocení ploch a koridorů a ploch pro veřejně prospěšné stavby (VPS) a
veřejně prospěšná opatření (VPO), pro které lze práva k pozemkům a stavbám
vyvlastnit s těmito požadavky (bod 4.e)) je požadováno:
- u koridoru přeložky silnice II/264 – požadavek na vymezení VPS trvá,
- u místní komunikace D4, D5 – požadavek na vymezení VPS trvá,
- u vodovodních řadů V1 – V10 – požadavek na vymezení VPS bude
vypuštěn,
- u čistírny odpadních vod K1 - požadavek na vymezení VPS bude
vypuštěn,
- u čerpací stanice odpadních vod K2 - požadavek na vymezení VPS
bude vypuštěn,
- u kanalizačního potrubí K3 – K14 - požadavek na vymezení VPS bude
vypuštěn,
- u plynovodního potrubí P1 – P4 - požadavek na vymezení VPS bude
vypuštěn,
- u ploch veřejné zeleně ZV1 až ZV2 - požadavek na vymezení VPO trvá
- u ploch ochranné zeleně OZ1, OZ2, OZ4, OZ7 – OZ13 - požadavek na
vymezení VPO trvá,
- u obnovy náhonu ON1 - požadavek na vymezení VPO trvá,
- u prvků lokálních biokoridoru LBK K32, K33, K34, K35, K62, K64, K71,
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K218 a K219 - návrh na vymezení VPO s možností vyvlastnění bude
znovu prověřen ve vztahu k funkčním prvkům ÚSES a jejich zařazení
do této kapitoly pak vypuštěno jako nedůvodné,
- u prvků lokálních biocenter LBC22, LBC23, LBC46 a LBC73 - návrh na
vymezení VPO s možností vyvlastnění bude znovu prověřen ve vztahu
k funkčním prvkům ÚSES a jejich zařazení do této kapitoly pak
vypuštěno jako nedůvodné
a výčet parcelních čísel u veřejně prospěšných staveb a opatření, pro které lze
práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit bude s ohledem na platnou legislativu z
ÚP jako nadbytečný vypuštěn.
Návrhem změny č. 2 ÚP Dolní Podluží ruší vymezení koridoru dopravní a
technické infrastruktury pro přeložku silnice II/264 a tím její plochy pro umístění veřejně
prospěšné stavby a místo plochy koridoru vymezuje v nezastavěném území plochu
zemědělskou, jako plochy stabilizovanou a v zastavitelné ploše Z14 plochy bydlení, jako
plochu návrhovou.
Pro veřejně prospěšné stavby místních komunikací návrh změny vymezuje
návrhové plochy dopravní infrastruktury – místní a účelové komunikace.
Vzhledem k chybějící koncepci rozvoje vodovodní a plynovodní sítě v území
obce Dolní Podluží návrh změny č. 2 ÚP Dolní Podluží nevymezuje žádné plochy ani
koridory pro vodovodní řady, plynovodní řady a související stavby jako plochy a koridory
pro veřejně prospěšné stavby.
Na základě vydaného územního rozhodnutí o umístění stavby odkanalizování
obce Dolní Podluží, č. j.: MUVA 50992/2019NovMa ze dne 13. 2. 2019, návrh změny č.
2 ÚP Dolní Podluží vymezil koridory pro umístění kanalizačních stok (K1 – K7) tj.
koridory pro veřejně prospěšné stavby.
Plochy veřejné zeleně ZV1 až ZV2, plochy ochranné zeleně OZ1, OZ2, OZ4,
OZ7 – OZ13 nejsou plochy pro veřejně prospěšná opatření, která jsou definována v § 2
odst. 1 písmeno o) stavebního zákona a z tohoto důvodu je návrh změny č. 2 ÚP Dolní
Podluží nevymezuje.
Prvky ÚSES jsou až na část lokálního biokoridoru LBK K34 funkční. Pro umístění
lokálního biokoridoru LBK K34 návrh změny č. 2 ÚP Dolní Podluží vymezuje koridor
(VU1) pro umístění tohoto biokoridoru jako veřejně prospěšné opatření.
Vymezení veřejně prospěšných staveb a opatření je v návrhu změny č. 2 ÚP
Dolní Podluží v souladu s požadavky stavebního zákona.
 u vyhodnocení vymezení veřejně prospěšné stavby (VPS) a veřejně prospěšná
opatření (VPO), pro které lze uplatnit předkupní právo (bod 4.f)) je požadováno:
- u koridoru přeložky silnice II/264 – požadavek na vymezení VPS bude
vypuštěn,
- u místní komunikace D2, D5 – požadavek na vymezení VPS bude
vypuštěn,
- u kruhové křižovatky D3, D4 – požadavek na vymezení VPS bude
vypuštěn,
- u vodovodních řadů V1 – V10 – požadavek na vymezení VPS bude
vypuštěn,
- u čistírny odpadních vod K1 - požadavek na vymezení VPS bude
vypuštěn,
- u čerpací stanice odpadních vod K2 - požadavek na vymezení VPS
bude vypuštěn,
- u kanalizačního potrubí K3 – K14 - požadavek na vymezení VPS bude
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vypuštěn,
- u plynovodního potrubí P1 – P4 - požadavek na vymezení VPS bude
vypuštěn.
Návrh změny č. 2 ÚP Dolní Podluží nevymezuje žádné veřejně prospěšné stavby
a opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo. Vymezení veřejně prospěšných
staveb a opatření, jak je vyhodnoceno v předcházející kapitole, je v návrhu změny č. 2
ÚP Dolní Podluží v souladu s požadavky stavebního zákona.
 u vyhodnocení podnětů na změnu územního plánu Dolní Podluží uplatněných
během platnosti územního plánu (bod 4.h)) je požadováno:
- prověření a vymezení nové zastavitelné plochy pro bydlení na p. p. č.
449,
- prověření a vymezení nové zastavitelné plochy pro bydlení na p. p. č.
2373,
- prověření a vymezení nové zastavitelné plochy pro bydlení na p. p. č.
795/3,
- prověření a vymezení nové zastavitelné plochy pro bydlení na p. p. č.
458/2 a 458/7,
- prověření a vymezení nové zastavitelné plochy pro bydlení na p. p. č.
1169,
- prověření a vymezení nové zastavitelné plochy pro bydlení na p. p. č.
1692/4,
- prověření a vymezení nové zastavitelné plochy pro bydlení na části p.
p. č. 1436/1,
- prověření a vymezení nové zastavitelné plochy pro bydlení na p. p. č.
567,
- prověření a vymezení nové zastavitelné plochy pro bydlení na p. p. č.
26/1, 2 a 28/2,
- prověření a vymezení nové zastavitelné plochy pro bydlení na p. p. č. 3,
- prověření a vymezení nové zastavitelné plochy pro bydlení na p. p. č.
65 a 66/1,
- prověření a vymezení nové zastavitelné plochy pro bydlení na p. p. č.
1555/6,
- prověření a vymezení nové zastavitelné plochy výroby a skladování –
výroba a sklady na části pozemkové parcele č. 1799 o výměře do 800
m2,
- prověření a vymezení nové zastavitelné plochy výroby a skladování na
části p. p. č. 445 o rozloze do max. 3000 m2,
- změnit funkční využití z plochy trvalého travního porostu u p. p. č.
1226/7 na ostatní komunikace za účelem nového návrhu pěšího
(turistického) propojení obce s městem Varnsdorf,
- náprava právního stavu – zařazení p. p. č. 2092/2 evidované v katastru
nemovitostí jako zahrada, která je pod oplocením ke stávajícímu RD č.
p. 377,
- náprava právního stavu – zařazení p. p. st. č. 371 evidované v katastru
nemovitostí jako rodinný dům č. p. 326 včetně p. p. č. 587/2 (související
zahrada k RD pod společným oplocením),
- náprava právního stavu – zařazení p. p. st. č. 41 evidované v katastru
nemovitostí jako zastavěná plocha, nádvoří,
- změnit funkční využití z ploch rekreace na zahrady a sady na plochy
bydlení u části p. p. č. 833/14,
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částečně změnit funkční využití z plochy rekreace na plochu bydlení u
p. p. č. 833/16 a 814,
- změnit funkční využití u p. p. č. 1709/7 z ploch tělovýchovy a sportu na
trvalé travní porosty,
- změnit funkční využití u p. p. č. 166/1 z ploch bydlení na občanskou
vybavenost,
- změnit funkční využití u p. p. č. 158/2, 158/1, 158/5, 158/6, 156, 157/4,
157/2 z ploch veřejné zeleně popř. z ploch tělovýchovy na občanskou
vybavenost,
- změnit funkční využití u p. p. č. 2431, 152/1, 1416/2 z ploch bydlení na
veřejnou zeleň.
Výše uvedené podněty a záměry na vymezení nových zastavitelných ploch byly
po prověření vyhodnocení do návrhu změny č. 2 ÚP Dolní Podluží zapracovány nebo
požadavkům nebylo vyhověno v tomto rozsahu:
- na část pozemku p. č. 499 (mimo záplavové území) a na pozemcích p.
č. 458/2 a 458/7 vymezená zastavitelná plocha Z37 s návrhovou
plochou bydlení,
- na pozemku p. č. 2373 vymezená zastavitelná plocha Z34 s návrhovou
plochou bydlení,
- na pozemku p. č. 795/3 vymezená zastavitelná plocha Z36 s návrhovou
plochou bydlení,
- vymezení zastavitelné plochy s plochou pro bydlení na pozemek p. č.
1169 by bylo v rozporu s koncepcí rozvoje a ochrany hodnot území
stanovenou ÚP Dolní Podluží,
- na pozemku p. č. 1692/4 vymezena vymezená zastavitelná plocha Z38
s návrhovou plochou bydlení,
- na pozemku p. č. 1436/1 je ÚP Dolní Podluží vymezena plocha výroby
a skladování – výroba a sklady jako plocha stabilizovaná a vymezení
plochy bydlení na části plochy pro výrobu a skladování v bezprostřední
blízkosti této plochy, není v souladu s požadavkem na vymezování
ploch s rozdílným způsobem využití (plochy se vymezují ke stanovení
územních podmínek, zejména pro vzájemně se doplňující, podmiňující
nebo nekolidující činnosti a z důvodů střetu vzájemně neslučitelných
činností a požadavků na uspořádání a využívání území - § 3 vyhlášku
501/2006 Sb.),
- na pozemku p. č. 567 vymezena zastavitelná plocha Z6 s návrhovou
plochou bydlení,
- na pozemcích p. č. 26/1, 28/2 vymezená zastavitelná plocha Z35
s návrhovou plochou bydlení a na pozemku p. č. 22 plocha veřejných
prostranství – veřejná zeleň jako plocha stabilizovaná v souladu se
stávajícím využívání pozemku,
- na pozemku p. č. 3 – vymezena zastavitelná plocha Z33 s návrhovou
plochou bydlení,
- z důvodů, že pozemky p. č. 65 a 66/1 jsou z části nebo celou plochou
v záplavovém území, návrhem změny č. 2 ÚP Dolní Podluží jejich
využití se oproti ÚP Dolní Podluží nemění,
- na části pozemku p. č. 1555/6 vymezená zastavitelná plocha Z40
s návrhovou plochou zeleně – zahrady a sady,
- na části pozemku p. č. 1799 vymezená zastavitelná plocha Z39
s návrhovou plochou výroby a skladování – výroba a sklady,
-
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na části pozemku p. č. 445 vymezená zastavitelná plocha Z41
s návrhovou plochou výroby a skladování – výroba a sklady.
Požadavek na změnu funkčního využití pozemku p. č. 1226/7 byl vyhodnocen
jako nedůvodný. Územní plán umožňuje v plochách zemědělských (trvalé trávní
porosty) umístit stavby dopravní infrastruktury tj. i účelové komunikace. Požadavek lze
naplnit i bez změny územního plánu.
Požadavek na nápravu právního stavu a zařazení p. p. č. 2092/2 evidované
v katastru nemovitostí jako zahrada, která je pod oplocením ke stávajícímu RD č. p.
377, je naplněn vymezením plochy zeleně – zahrady a sady jako plochy stabilizované
v rozsahu pozemku p. č. 2092/2.
Požadavek na nápravu právního stavu a zařazení p. p. st. č. 371 evidované
v katastru nemovitostí jako rodinný dům č. p. 326 včetně p. p. č. 587/2 (související
zahrada k RD pod společným oplocením) je naplněn vymezením plochy bydlení jako
plochy stabilizované v rozsahu celého pozemku p. č. st. 371.
Požadavek nápravy právního stavu a zařazení p. p. st. č. 41 evidované v katastru
nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří je naplněn vymezení zastavitelné plochy
Z35 s plochou bydlení.
Z důvodu zachování koncepce rozvoje území a ochrany jeho hodnot, která je
stanovena v ÚP Dolní Podluží, nelze změnit funkční využití plochy vymezené na
pozemcích p. č. 833/14, 833/16 a 814 ploch rekreace na plochy bydlení v rodinných
domech.
Požadavek na zrušení části plochy OS2 v rozsahu pozemku p. č. 1709/7 je
naplněn zmenšením plochy OS (zastavitelná plocha Z18) a vymezením plochy
zemědělské, jako plochy stabilizované, v rozsahu pozemku p. č. 1709/7.
Požadavek na změnu funkčního využití pozemku p. č. 166/1 z ploch bydlení na
občanskou vybavenost a pozemků p. č. 158/2, 158/1, 158/5, 158/6, 156, 157/4, 157/2 z
ploch veřejné zeleně popř. z ploch tělovýchovy na občanskou vybavenost, je naplněno
vymezení plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň na výše uvedených pozemcích,
jako plochy stabilizované, na základě stávajícího a předpokládaného využití
(zpracované studie využití předmětného území).
Požadavek na změnu funkčního využití pozemků p. č. 2431, 152/1, 1416/2 z
ploch bydlení na plochy veřejné zeleně je naplněno vymezením plochy veřejných
prostranství - veřejnou zeleň, jako plochy stabilizované na základě jejího stávajícího
využívání.
-

V bodě b) 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, je uveden problém lokalizace zastavěného území
v záplavovém území Q100 s požadavkem v ÚPD prověřit možnost lokalizace
protipovodňových opatření v krajině – budování drobných nádrží k zadržování vody v
území a omezování rozsahu povodní a posilování retenční schopnosti krajiny
revitalizací vodních toků.
Ve zpracované změně budou zohledněny výstupy aktuálních územně
analytických podkladů – ÚAP Ústeckého kraje.
Pro zpracování návrhu změny č. 2 ÚP Dolní Podluží byly využití ÚAP ORP
Varnsdorf, které poskytl úřad územního plánování ORP Varnsdorf a aktuálních ÚAP
Ústeckého kraje, které byly získány z portálu digitální mapy veřejné správy Ústeckého
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kraje (https://geoportal.kr-ustecky.cz/gs/uzemne-analyticke-podklady/).
Požadavek uveden v bodě d) Vyhodnocení potřeby vymezení nových
zastavitelných ploch podle § 55 odst. 4 stavebního zákona, že při vymezení nových
zastavitelných ploch pro bydlení, které jsou součástí pokynů pro zpracování změny
dojde k redukci – vypuštění některých původně vymezených zastavitelných ploch je
v návrhu změny č. 2 ÚP Dolní Podluží naplněn.
Potřeba vymezení zastavitelných ploch je dána požadavky uplatněnými ve
zprávě o uplatňování ÚP Dolní Podluží na vymezení nových zastavitelných ploch.
Rozsah vymezení zastavitelných ploch mimo zastavěné území je v návrhu změny č. 2
ÚP Dolní Podluží 0,8976 ha, což je potřeba na velikost obce Dolní Podluží odpovídající
požadavkům rozvoje obce na další období.
Požadavky uvedené v bodě e.1) 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 jsou
uvedeny v jednotlivých odrážkách tohoto bodu a jejich naplnění v textové a v grafické
části návrhu změny č. 2 ÚP Dolní Podluží jsou naplněny takto:
 Změna č. 2 územního plánu Dolní Podluží zapracuje veškeré požadavky
vyplývající pro správní území obce z nadřazené dokumentace Zásad
územního rozvoje Ústeckého kraje (zpřesnění koridoru konvenční železniční
dopravy nadmístního významu, zajištěného tratěmi č. 081 Děčín, východ –
Benešov nad Ploučnicí – Rybniště – Rumburk a č. 089 Rybniště – Varnsdorf –
hranice ČR/SRN; zpřesnění koridoru územní rezervy ER8 pro vedení VVN
110 kV TR Varnsdorf – TR Nový Bor a vymezení tohoto vedení jako návrhu.
Vymezení koridoru pro veřejně prospěšnou stavbu přestavby silnice Dolní
Podluží – silnice I/9, identifikovaného jako ÚP 15; respektování a zpřesnění
nadregionálního a regionálního ÚSES: nadregionálního biokoridoru NRBK
K19 – Studený vrch – Poledník, regionálního biocentra RBC 003 Kozí hřbet,
Webergerg a RBC 1359 – Pěnkavčí vrch. Změna č. 2 územního plánu Dolní
Podluží uvede do souladu skutečnosti vyplývající z platné legislativy:
- aktualizuje hranici zastavěného území,
- prověří úpravy podmínek využití nezastavěného území v souvislosti se
změnami § 18 odst. 5 stavebního zákona,
- v souvislosti s § 101a s § 170 stavebního zákona prověří aktuálnost a
oprávněnost nároků ve vymezení veřejně prospěšných staveb a
předkupního práva,
- v souvislosti s § 7 vyhlášky č. 501/2006 Sb., v rámci návrhových ploch
prověří potřebu požadavků na vymezování veřejných prostranství
(případně bude tato možnost prověřena v rámci předepsaných
územních studií),
- úprava podmínek využití ploch a jejich podrobnost vyplývající z popisu
jednotlivých výše popsaných dílčích změn.
Naplnění požadavků bodu e1) je podrobně zdůvodněno v předchozích kapitolách
tohoto odůvodnění návrhu změny č. 2 ÚP Dolní Podluží.
 Dílčí požadavky na změny ve vymezování ploch s rozdílným způsobem využití
uvedené v kapitole 4.h) s ohledem na jejich charakteristiku, nebudou
zásadním zásahem do její základní koncepce rozvoje stanovené územním
plánem.
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Vymezení nových zastavitelných ploch a změny ve funkčním vymezení ploch
s rozdílným způsobem využití v návrhu změny č. 2 ÚP Dolní Podluží, vzhledem k
plošnému rozsahu vymezení nejsou zásadním zásahem do koncepce rozvoje území a
ochrany jeho hodnot stanovené ÚP Dolní Podluží.
 Pro nově navrhované zastavitelné plochy v OP dráhy bude v návrhu změny
stanoven požadavek na prokázání splnění hygienických limitů hluku v
chráněných vnitřních a venkovních prostorech.
ÚP Dolní Podluží i jeho změna č. 2 stanovují v podmínkách pro plochy
s rozdílným způsobem využití požadavky na dodržení hlukových limitů u železniční tratě
a jiných ploch, které jsou zdrojem hluku, požadavky na dodržení hlukových limitů.
 Změna č. 2 bude zpracována na základě podkladů poskytnutých ze strany
Agentury – Správy CHKO Lužické hory (podmínky ochrany krajinného rázu,
preventivní hodnocení území) a na základě požadavků tohoto dotčeného
orgánu ohledně stanovení a úpravy podmínek plošného a prostorového
uspořádání území a ochrany krajinného rázu (koeficientů zastavění a zeleně),
podlažnost bude stanovena takto: max. výška zástavby bude navržena jako 1
NP + obytné podkroví a výška 2NP + podkroví bude povolena pouze v
prolukách, tam kde okolní zástavba dosahuje stejné hladiny; nové zastavitelné
plochy nebudou navrhovány v lokalitách s výskytem zvláště chráněných druhů
a v rozpracovanosti s ní bude za účasti pořizovatele konzultována.
Návrh změny č. 2 ÚP Dolní Podluží je zpracován na základě podkladů
poskytnutých AOPK – Správou CHKO Lužické hory, které společně se závěry
konzultačního jednání byly zapracování do návrhu podmínek pro využití ploch s
rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití),
pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití (včetně
stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umisťování staveb, zařízení a jiných
opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona), popřípadě stanovení
podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového
uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové
regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro
vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití).
 Změnou č. 2 bude ve vztahu ke koncepci stanovené platným územním plánem
prověřena možnost eventuálního přemístění autobusových zastávek na
kruhové křižovatce Mýto (buď graficky nebo prostřednictvím regulativů, které
tuto variabilitu umožní).
Naplnění požadavku na přemístění autobusových zastávek je možné realizovat i
bez změny územního plánu.
Ve zprávě o uplatňování ÚP Dolní Podluží v bodě e.2) Požadavky na vymezení
ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich využití, které bude nutno
prověřit, nebyl uplatněn žádný požadavek na změnu ÚP Dolní Podluží, který by bylo
nutno zpracovat v návrhu změny č. 2 ÚP Dolní Podluží.
Ve zprávě o uplatňování ÚP Dolní Podluží v bodě e.3) Požadavky na prověření
vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a asanací,
pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo, nebyl uplatněn
žádný požadavek na změnu ÚP Dolní Podluží, který by bylo nutno zpracovat v návrhu
změny č. 2 ÚP Dolní Podluží.
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Ve zprávě o uplatňování ÚP Dolní Podluží v bodě e.4) Požadavky na prověření
vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o změnách v území
podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie nebo
uzavřením dohody o parcelaci, nebyl uplatněn žádný požadavek na změnu ÚP Dolní
Podluží.
Požadavky v bodě e.5) Požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního
plánu a na uspořádání obsahu jeho odůvodnění zprávy o uplatňování ÚP Dolní
Podluží byly do návrhu změny č. 2 ÚP Dolní Podluží pro společné jednání zapracovány
v odpovídajícím rozsahu. Návrh změny č. 2 ÚP Dolní Podluží obsahuje textovou část a
grafickou část výroku a textovou a grafickou část odůvodnění návrhu změny.
Respektuje vnitřní provázanost s původní dokumentací, v rozsahu odpovídajícím
požadavkům vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně plánovacích podkladech, územně
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění
pozdějších předpisů.
V bodě f) Požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního
plánu na udržitelný rozvoj území zprávy o uplatňování ÚP Dolní Podluží, nebyl
uplatněn požadavek na zpracování vyhodnocení předpokládaných vlivů návrhu změny
č. 2 ÚP Dolní Podluží na udržitelný rozvoj území.
Ve zprávě o uplatňování ÚP Dolní Podluží v bodě g) Požadavky na zpracování
variant řešení návrhu změny územního plánu, jeli zpracování variant vyžadováno,
nebyly uplatněny požadavky, aby změna ÚP Dolní Podluží obsahovala variantní řešení.
V bodě h) Návrh na pořízení nového územního plánu, pokud ze skutečností
pod písmeny a) až d) vyplyne potřeba změny, která podstatně ovlivňuje koncepci
územního plánu zprávy o uplatňování ÚP Dolní Podluží, nebyl uplatněn požadavek
pořízení nového územního plánu.
V bodě i) Požadavky na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci
negativních dopadů na udržitelný rozvoj území, pokud byly ve vyhodnocení
uplatňování územního plánu zjištěny zprávy o uplatňování ÚP Dolní Podluží, nebyl
uplatněn žádný požadavek a to z důvodu, že nebyl uplatněn požadavek na
vyhodnocení předpokládaných vlivů návrhu změny č. 2 ÚP Dolní Podluží na udržitelný
rozvoj území.
Ve zprávě o uplatňování ÚP Dolní Podluží v bodě j) Návrhy na aktualizaci
zásad územního rozvoje, nebyly uplatněny žádné požadavky na aktualizaci zásad
územního rozvoje ÚP Dolní Podluží.

13. Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v
zásadách územního rozvoje, s odůvodněním potřeby jejich
vymezení
Návrh změny č. 2 ÚP Dolní Podluží nevymezuje žádné záležitosti nadmístního
významu, které nejsou řešeny v ZÚR Ústeckého kraje.
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14. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení
na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí
lesa
V návrhu změny č. 2 ÚP Dolní Podluží je návrhem změny, rozšířením
zastavitelné plochy Z6 a vymezením nových zastavitelných ploch Z33 až Z41
v zastavěném území i mimo zastavěné území dotčeno 2,0513 ha a vymezením koridoru
dopravní infrastruktury E25 pro umístění vedení VVN 110 kV 0,0180 ha ploch
zemědělského půdního fondu. Vymezením koridoru dopravní infrastruktury E25 pro
umístění vedení VVN 110 kV se předpokládá zábor 0,0160 ha pozemků k plnění funkce
lesa. Celková výměra záboru zemědělského půdního fondu v plochách
Přehled vyhodnocení předpokládaného záboru půdního fondu
v zastavitelných plochách
Tabulka č.1

Označení
plochy

Označení funkčního využití plochy,
pro kterou je zábor navržen

Plocha
celkem
v ha

Pozemky
ZPF

PUPFL

Ostatní
plocha

Investice
do půdy

Z6*

Plocha bydlení

0,1119

0,1119

-

Z33

Plocha bydlení

0,1375

0,1375

-

Z34

Plocha bydlení

0,2246

0,2246

-

Z35

Plocha bydlení

0,3145

0,3055

Z36

Plocha bydlení

0,0810

0,0810

-

Z37

Plocha bydlení

0,4607

0,4607

-

Z38

Plocha bydlení

0,2461

0,2461

-

Z39

Plocha výroby a skladování – výroba a
sklady

0,1092

Z40

Plocha bydlení

0,1840

0,1840

Z41

Plocha výroby a skladování – výroba a
sklady

0,3000

0,3000

2,1695

2,0513

Celkem

0,0090

-

-

0,1092

-

0,1182

-

*u zastavitelné plochy Z6 se jedná o zábor, kterým se zastavitelná plocha rozšiřuje

14.1 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na
zemědělský půdní fond
Vymezením nových zastavitelných ploch a rozšířením jedné zastavitelné plochy
není dotčena zemědělská půda I. a II. třídy ochrany ZPF. Předpokládaný zábor ZPF
v zastavitelných plochách vymezených návrhem změny č. 2 ÚP Dolní Podluží ve III.
třídě ochrany ZPF je v rozsahu 0,8134 ha, ve IV. třídě ochrany ZPF v rozsahu 0,4301
ha a v V. třídě ochrany ZPF v rozsahu 0,8078 ha.
Z důvodu vymezení nových zastavitelných ploch pro bydlení je v návrhu změny
č. 2 ÚP Dolní Podluží navržena plná kompenzace záborů zemědělského půdního fondu
pro tuto výstavbu (v rozsahu zastavitelných ploch) a to formou navracení některých
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zastavitelných ploch (návrhem změny č. 2 ÚP Dolní Podluží se tyto plochy ruší) do
nezastavěného území s jejich celkovou výměrou 7,2079 ha.
Při vyhodnocování předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na
zemědělský půdní fond zpracovatel vycházel:
- ze stávajícího stavu uspořádání zemědělského půdního fondu (dále jen
„ZPF“) v území a jeho obhospodařování,
- z vymezené hranice zastavěného území a zastavitelných ploch,
- z druhu pozemků (kultur) zemědělské půdy podle katastru nemovitostí a
její kvality podle zařazení do bonitovaných půdně ekologických jednotek,
- z pokynů pořizovatele,
- z Územně analytických podkladů ORP Varnsdorf,
- z Územního plánu Dolní Podluží,
- z archivních podkladů zpracovatele a projektanta.
Přehled vyhodnocení předpokládaného záboru ZPF v zastavitelných plochách
Tabulka č.2

Označ.
plochy

Označení plochy,
pro kterou je zábor
navržen

Plocha
celkem
v ha

Výměra záboru dle druhu
pozemku
Ostatní
plocha

Orná
půda

Trvalý
Zahrada travní
porost

Charakteristika ZPF dle
BPEJ
BPEJ

Plocha
v ha

Investice
Třída do půdy
ochrany

Katastrální území Dolní Podluží
Z6*

Plocha bydlení

0,1119

75011

0,0648

III.

-

75014

0,0471

V.

-

0,1119

Z33

Plocha bydlení

0,1375

0,1375

75011

0,1375

III.

-

Z34

Plocha bydlení

0,2246

0,2246

75011

0,2246

III.

-

Z35

Plocha bydlení

0,3145

0,2765

75011

0,3055

III.

-

Z36

Plocha bydlení

0,0810

0,0810

75011

0,0810

III.

-

Plocha bydlení

0,2919

72844

0,5314

V.

-

Z37

0,5336
0,0022

75014

0,0022

IV.

-

75014

0,2461

IV.

-

0,0090

0,0290

0,2395

Z38

Plocha bydlení

0,2461

Z39

Plocha výroby a
skladování – výroba a
sklady

0,1092

Z40

Plocha bydlení

0,1840

0,1840

75014

0,1843

IV.

-

Z41

Plocha výroby a
skladování – výroba a
sklady

0,3000

0,3000

72844

0,3000

V.

-

1,5367

-

2,0513

-

-

Celkem

2,1685

0,2461
0,1092

0,1182 0,2461

-

0,2685

*u zastavitelné plochy Z6 se jedná o zábor, kterým se zastavitelná plocha rozšiřuje

Vymezením nových zastavitelných ploch (Z33 až Z41) a rozšířením jedné
zastavitelné plochy (Z6) nebude nijak narušena organizace zemědělského půdního
fondu, hydrogeologické a odtokové poměry, nebude dotčeno vybudované odvodnění
pozemků (investice do půdy - meliorace), ani síť zemědělských účelových komunikací a
nebude nijak ztíženo ani negativně ovlivněno obhospodařování zemědělského půdního
fondu v bezprostředním okolí zastavitelných ploch. Vymezením nových zastavitelných
ploch (Z33 až Z41) a rozšířením jedné zastavitelné plochy (Z6) nejsou ani nijak
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nebudou dotčena veřejná prostranství, ani stávající cesty umožňující bezpečný průchod
krajinou.
Přehled vyhodnocení předpokládaného záboru ZPF v zastavitelných plochách
dle třídy ochrany
Tabulka č. 3

Území

Katastrální území Dolní Podluží

Třída ochrany

Plocha v hektarech
(ha)

I.

0,0000

II.

0,0000

III.

0,8134

IV.

0,4301

V.

0,8078

Celkem za katastrální území

2,0513

Přehled vyhodnocení předpokládaného záboru ZPF v zastavitelných plochách
dle navrženého využití
Tabulka č. 4

Plocha
v hektarech

Podíl
v%

Území

Funkční využití

Katastrální území
Dolní Podluží

Plochy bydlení (BV)

1,7513

85,38

Plochy výroby a skladování – výroba a sklady (VS)

0,3000

14,62

2,0513

100,00

Celkem

Vzhledem k tomu, že v řešeném území nejsou schváleny ani zpracovány návrhy
pozemkových úprav, nejsou k dispozici ani odpovídající údaje o uspořádání
zemědělského půdního fondu v území, opatřeních k zajištění ekologické stability krajiny
a významných skutečnostech vyplývajících z těchto pozemkových úprav a o jejich
předpokládaném porušení.
14.2 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na
pozemky určené k plnění funkcí lesa
Návrhem změny č. 2 ÚP Dolní Podluží z důvodů vymezení koridoru technické
infrastruktury E25 pro umístění vedení VN 110 kV bude dotčeno cca 0,0160 ha
pozemků určených k plnění funkce lesa (zábor základovými patkami stožárů vedení).

15. Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění
Tato část odůvodnění návrhu změny č. 2 ÚP Dolní Podluží bude doplněna po
veřejném projednání, před jejím vydáním.

16. Vyhodnocení připomínek
Tato část odůvodnění návrhu změny č. 2 ÚP Dolní Podluží bude doplněna po
veřejném projednání, před jejím vydáním.
47

ÚZEMNÍ PLÁN DOLNÍ PODLUŽÍ – ZMĚNA Č. 2
TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU

17. Srovnávací text s vyznačením změn
ZEMNÍ PLÁN DOLNÍ PODLUŽÍ
Zastupitelstvo obce Dolní Podluží, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití § 43
odst. 4 a § 55 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb.,
o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu
evidence územně plánovací činnosti, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve spojení s ustanovením § 188 odst. 4 stavebního zákona
vydává
Územní plán Dolní Podluží schválený zastupitelstvem obce Dolní Podluží 6.5.2010.

a) Vymezení zastavěného území
V grafické dokumentaci územního plánu, ve výkrese „Základní členění území“, je
uvedena hranice zastavěného území obce (dle § 58 zákona č. 183/2006 Sb), vymezená
k 31.3. 2008.
Celková plocha zastavěného území obce Dolní Podluží činí 134,9 ha což
představuje 8,9 % rozlohy řešeného území.
Zastavěné území v Územním plánu Dolní Podluží je vymezeno k 1. 3. 2022 a má
rozlohu 145,5110 ha.
Zastavěné území je vymezeno v těchto výkresech Územního plánu Dolní
Podluží:
B.1 VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ
B.3 HLAVNÍ VÝKRES

b) Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot
b) Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho
hodnot
Koncepce rozvoje obce Dolní Podluží vychází z jeho geografické polohy ve
východní části okresu Děčín, na severním okraji Chráněné krajinné oblasti Lužické
hory, v zázemí města Varnsdorfu.
V budoucnu bude další rozvoj obce zaměřen především na rozvoj bydlení
v prolukách zastavěného území, zejména v jeho centrální, jižní a západní části a na
jeho východním okraji, v návaznosti na Varnsdorf. Územní plán navrhuje i komerční
aktivity pro posílení výrobních a skladovacích kapacit a dále zařízení pro rekreaci a
cestovní ruch, přičemž tato zařízení budou tvořit těžiště komerčních aktivit v souladu
s celkovou příhraniční politikou regionu (hotely, penzióny, cyklostezky, sportoviště,
včetně aktivit, které přinese životní styl 21. století).
Bydlení bude zaměřeno především na výstavbu individuálních rodinných domů
v rámci ploch bydlení (dle § 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb.) a ploch smíšených obytných
(dle § 8 vyhlášky č. 501/2006 Sb.).
Kromě rodinných domů je v rámci uvedených ploch bydlení navržena umožněna i
výstavba penziónů a dalších zařízení občanské vybavenosti a komerčních aktivit. U této
výstavby bude sledováno, aby její architektonicko-urbanistická úroveň (daná především
hmotou a výškou objektů) odpovídala převažujícímu specifickému a velmi cennému
výtvarnému charakteru Dolního Podluží.
Ochrana a rozvoj hodnot území vycházejí z geograficko-kulturní skutečnosti dané
polohou obce v hodnotném přírodním a historicky osídleném území v údolí řeky
Lužničky, na severním okraji Chráněné krajinné oblasti Lužické hory. Přírodní hodnoty
obce rozvíjí územní plán mimo jiné ochranou rozsáhlých lesních komplexů a například i
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obnovením náhonu vodoteče v jihozápadní části řešeného území, přičemž do prvků
Územního systému ekologické stability (biocenter a biokoridorů) není navrhována
žádná výstavba. Územní plán využívá vysoký krajinný potenciál obce a jejího okolí
především pro rozvoj bydlení, rekreace a cestovního ruchu. Výroba a skladování pouze
využívá již založené plochy.

c) Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch,
ploch přestavby a systému sídelní zeleně
c) Urbanistická koncepce, včetně urbanistické kompozice, vymezení
ploch s rozdílným způsobem využití, zastavitelných ploch, ploch
přestavby a systému sídelní zeleně
Urbanistická koncepce územního rozvoje obce Dolní Podluží navrhuje vytvoření
atraktivního venkovského sídla, které má veškeré územně technické předpoklady pro
plnění funkce příměstského sídla města Varnsdorfu.
Urbanistickým těžištěm obce bude i nadále její centrum, které bylo komplexně
obnoveno. Nacházejí se zde nejvyšší stavby na území obce, které tvoří školy a budova
obecního úřadu spolu s poštou. Zároveň zde byl vybudován nový záliv s kvalitní
autobusovou zastávkou. Vhodně je řešen i park s květinovým záhonem proti budově
obecního úřadu. Územní plán navrhuje především zastavění proluk v obci za cílem
zcelení scelení půdorysu obce do kompaktního tvaru. Je respektováno kvalitní přírodní
zázemí obce. Územní plán nenavrhuje původně zamýšlený komunikační obchvat
centra, neboť v jeho trase byl již postaven nový objekt a další vedení průjezdné
komunikace mimo centrum je dnes již nemožné.
Urbanistická kompozice obce Dolní Podluží je vytvořena sídelní strukturou tzv.
údolní lánové vsi. Stávající urbanistická kompozice sídla je vytvořena zachovalou
urbanistickou strukturou zástavby. Celková urbanistická kompozice je dotvořena
stromovou zelení, která se prolíná se zástavbou a plochami luk. Nová zástavba bude do
stávající urbanistické struktury obce Dolní Podluží doplňována tak, aby výrazně
nepronikala do volné krajiny a zachovala stávající charakteristický půdorys sídla a jeho
urbanistickou kompozici.
Zachování stávající urbanistické struktury sídla, významných pohledů na terénní
dominanty jsou základními atributy hodnotné urbanistické struktury a kompozice obce
Dolní Podluží, která nebude narušena.
V zastavěném území, zastavitelných plochách a v plochách přestavby územní
plán vymezuje tyto plochy s rozdílným způsobem využití:
- plochy bydlení (BV),
- plochy rekreace (RI),
- plochy občanského vybavení – občanská vybavenost (OV),
- plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení (OS),
- plochy občanského vybavení – hřbitov (OH),
- plochy veřejných prostranství (PP),
- plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň (PZ),
- plochy zeleně – zahrady a sady (ZZ),
- plochy zeleně – ochranná a izolační (ZO),
- plochy zeleně – přírodního charakteru (ZP),
- plochy smíšené obytné (SV),
- plochy dopravní infrastruktury – silnice I/9 (DS),
- plochy dopravní infrastruktury – silnice II. a III. třídy (DT),
- plochy dopravní infrastruktury – místní a účelové komunikace (DM),
- plochy dopravní infrastruktury – parkoviště (DP),
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-

plochy dopravní infrastruktury – železnice (DD),
plochy technické infrastruktury – čistírna odpadních vod (TO),
plochy technické infrastruktury – vodní hospodářství (TW),
plochy výroby a skladování - výroba a sklady (VS),
plochy výroby a skladování - zemědělská výroba (VZ),
plochy výroby a skladování – fotovoltaická elektrárna (VE),
plochy vodní a vodohospodářské (WT),
plochy zemědělské (AZ),
plochy přírodní (NP).“.

V rámci urbanistické koncepce vymezuje územní plán celkem 67 ploch ke změně
funkčního využití (bez prvků ÚSES a technické infrastruktury ČOV, čerpací stanice).
V následující tabulce jsou uvedeny zastavitelné plochy bez dopravních staveb a ploch
zeleně:
Číslo
plochy

Způsob využití plochy

B1
B2
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13
B14
B16
B17
B18
B20
B21
B23
B24
B25
B26
B27
B28
B29
B30
B31
B32
B33
SM3
SM4
SM5
SM6

Plocha bydlení
Plocha bydlení
Plocha bydlení
Plocha bydlení
Plocha bydlení
Plocha bydlení
Plocha bydlení
Plocha bydlení
Plocha bydlení
Plocha bydlení
Plocha bydlení
Plocha bydlení
Plocha bydlení
Plocha bydlení
Plocha bydlení
Plocha bydlení
Plocha bydlení
Plocha bydlení
Plocha bydlení
Plocha bydlení
Plocha bydlení
Plocha bydlení
Plocha bydlení
Plocha bydlení
Plocha bydlení
Plocha bydlení
Plocha bydlení
Plocha bydlení
Plocha bydlení
Plocha smíšená obytná
Plocha smíšená obytná
Plocha smíšená obytná
Plocha smíšená obytná

Rozloha plochy v ha

Kapacita plochy (počet
rodinných domů, ev.
rekreačních objektů)

2,12
0,69
0,32
1,26
0,35
0,69
0,73
0,49
0,69
0,87
0,20
0,42
0,92
0,67
1,41
0,24
1,18
2,63
0,62
0,31
0,50
0,24
0,59
0,60
0,16
0,26
0,10
0,15
0,26
1,04
0,36
0,37
0,29

17-20
5-6
2-3
10-12
2-3
5-6
6-7
3-5
5-6
7-8
1-2
3-4
7-9
4-6
11-13
2
9-10
13-15
5-6
2-3
4-5
2
4-5
4-5
1
1
1
1
3
8-9
2-3
2-3
2
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Plocha smíšená obytná
Tělovýchova a sport
Tělovýchova a sport
Občanská vybavenost
Občanská vybavenost
Plocha rekreace
Plocha rekreace
Plocha rekreace
Plocha rekreace
Plocha rekreace
Výroba s sklady
Výroba s sklady
Fotovoltaická elektrárna

SM11
OS1
OS2
OV2
OV3
R2
R3
R4
R5
R6
VS2
VS3
FVE

0,67
0,25
0,70
0,13
1,27
0,26
0,12
1,11
1,68
0,59
0,29
0,29
11,44

x
x
x
x
x
1-2
1
6-7
2
3
x
x
x

Územní plán vymezuje 41 zastavitelných ploch o celkové výměře 35,2523 ha.
Zastavitelné plochy
Tabulka č. 1

Označení
plochy

Druh plochy
s rozdílným způsobem využití

Výměra
v ha

Z1

Plocha rekreace

0,3276

Z2

Plocha rekreace

0,8462

Z3

Plocha rekreace

0,2609

Z4

Plocha rekreace

0,1259

Z5
Z6
Z7

Plocha bydlení
Plocha bydlení
Plocha bydlení

0,5026
0,4219
0,2696

Z8

Plocha bydlení

0,2332

Z9

Plocha bydlení

0,3135

Z10

Plocha smíšená obytná

0,3656

Z11

Plocha bydlení

0,2715

Z12
Z13
Z14
Z15
Z16

Plocha veřejného prostranství – veřejná zeleň
Plocha občanského vybavení – občanská vybavenost
Plocha bydlení
Plocha občanského vybavení – občanská vybavenost
Plocha bydlení

0,1099
0,1338
4,0762
1,3553
0,6214

Z17
Z18
Z19
Z20
Z21
Z22
Z23
Z24

Plocha bydlení
Plocha bydlení
Plocha smíšená obytná
Plocha bydlení
Plocha bydlení
Plocha bydlení
Plocha bydlení
Plocha bydlení

0,6742
0,4294
0,9045
0,2838
0,6870
0,4983
0,6910
1,5569
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Označení
plochy

Výměra
v ha

Druh plochy
s rozdílným způsobem využití

Z25

Plocha bydlení

0,7404

Z26

Plocha bydlení

0,3467

Z27

Plocha výroby a skladování – výroba a sklady
Plocha bydlení
Plocha výroby a skladování – fotovoltaická elektrárna
Plocha bydlení
Plocha bydlení
Plocha bydlení
Plocha bydlení
Plocha bydlení
Plocha bydlení
Plocha bydlení
Plocha bydlení
Plocha bydlení
Plocha bydlení
Plocha výroby a skladování – výroba a sklady
Plocha bydlení
Plocha výroby a skladování – výroba a sklady

0,2947

Z28
Z29
Z30
Z31
Z32
Z33
Z34
Z35
Z36
Z37
Z38
Z39
Z40
Z41

12,9358
0,6529
0,6659
0,3195
1,2786
0,1375
0,2246
0,3145
0,0810
0,4607
0,2461
0,1092
0,1840
0,3000

Kromě zastavitelných ploch vymezuje územní plán na území obce Dolní Podluží
dvě přestavbové plochy
Číslo
plochy
OS4
SM9

Způsob využití ploch
Tělovýchova a sport
Plocha smíšená obytná

Rozloha plochy
v ha
0,21
0,34

Kapacita plochy (počet rodinných
domů, ev. rekreačních objektů)
x
2-3

V rámci zlepšení obytného a přírodního prostředí obce a zejména pro zlepšení
kvality bydlení jsou navrženy tři plochy sídelní zeleně (ZV1-ZV3), které vymezuje
územní plán v pásu mezi plochou B14 a skladovým areálem, mezi plochou B17 a
Lužničkou a podél západního okraje plochy SM6, a dvě plochy zahrad a sadů (ZA1,
ZA2), navržené západně od plochy B16 a v rekreační oblasti na severozápadě
řešeného území.
Číslo
plochy

Způsob využití ploch

ZV1
ZV2
ZV3
ZA1
ZA2

Veřejná zeleň
Veřejná zeleň
Veřejná zeleň
Zahrady a sady
Zahrady a sady

Rozloha plochy v ha

0,13
0,17
0,12
1,02
0,32

Vymezení ploch přestavby

Územní plán vymezuje 1 plochu přestavby (P1) v centrální části obce.
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Označení
Druh plochy
plochy
s rozdílným způsobem využití
P1
Plocha smíšená obytná

Výměra
v ha
2,424

Vymezení systému sídelní zeleně

Systém sídelní zeleně tvoří zeleň zahrad ve stabilizovaných plochách bydlení –
venkovské, v plochách veřejných prostranství – veřejná zeleň, plochách zeleně –
zahrady a sady a v plochách zeleně – přírodního charakteru. Pro doplnění systému
sídelní zeleně územní plán vymezuje plochy veřejných prostranství – zeleň, plochy
zeleně – zahrady a sady a plochy zeleně – ochranná a izolační.

d) Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její
umísťování, vymezení ploch a koridorů pro veřejnou infrastrukturu,
včetně stanovení podmínek pro jejich využití
1. Doprava
Silnice
Územní plán vymezuje na území Dolního Podluží dopravně technický koridor
jako potenciální možnost pro vedení silnice II/264 a sítí technické infrastruktury nejen
Dolním Podlužím, ale i Jiřetínem pod Jedlovou. Tento koridor by směřoval od silnice I/9
přímo do centra obce, kde se napojí na stávající trasu silnice II/264. V tomto koridoru by
měla být kromě nové komunikace i veškerá technická infrastruktury (včetně do země
uloženého vedení elektrické energie). Koridor povede opačným směrem z centra obce
směrem na západ přes k.ú. Jiřetín pod Jedlovou až na katastr Horního Podluží, kde se
napojí na stávající trasu silnice II/264. Na hranici s k.ú. Jiřetín pod Jedlovou navrhuje
územní plán další kruhovou křižovatku silnic II/264 a I/9. Přitom z kruhové křižovatky
silnic I/9 a II/264, která bude jižně od této křižovatky s uvedenými koridory v lokalitě
„Mejto“, povede cyklostezka až ke koupališti, která bude pokračovat po místní
pravobřežní komunikaci směrem na Varnsdorf.
Stavby, zařízení a opatření související s přestavbou silnice I/9 budou umístěny
v území obce Dolní Podluží do vymezeného koridoru dopravní infrastruktury ÚP15 a pro
její umístění územní plán nestanovuje žádné podmínky.
2) Místní komunikace
Územní plán navrhuje dvě nové místní komunikace, jedna povede podél hranic
s k. ú. Jiřetín pod Jedlovou ze silnice II/264 a bude umístěna v ploše dopravní
infrastruktury – místní komunikace v zastavitelné ploše Z15 a druhá obsluhuje plochu
B33 zastavitelnou plochu Z11 a přilehlé pozemky. Místní komunikace navrhuje územní
plán rozšířit a zkvalitnit, aby byly v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb, § 22 široké 8 m
(6m vozovka a 2 m chodník) a aby plnily funkci veřejných prostranství.
Pro umístění místních a účelových komunikací v území se stanovují tyto
podmínky:
- nebude narušena stávající prostupnost krajiny (bude zachována),
- v zastavitelných plochách se vybudované komunikace stanou součástí
veřejných prostranství,
- šířka pozemku pro umístění komunikace v zastavitelných plochách
zpřístupňujících pozemky rodinných domů bude min. 9 m.
3) Železnice
Územní plán nenavrhuje na úseku železniční dopravy žádné podstatné úpravy.
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Stavby, zařízení a opatření související s optimalizací a dílčí zkapacitnění
železniční tratě 089 budou umístěny v území obce Dolní Podluží do vymezeného
koridoru dopravní infrastruktury Z1 a pro jejich umístění se nestanovují žádné
podmínky.
4) Veřejná doprava
Územní plán nenavrhuje v rámci veřejné dopravy žádné změny. Pouze jsou
navrženy zálivy u autobusových zastávek (bez nároku na plochy vyjádřitelné v měřítku
1 : 5 000) a jsou k nim vymezeny zóny dostupnosti 5 min. a 8 min.
5) Komunikace pro pěší a cyklisty
Územní plán navrhuje již zmíněnou cyklostezku ve směru od kruhové křižovatky „Mejto“
do Varnsdorfu. Cyklostezka a chodník pro pěší budou umístěny do vymezeného
koridoru dopravní infrastruktury C1 a pro jejich umístění se nestanovují žádné
podmínky.
6) Plochy pro dopravu v klidu
Územní plán nenavrhuje žádná nová veřejná parkoviště. U nově navržených
ploch V zastavitelných plochách s plochou bydlení budou na každé stavební parcele
dvě místa pro parkování.

2. Občanské vybavení
Vzhledem k rozvojovým záměrům obce vymezuje územní plán dvě plochy
občanské vybavenosti (OV2, OV3) zastavitelné plochy Z13 a Z15 pro plochy
občanského vybavení – občanská vybavenost. Další stravovací a ubytovací zařízení
mohou být budována v rámci ploch smíšených obytných (SM3 až SM6, SM9 a SM11
zastavitelná plocha Z10, zastavitelná plocha Z19 a plocha přestavby P1), navržených
především v západním sektoru, ale také v centru obce. Dále jsou navržena tři dvě
sportoviště v zázemí stávajícího sportovního areálu, naproti bývalému areálu Velvety a
u koupaliště.

3. Technické vybavení
Odtokové poměry, vodní toky a nádrže
Územní plán nenavrhuje žádné nové vodní nádrže. Na vodoteči na jihozápadním
okraji řešeného území je navrženo obnovení náhonu.
Zásobování pitnou vodou
Územní plán nenavrhuje žádné zásadní změny v zásobování obce pitnou vodou.
Nové plochy navržené k výstavbě budou zásobovány z vodovodních potrubí, která
kontaktují nové plochy (viz grafická dokumentace).
Odkanalizování a čištění odpadních vod
Územní plán navrhuje řešit odvádění odpadních vod z východní poloviny obce
prostřednictvím oddílné kanalizace, která bude svedena do nové čistírny odpadních vod
navržené na východním okraji sídla. Ze západní části Dolního Podluží budou odpadní
vody svedeny do nové čerpací stanice odpadních vod navržené na levém břehu
Lužničky v blízkosti stávající ČOV.
Kanalizační stoky pro odvedení splaškových vod z obce Dolní Podluží do
stávajícího kanalizačního systému města Varnsdorf a související zařízení (například
čerpací stanice) budou umístěny v koridorech technické infrastruktury K1, K2, K3, K4,
K5, K6 a K7. Pro umístění kanalizačních stok a souvisejících zařízení se stanovují tyto
podmínky:
- v území s plochami zemědělského půdního fondu bude provedena technická
a biologická rekultivace dotčených ploch,
- v případě narušení melioračních kanálů bude provedena jejich rekonstrukce.
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Do vybudování kanalizační sítě a bez možnosti napojení na veřejnou kanalizační
síť bude likvidace splaškových odpadních vod řešena individuálním způsobem.
Elektrická energie
Územní plán nenavrhuje vybudování nových trafostanic. Nárůst potřeby
elektrické energie bude zajištěn ze stávajících trafostanic, u nichž bude pouze nutné
zvýšit výkon.
Územní plán vymezuje jednu plochu o rozloze 11,44 ha pro výstavbu
fotovoltaické elektrárny.
Vedení velmi vysokého napětí 110 kV a stavby a zařízení související s tímto
vedením budou v území obce Dolní Podluží umístěny do koridoru technické
infrastruktury E25 vymezeného územním plánem. Pro umístění tohoto vedení územní
plán nestanovuje žádné podmínky.
Plyn
Územní plán navrhuje doplnění stávající plynovodní sítě o úsek vedoucí od
křižovatky „Mejto“ k areálu firmy Helix. Nové STL plynovodní řady povedou k plochám,
které jsou v územním plánu navrženy v grafické dokumentaci.
Územní plán nenavrhuje žádné koridory pro umístění plynovodních sítí v území
obce Dolní Podluží.
Spoje
Na úseku telekomunikace nenavrhuje územní plán žádné změny.

4. Odpadové hospodářství
Územní plán nenavrhuje žádné změny ve stávající organizaci likvidace odpadů.
Na území obce nebude žádná skládka odpadů. Pouze bude zrušen sběrný dvůr. Ten
bude nahrazen v rámci plochy určené pro výrobu a skladování VS2 zastavitelné plochy
Z27 s plochou výroby a skladování – výroba a sklady.

e) Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch s rozdílným
způsobem využití, ploch změn v krajině a stanovení podmínek pro
jejich využití, územního systému ekologické stability, prostupnosti
krajiny, protierozních opatření, ochrany před povodněmi, rekreace,
dobývání ložisek nerostných surovin a podobně
1. Vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití
V nezastavěném území územní plán vymezuje tyto plochy s rozdílným způsobem
využití:
- plochy veřejných prostranství (PP),
- plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň (PZ),
- plochy zeleně – zahrady a sady (ZZ),
- plochy zeleně – ochranná a izolační (ZO),
- plochy zeleně – přírodního charakteru (ZP),
- plochy dopravní infrastruktury – silnice I/9 (DS),
- plochy dopravní infrastruktury – silnice II. a III. třídy (DT),
- plochy dopravní infrastruktury – místní a účelové komunikace (DM),
- plochy dopravní infrastruktury – parkoviště (DP),
- plochy dopravní infrastruktury – železnice(DD),
- plochy vodní a vodohospodářské (WT),
- plochy zemědělské (AZ),
- plochy lesní (LE),
- plochy přírodní (NP).
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V rámci tvorby krajinného prostředí je územní plán zaměřen především na
vymezení Územního systému ekologické stability. Dále navrhuje vymezení 10 8 ploch
ochranné zeleně – ochranná a izolační mezi zastavitelnou plochou B10 Z21 a řekou
Lužničkou, mezi zastavitelnou plochou VS2 Z27 a silnicí II/264, podél západního a
jihovýchodního okraje zastavitelné plochy B5 Z32, podél severní a jižní hrany silnice
II/264 a podél východní hrany silnice I/9 v západní části řešeného území. Celková
plocha navržené ochranné zeleně činí 3,23 ha.
Číslo
plochy
OZ1
OZ2
OZ4
OZ7
OZ8
OZ9
OZ10
OZ11
OZ12
OZ13

Způsob využití ploch
Ochranná zeleň
Ochranná zeleň
Ochranná zeleň
Ochranná zeleň
Ochranná zeleň
Ochranná zeleň
Ochranná zeleň
Ochranná zeleň
Ochranná zeleň
Ochranná zeleň

Rozloha plochy v ha
0,21
0,06
0,14
0,12
0,16
0,50
0,33
0,77
0,90
0,04

2. Územní systém ekologické stability
Na správním území obce Dolní Podluží navrhuje územní plán v rámci lokálního
Územního systému ekologické stability (ÚSES) soustavu tři lokálních biocenter (LBC
23, LBC 46 a LBC 73) a, 7 lokálních biokoridorů (LBK K32, LBK K33, LBK K34, LBK
K35, LBK K64, LBK K71 a LBK 219), rozmístěných prakticky na celém správním území
obce.
Podrobně jsou jednotlivé prvky Územního systému ekologické stability (včetně
regionálního ÚSES) popsány v odůvodnění územního plánu.
Územní plán v území obce Dolní Podluží vymezuje tyto prvky územního systému
ekologické stability území (dále jenom „ÚSES“):
- nadregionální biokoridor K19,
- regionální biocentra RBC 003 a RBC 1359,
- lokální biocentra LBC 23, LBC 46 a LBC 73,
- lokální biokoridory LBK K32, LBK K33, LBK K34, LBK K35, LBK K64, LBK
K71, LBK 218 a LBK 219.
Minimální šířka lokálního biokoridoru u lesního společenstva 15 m u lučního
společenstva 20 m, u společenstva stepních lad 10 m.
Přerušení lokálního biokoridoru je přípustné v délce max. 15 m u lesního
společenstva, u ostatních společenstev v délce max. 50 m.
Do vymezených koridorů ÚSES nelze umisťovat stavby, zařízení a opatření
kromě staveb vodních a vodohospodářských, staveb dopravní infrastruktury, staveb a
zařízení technické infrastruktury, staveb a zařízení a jiná opatření pro ochranu přírody a
krajiny pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof, pro odstraňování
jejich důsledků, které nesníží funkčnost územního systému ekologické stability.

3. Protierozní opatření
V rámci ochrany zemědělské půdy proti vodní erozi navrhuje územní plán
doplnění krajinné zeleně podél polních cest, na mezích a ve stržích a výsadbu
zatravněných, křovinných nebo zalesněných pásů ve formě vsakovacích a
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sedimentačních pásů. Tyto návrhy budou konkrétně řešeny v rámci Pozemkových
úprav.

4. Ochrana před povodněmi
Hlavním vodním tokem protékajícím řešeným územím i vlastním sídlem
v západovýchodním směru, je řeka Lužnička (Podlužský potok). Podél západních hranic
obce teče Bílý potok, který se vlévá do Lesenského potoka. Lužnička má stanoveno
záplavové území, zakreslené v koordinačním výkrese a ve výkrese „Zásobování
vodou“.
Územní plán žádná nevymezuje plochy ani koridory technické infrastruktury pro
protipovodňová opatření ani protipovodňová opatření nenavrhuje.

5. Koncepce rekreace
Jednou ze stěžejních funkcí obce Dolní Podluží je funkce rekreační, která
vyplývá z velice hodnotného přírodního prostředí, z morfologie terénu, z vysoké
lesnatosti a z velkého množství vodních ploch. Proto vymezuje územní plán
v severozápadní části řešeného území 5 ploch 3 zastavitelné plochy pro individuální
umístění staveb pro rodinnou rekreaci o celkové rozloze 3,76 ha.

6. Dobývání nerostů
Podle sdělení MŽP ČR nebyla na území obce Dolní Podluží vyhodnocena žádná
výhradní ložiska ani prognózní zdroje nerostů a nebyla zde stanovena chráněná
ložisková území. U severozápadního okraje řešeného území se však nacházejí dvě
poddolovaná území, jejichž vymezení je zřejmé z grafické dokumentace –
z koordinačního výkresu.
Územní plán nevymezuje žádné plochy pro dobývání nerostných surovin, ani
nestanovuje žádné podmínky pro dobývání ložisek nerostných surovin.

f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití
s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné
jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití (včetně
stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umisťování staveb,
zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního
zákona), popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto
ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně
základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové
regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení
rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity
jejich využití)
1. Zastavěné území a zastavitelné plochy
1. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití a
stanovení podmínek prostorového uspořádání
Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití vychází ze
základních územních podmínek pro vzájemně se doplňující, podmiňující nebo
nekolidující činnosti. Některé plochy s rozdílným způsobem využití jsou dále podrobněji
členěny, v souladu s grafickou dokumentací.
Územní plán pro využití ploch s rozdílným způsobem využití a prostorové
uspořádání v těchto plochách stanovuje tyto podmínky:
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PLOCHY BYDLENI
PLOCHY BYDLENÍ
Hlavní využití
Přípustné využití

Podmíněně přípustné využití

Nepřípustné využití
Podmínky prostorového
uspořádání

rodinné domy
místní komunikace, pěší cesty
parkování v rámci vlastního pozemku
veřejná prostranství a veřejná zeleň
rodinná rekreace
pěstování zeleniny a ovoce pro vlastní potřebu
parkoviště pro osobní automobily
dětská hřiště
nezbytná technická infrastruktury
drobné řemeslné podnikání, které nesnižuje kvalitu životního
prostředí, pohodu bydlení na vymezené ploše a je slučitelné
s bydlením a slouží zejména příslušné ploše
na plochách B17, B18, B20, B21, B23, B24 a B25, které jsou
v ochranném pásmu (nebo v jeho kontaktu) železnice a silnic I/9 a
II/264 je nutné, ve fázi realizace přípravy záměru, splnit dodržení
hygienických limitů hluku
na plochách B1, B4, B5, B12, B16, B28 a B29, které navazují na
stávající plochy výroby, resp. jsou umístěny v kontaktu
s navrhovanou plochou OS2, resp. leží v ochranném pásmu
navrhované a stávající ČOV je nutné, ve fázi realizace přípravy
záměru, splnit dodržení hygienických limitů hluku
stavby a zařízení, které nesouvisí s hlavním, přípustným a
podmíněně přípustným využitím
maximální výška zástavby: dvě nadzemní podlaží + obytné
podkroví
podíl zpevněných ploch max. 30 %
2
velikost stavebních pozemků min. 800 m
pro plochu B18: povolování a umísťování staveb přípustných pro
navržené funkční plochy, pokud stavby zasáhnou do stanoveného
záplavového území, ale mimo aktivní zónu, bude podmíněno
prokázáním, že jejich výstavbou nedojde ke zhoršení odtokových
poměrů, ke zvýšení povodňového rizika a rozsahu případných
škod.

Plochy bydlení (BV)
Hlavní využití:
- stavy pro bydlení v rodinných domech.
Přípustné využití:
- stavby pro rodinnou rekreaci,
- dětská hřiště a veřejná prostranství,
- zahrady s funkcí okrasnou, rekreační nebo užitkovou.
Podmíněně přípustné využití:
- stavby slučitelné s bydlením a rodinnou rekreací, nesnižující kvalitu prostředí
a pohodu bydlení ve vymezené ploše a svém okolí,
- stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury, které nesníží kvalitu
prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše a svém okolí,
- v zastavitelných plochách Z6, Z12, Z14, Z16 a Z37, které jsou v ochranném
pásmu (nebo v jeho kontaktu) železnice a silnic I/9 a II/264 je nutné, ve fázi
realizace přípravy záměru, splnit dodržení hygienických limitů hluku,
- v zastavitelných plochách Z9, Z17, Z20, Z28, Z31, Z32 a Z37, které navazují
na stávající plochy výroby, resp. jsou umístěny v kontaktu se zastavitelnou
plochou Z18 a stávající ČOV je nutné, ve fázi realizace přípravy záměru,
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splnit dodržení hygienických limitů hluku.
Nepřípustné využití:
- výstavba bytových domů,
- výstavba jednopodlažních rodinných domů bez podkroví,
- umístění mobilních domů včetně mobilních domů, které jsou výrobky plnící
funkci stavby,
- stavby a zařízení, které nesouvisí s hlavním, přípustným a podmíněně
přípustným využitím.
Podmínky prostorového uspořádání:
- maximální výška zástavby dvě nadzemní podlaží a podkroví,
- v zastavitelných plochách minimální velikost stavebního pozemku 800 m2, u
kterého podíl zpevněných ploch bude max. 30 % jeho výměry,
- pokud stavby umísťované do zastavitelných ploch Z12 a Z33 zasáhnou do
stanoveného záplavového území, ale mimo aktivní zónu, bude podmíněno
prokázáním, že jejich výstavbou nedojde ke zhoršení odtokových poměrů, ke
zvýšení povodňového rizika.
PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ
PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ
Hlavní využití
Přípustné využití

Podmíněně přípustné využití
Nepřípustné využití
Podmínky prostorového
uspořádání

rodinné domy
bytové domy
občanská vybavenost se zaměřením na rekreaci a cestovní ruch
veřejná prostranství a veřejná zeleň
místní komunikace
parkoviště pro osobní automobily
nezbytná technická infrastruktura
drobné řemeslné podnikání a komerční služby
agroturistická farma
stavby a zařízení, které nesouvisí s hlavním, přípustným a
podmíněně přípustným využitím
podíl zpevněných ploch max. 50 %
na plochách SM4, SM5, SM6 a SM9, které jsou v ochranném
pásmu (nebo v jeho kontaktu) železnice a silnic I/9 a II/264 je
nutné, ve fázi realizace přípravy záměru, splnit dodrženní
hygienických limitů hluku

Plochy smíšené obytné (SV)
Hlavní využití:
- stavby pro bydlení v rodinných a bytových domech.
Přípustné využití:
- stavby pro rodinnou rekreaci,
- stavby pro obchodní prodej, stravování, služby, ubytování,
- stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury,
- dětská hřiště a veřejná prostranství.
Podmíněně přípustné využití:
- stavby pro výrobu a skladování, které nesníží kvalitu prostředí a pohodu
bydlení ve vymezené ploše a svém okolí,
- v zastavitelné ploše Z10 a ploše přestavby P1 je nutné, ve fázi realizace
přípravy záměru, splnit dodržení hygienických limitů hluku.
Nepřípustné využití:
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- výstavba bytových domů,
- výstavba jednopodlažních rodinných domů bez podkroví,
- umístění mobilních domů včetně mobilních domů, které jsou výrobky plnící
funkci stavby,
- stavby a zařízení, které nesouvisí s hlavním, přípustným a podmíněně
přípustným využitím.
Podmínky prostorového uspořádání:
- maximální výška zástavby tři nadzemní podlaží a podkroví,
- v zastavitelných plochách podíl zpevněných ploch bude max. 50 % výměry
stavebního pozemku.

PLOCHY REKREACE
PLOCHY REKREACE
Hlavní využití
Přípustné využití

Podmíněně přípustné využití
Nepřípustné využití

Podmínky prostorového
uspořádání

rodinná rekreace
doplňkové stavby ke stavbě hlavní (skleníky, pergoly, bazény)
přírodní koupaliště
rekreační louky
hřiště pro míčové hry
komunikace a polní cesty
veřejná prostranství a veřejná zeleň
nezbytná technická infrastruktura
trvalá ohniště, za podmínky zachování protipožární bezpečnosti
změny původních objektů venkovského charakteru na rekreační
chalupy
2
stavby větší než 25m zastavěné plochy a vyšší než 5 m
zimní zahrady v jednom nadzemním podlaží a skleníky větší než 40
2
m zastavěné plochy a vyšší než 5 m
zvyšování stávající zastavěné plochy na pozemku celkem nad 80
2
m
u zahrádkářských chat zvyšování stávající zastavěné plochy
2
objektu nad 25 m ; včetně verand, vstupů a podsklepených teras,
s tím že chata může mít jen jedno nadzemní podlaží a podkroví
samostatné garáže
podíl zpevněných a zastavěných ploch max. 40 %
2
velikost stavebních pozemků min. 1 500 m
výška objektů; jedno nadzemní podlaží a podkroví

Plochy rekreace (RI)
Hlavní využití:
- stavby pro rodinnou rekreaci.
Přípustné využití:
- stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury,
- veřejná prostranství a veřejná zeleň.
Podmíněně přípustné využití:
- není stanoveno.
Nepřípustné využití:
- stavby garáži, zimních zahrad,
- umístění mobilních domů včetně mobilních domů, které jsou výrobky plnící
funkci stavby,
- stavby a zařízení, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím.
Podmínky prostorového uspořádání:
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- maximální výška zástavby jedno nadzemní podlaží a podkroví,
- zastavěná plocha stavby pro rodinnou rekreaci max. 25 m2,
- v zastavitelných plochách podíl zpevněných ploch bude max. 40 % výměry
stavebního pozemku.
PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
OBČANSKÁ VYBAVENOST
Hlavní využití

Přípustné využití

Podmíněně přípustné využití

Nepřípustné využití
Podmínky prostorového
uspořádání

maloobchod a stravování
ubytování
administrativa
veřejná prostranství a parkoviště
školská zařízení
zdravotnické a sociální služby
stavby a zařízení pro kulturu a církevní účely
stavby pro ochranu obyvatelstva
veřejná zeleň
sportovní plochy (tělocvičny, hřiště)
nezbytná technická a dopravní infrastruktura
úpravy a modernizace stávajících objektů včetně komplexní
rekonstrukce, za podmínky, že nedojde ke zvýšení objektu o více
než jedno podlaží
řemeslná výroba, za podmínky, že tato bude realizována přímo
v objektu občanského vybavení
na částech ploch, které leží v ochranném pásmu silnic I/9 a II/264 je
možné umístit stavby, za podmínky dodržení hygienických limitů
hluku
veškeré stavby a zařízení, které nesouvisí s hlavním, přípustným a
podmíněně přípustným využitím
max. - 3 nadzemní podlaží + podkroví

Plochy občanského vybavení – občanská vybavenost (OV)
Hlavní využití:
- stavby pro občanské vybavení.
Přípustné využití:
- stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury,
- stavby pro maloobchodní prodej, služby, stravování, ubytování a
administrativu,
- veřejná prostranství a veřejná zeleň,
- hřiště.
Podmíněně přípustné využití:
- úpravy a modernizace stávajících objektů včetně komplexní rekonstrukce, za
podmínky, že nedojde ke zvýšení výškové hladiny okolní zástavby,
- řemeslná výroba, za podmínky, že bude součástí stavby občanského
vybavení,
- stavby umístěné na částech ploch, které leží v ochranném pásmu silnic I/9,
II/264 a železnice je možné umístit stavby, za podmínky dodržení
hygienických limitů hluku u těchto staveb.
Nepřípustné využití:
- stavby a zařízení, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím.
Podmínky prostorového uspořádání:
- maximální výška zástavby tři nadzemní podlaží a podkroví.
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TĚLOVÝCHOVA A SPORT
Hlavní využití
Přípustné využití

Podmíněně přípustné využití
Nepřípustné využití

hřiště
veřejná zeleň
veřejná prostranství a parkoviště
sociální zázemí (WC, umývárny, šatny)
komunikace
dětská hřiště
sportovní haly
cyklostezky a cesty pro jízdu na kolečkových bruslích
nezbytná technická infrastruktura
zařízení, která budou plnit doplňkovou službu ke sportovnímu
zařízení (zařízení maloobchodní, stravovací a ubytovací)
hřiště pro moderní sporty se sportovními aktivitami vykazujícími
zvýšenou hlučnost (například skateboarding, „U rampa“ a další)
veškeré další stavby a zařízení, které nesouvisí s hlavním,
přípustným a podmíněně přípustným využitím

Plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení (OS)
Hlavní využití:
- stavby pro tělovýchovu a sport.
Přípustné využití:
- stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury,
- stavby pro jízdu na kolečkových bruslích,
- veřejná prostranství a veřejná zeleň,
- dětská hřiště.
Podmíněně přípustné využití:
- stavby a zařízení související s hlavním využitím.
Nepřípustné využití:
- hřiště pro moderní sporty se sportovními aktivitami vykazujícími zvýšenou
hlučnost jako je například skateboarding, „U rampa“,
- stavby a zařízení, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím.
Podmínky prostorového uspořádání:
- maximální výška zástavby tři nadzemní podlaží a podkroví.
HŘBITOV
Využití, včetně přípustných a nepřípustných regulativů, určuje statut pohřebišť a pietních míst

Plochy občanského vybavení – hřbitov (OH)
Hlavní využití:
- stavby a zařízení pro provozování veřejného pohřebiště.
Přípustné využití:
- stavby hrobek, hřbitovní kaple.
- plochy zeleně s hřbitovním mobiliářem.
Podmíněně přípustné využití:
- stavby a zařízení související s hlavním využitím,
- stavby a zařízení technické infrastruktury, které nesníží kvalitu prostředí a
pietu ve vymezené ploše a svém okolí.
Nepřípustné využití:
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- stavby, zařízení a činnosti neuvedené v hlavním, přípustném a podmíněně
přípustném využití.
Podmínky prostorového uspořádání:
- nejsou stanoveny.
PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ
VÝROBA A SKLADY
Hlavní využití
Přípustné využití

Podmíněně přípustné využití

Nepřípustné využití
Podmínky prostorového
uspořádání

výroba a skladování
ochranná zeleň
veřejná prostranství a parkoviště
zemědělská výroba bez chovu hospodářských zvířat
stravování
manipulační plochy
administrativa
sociální zázemí (WC, umývárny, šatny)
veřejná zeleň
nezbytná technická infrastruktura
objekty pro průmyslovou výrobu, za podmínky, že nebudou
překročeny imisní a hlukové limity
u plochy VS2, jejíž část leží v ochranném pásmu železnice a silnic
I/9 a II/264, je nutné, ve fázi realizace přípravy záměru, splnit
dodržení hygienických limitů hluku – pokud stavby budou obsahovat
pobytové místnosti
veškeré další stavby a zařízení, které nesouvisí s hlavním,
přípustným a podmíněně přípustným využitím
podíl zpevněných ploch max. 60 %, zbytek budou tvořit plochy
zeleně
výška staveb ploch max. 12 m po hřeben střechy (mimo
technologická zařízení jako jsou komíny, telekomunikační věže a
administrativní budovy)

Plochy výroby a skladování - výroba a sklady (VS)
Hlavní využití:
- stavby a zařízení pro výrobu a skladování.
Přípustné využití:
- veřejná prostranství, veřejná zeleň,
- stavby a zařízení pro zemědělskou výrobu bez chovu hospodářských zvířat,
- stavby dopravní a technické infrastruktury,
- stavby pro stravování, administrativu,
- ochranná zeleň.
Podmíněně přípustné využití:
- stavby a zařízení související s hlavním využitím jako jsou například šatny
umývárny, WC,
- stavby pro průmyslovou výrobu, za podmínky, že nebudou překročeny imisní
a hlukové limity,
- v zastavitelné ploše Z27, jejíž část leží v ochranném pásmu železnice a
silnice II/264, je nutné, ve fázi realizace přípravy záměru, splnit dodržení
hygienických limitů hluku – pokud stavby budou obsahovat pobytové
místnosti.
Nepřípustné využití:
- stavby, zařízení a činnosti neuvedené v hlavním, přípustném a podmíněně
přípustném využití.
Podmínky prostorového uspořádání:
63

ÚZEMNÍ PLÁN DOLNÍ PODLUŽÍ – ZMĚNA Č. 2
TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU

- nejsou stanoveny.
ZEMĚDĚLSKÉ STAVBY
Hlavní využití

Přípustné využití

Podmíněně přípustné využití
Nepřípustné využití
Podmínky prostorového
uspořádání

zemědělská výroba s chovem hospodářských zvířat
výkup a zpracování hlemýžďů
ochranná zeleň
veřejná prostranství a parkoviště
manipulační plochy
skladové objekty
stravování
objekty pro administrativu
sociální zázemí (WC, umývárny, šatny)
veřejná zeleň
nezbytná technická infrastruktura
velkokapacitbní ustájení hospodářských zvířat, za podmínky, že
ochranné pásmo těchto zařízení nebude zasahovat do okolních
obytných území
veškeré další stavby a zařízení, které nesouvisí s hlavním,
přípustným a podmíněně přípustným využitím
podíl zpevněných ploch max. 60 %, zbytek budou tvořit plochy
zeleně

Plochy výroby a skladování – zemědělská výroba (VZ)
Hlavní využití:
- stavby a zařízení pro zemědělskou výrobu s chovem hospodářských zvířat.
Přípustné využití:
- veřejná prostranství, veřejná zeleň,
- stavby pro služby a skladování,
- stavby dopravní a technické infrastruktury,
- stavby pro stravování, administrativu,
- ochranná zeleň.
Podmíněně přípustné využití:
- stavby a zařízení související s hlavním využitím jako jsou například šatny
umývárny, WC,
- velkokapacitní ustájení hospodářských zvířat, za podmínky, že ochranné
pásmo těchto zařízení nebude zasahovat do okolních obytných území.
Nepřípustné využití:
- stavby, zařízení a činnosti neuvedené v hlavním, přípustném a podmíněně
přípustném využití.
Podmínky prostorového uspořádání:
- podíl zastavěných ploch bude max. 60 % ze stavebního pozemku, zbytek
bude tvořit plocha zeleně.
Plochy technické infrastruktury – vodní hospodářství (TW)
Hlavní využití:
- stavby a zařízení pro zásobování vodou.
Přípustné využití:
- stavby dopravní a technické infrastruktury,
- ochranná zeleň.
Podmíněně přípustné využití:
- není stanoveno.
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Nepřípustné využití:
- stavby, zařízení a činnosti neuvedené v hlavním a přípustném využití.
Podmínky prostorového uspořádání:
- nejsou stanoveny.
PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD
Hlavní využití
Přípustné využití
Nepřípustné využití

čistírna odpadních vod
komunikace
veřejná zeleň
inženýrské sítě
veškeré další stavby a zařízení, které nesouvisí s hlavním a
přípustným využitím

Plochy technické infrastruktury – čistírna odpadních vod (TO)
Hlavní využití:
- stavby a zařízení pro čištění odpadních vod.
Přípustné využití:
- stavby dopravní a technické infrastruktury,
- ochranná zeleň.
Podmíněně přípustné využití:
- není stanoveno.
Nepřípustné využití:
- stavby, zařízení a činnosti neuvedené v hlavním a přípustném využití.
Podmínky prostorového uspořádání:
- nejsou stanoveny.
FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA
Hlavní využití
Přípustné využití

Nepřípustné využití
Podmínky prostorového
uspořádání

fotovoltaická elektrárna
komunikace
veřejná zeleň
inženýrské sítě
nezbytná technická infrastruktura
veškeré další stavby a zařízení, které nesouvisí s hlavním a
přípustným využitím
podél hranicic pozemku FVE bude vysázena vzrostlá zeleň min.
výšky 3 m, která bude eliminovat pohledy na plochu FVE

Plochy výroby a skladování – fotovoltaická elektrárna (VE)
Hlavní využití:
- stavby a zařízení pro výrobu elektrické energie ze slunečního záření.
Přípustné využití:
- stavby dopravní a technické infrastruktury,
- ochranná zeleň.
Podmíněně přípustné využití:
- není stanoveno.
Nepřípustné využití:
- stavby, zařízení a činnosti neuvedené v hlavním a přípustném využití.
Podmínky prostorového uspořádání:
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- podél hranice areálu fotovoltaické elektrárny bude vysázena vzrostlá zeleň
min. výšky 3 m, která bude eliminovat pohledy na plochu fotovoltaické
elektrárny.
PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
ŽELEZNICE
Hlavní využití
Přípustné využití

Podmíněně přípustné využití
Nepřípustné využití

železniční doprava
železniční kolejiště
náspy a zářezy
mostky a propustky
protihlukové bariéry
odvodnění
stavby povolené v ochranném pásmu železnice Správou železniční
a dopravní cesty
jakékoli jiné než hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití

Plochy dopravní infrastruktury – železnice (DD)
Hlavní využití:
- stavby a zařízení pro železniční dopravu.
Přípustné využití:
- stavby dopravní a technické infrastruktury,
- protihlukové bariéry,
- doprovodná zeleň.
Podmíněně přípustné využití:
- není stanoveno.
Nepřípustné využití:
- stavby, zařízení a činnosti neuvedené v hlavním a přípustném využití.
Podmínky prostorového uspořádání:
- nejsou stanoveny.
SILNICE I/6
Hlavní využití
Přípustné využití
Nepřípustné využití

doprava osobními a nákladními vozidly
mostky a propustky
podzemní vedení technické infrastruktury
doprovodná zeleň podél komunikací
jakékoli jiné než hlavní a přípustné využití

Plochy dopravní infrastruktury – silnice I/9 (DS)
Hlavní využití:
- stavby a zařízení pro silniční dopravu na silnici I/9.
Přípustné využití:
- stavby technické infrastruktury,
- doprovodná a izolační zeleň.
Podmíněně přípustné využití:
- není stanoveno.
Nepřípustné využití:
- stavby, zařízení a činnosti neuvedené v hlavním a přípustném využití.
Podmínky prostorového uspořádání:
- nejsou stanoveny.
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SILNICE II. A III. TŘÍDY
Hlavní využití
Přípustné využití

Podmíněně přípustné využití
Nepřípustné využití

doprava osobními a nákladními vozidly
doprava zemědělské techniky
mostky a propustky
parkoviště
podzemní vedení technické infrastruktury
doprovodná zeleň podél komunikací
cyklistická doprava, pokud v místě nejsou cyklostezky
pěší doprava, pokud v místě nejsou chodníky
veřejné osvětlení
jakékoli jiné než hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití

Plochy dopravní infrastruktury – silnice II. a III. třídy (DT)
Hlavní využití:
- stavby a zařízení pro silniční dopravu na silnicích II. a III. třídy.
Přípustné využití:
- stavby technické infrastruktury,
- doprovodná a izolační zeleň.
Podmíněně přípustné využití:
- není stanoveno.
Nepřípustné využití:
- stavby, zařízení a činnosti neuvedené v hlavním a přípustném využití.
Podmínky prostorového uspořádání:
- nejsou stanoveny.
MÍSTNÍ KOMUNIKACE (SBĚRNÉ, OBSLUŽNÉ, ÚČELOVÉ)
Hlavní využití
Přípustné využití

Nepřípustné využití

příjezdy k objektům
parkování
vozovky
chodníky
veřejné osvětlení
stojany na kola
mobiliář
odvodnění
podzemní vedení technické infrastruktury
bezbariérové přechody pro chodce
jakékoli jiné než hlavní a přípustné využití

Plochy dopravní infrastruktury – místní a účelové komunikace (DM)
Hlavní využití:
- stavby a zařízení pro dopravu na místních a účelových komunikacích.
Přípustné využití:
- stavby technické infrastruktury,
- doprovodná a izolační zeleň.
Podmíněně přípustné využití:
- není stanoveno.
Nepřípustné využití:
- stavby, zařízení a činnosti neuvedené v hlavním a přípustném využití.
Podmínky prostorového uspořádání:
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- nejsou stanoveny.
PARKOVIŠTĚ
Hlavní využití
Přípustné využití

Podmíněně přípustné využití
Nepřípustné využití

parkování osobních vozidel
lavičky
veřejná zeleň
veřejné osvětlení
odvodnění
nezbytné sociální zázemí (WC)
jakékoli jiné než hlavní, podmíněně přípustné a přípustné využití

Plochy dopravní infrastruktury – parkoviště (DP)
Hlavní využití:
- stavby a zařízení pro parkování osobních vozidel.
Přípustné využití:
- stavby technické infrastruktury,
- doprovodná a izolační zeleň.
Podmíněně přípustné využití:
- stavby a zařízení související s hlavním využitím jako jsou například WC,
informační cedule.
Nepřípustné využití:
- stavby, zařízení a činnosti neuvedené v hlavním a přípustném využití.
Podmínky prostorového uspořádání:
- nejsou stanoveny.
CYKLOSTEZKY
Hlavní využití
Přípustné využití

Podmíněně přípustné využití
Nepřípustné využití

cyklistická doprava
zpevněné cesty
mobiliář
zábradlí
podzemní vedení technické infrastruktury
informační tabule
požární hydranty
podélné značení oddělující chodce a cyklisty
veřejné osvětlení
jakékoli jiné než hlavní, podmíněně přípustné a přípustné využití

KORIDOR PRO DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
Hlavní využití
koridor inženýrských sítí a komunikací
Přípustné využití
venkovní vedení elektrické energie VN 35 kV
přeložka silnice II/264
Podmíněně přípustné využití
trasy pro jízdu na kolečkových bruslích
plochy pro skateboarding
cyklostezky
Nepřípustné využití
jakékoli jiné než hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití

PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
Přípustné využití

občanská vybavenost
veřejná a izolační zeleň
nezbytná dopravní infrastruktura
nezbytná technická infrastruktura
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Nepřípustné využití

dětské hřiště
vše, co nesouvisí s přípustným využitím

Plochy veřejných prostranství (PP)
Hlavní využití:
- plochy veřejných prostranství k zajištění jejich užívání v souladu s jejich
významem a účelem.
Přípustné využití:
- stavby dopravní a technické infrastruktury související s hlavním využitím jako
jsou chodníky, fontány,
- dětské hřiště,
- veřejná a izolační zeleň.
Podmíněně přípustné využití:
- není stanoveno.
Nepřípustné využití:
- stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustném využití.
Podmínky prostorového uspořádání:
- nejsou stanoveny.
VEŘEJNÁ ZELEŇ
Přípustné využití
Podmíněně přípustné využití
Nepřípustné využití
Podmínky prostorového
uspořádání

parkové úpravy ploch s květinovou výzdobou a lavičkami, mobiliář
výsadba stromů a zalesnění
polní cesty
dětská hřiště
lesoparky
jakékoli jiné než přípustné a podmíněně přípustné využití
rozmístění ploch s ohledem na průhledy na dominanty sídel a
skladba dřevin odpovídající stanovištním podmínkám

Plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň (PZ)
Hlavní využití:
- plochy veřejné zeleně s parkovým mobiliářem.
Přípustné využití:
- dětská hřiště,
- stavby a zařízení související s hlavním využitím jako jsou chodníky, pěšiny,
zpevněné plochy.
Podmíněně přípustné využití:
- stavby dopravní a technické infrastruktury, které nesníží kvalitu prostředí.
Nepřípustné využití:
- stavby, zařízení a činnosti neuvedené v hlavním, přípustném a podmíněně
přípustném využití.
Podmínky prostorového uspořádání:
- nejsou stanoveny.
PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ
ZAHRADY A SADY
Přípustné využití

ovocné stromy
zahrady s možností výstavby přízemních zahradních objektů
oplocení
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Podmíněně přípustné využití
Nepřípustné využití

zahradní domky s podsklepením
přístupové komunikace
závlahy
jakékoli jiné než přípustné a podmíněně přípustné využití

Plochy zeleně – zahrady a sady (ZZ)
Hlavní využití:
- zahrady a sady.
Přípustné využití:
- stavby zahradních domků do plochy 16 m2,
- stavby technické infrastruktury.
Podmíněně přípustné využití:
- stavby a zařízení související s hlavním využitím.
Nepřípustné využití:
- stavby, zařízení a činnosti neuvedené v hlavním, přípustném a podmíněně
přípustném využití.
Podmínky prostorového uspořádání:
- maximální výška zahradních domků jedno nadzemní podlaží.

2. Nezastavitelné plochy
Kromě zastavitelných ploch vymezuje územní plán i plochy zvyšující biologický
potenciál území a zabezpečují bezpečný pohyb v krajině.
PLOCHY LESNÍ
LESY, LESNÍ CESTY
Přípustné využití
Podmíněně přípustné využití

Nepřípustné využití

lesní a jiné pozemky, které jsou určeny k plnění funkcí lesa
využití ploch v souladu se zákonem na ochranu lesa v platném
znění
jednotlivé účelové stavby a zařízení pro lesní hospodářství
(oplocenky, krmelce a další zařízení pro lesní zvěř), za podmínky
souhlasu orgánu ochrany přírody
cyklostezky a pěší trasy
objekty drobné architektury (přístřešky proti dešti, lavičky a
informační tabule)
technická a dopravní infrastruktura
jakékoliv jiné než přípustné a podmíněně přípustné využití

Plochy lesní (LE)
Hlavní využití:
- lesní a lesohospodářská činnost.
Přípustné využití:
- stavby a zařízení pro plnění funkcí lesa, přístřešky pro uskladnění, zařízení
pro výkon myslivosti jako posedy, krmítka
- liniové stavby dopravní infrastruktury tj. účelové komunikace, související
s hlavním a přípustným využitím,
- stavby technické infrastruktury,
- stavby a zařízení pro účely rekreace a cestovního ruchu sloužící veřejnému
užívání - turistické a cyklistické stezky, informační systémy a odpočívadla,
- stavby a zařízení pro protierozní a protipovodňová opatření.
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Podmíněně přípustné využití:
- není stanoveno.
Nepřípustné využití:
- stavby, zařízení a činnosti neuvedené v hlavním a přípustném využití a
nesouvisející s tímto využitím.
Podmínky prostorového uspořádání:
- nejsou stanoveny.
PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ
ORNÁ PŮDA, TRVALÉ TRAVNÍ POROSTY, POLNÍ CESTY
Přípustné využití
Podmíněně přípustné využití

Nepřípustné využití

změna kultury
revitalizační opatření
opatření ke zvýšení ekologické stability území
zalesnění
zemědělská zařízení a dopravní plochy nutné k jejich
obhospodařování, za podmínky souhlasu orgánu ochrany přírody
technická a dopravní infrastruktura
jakékoliv jiné než přípustné a podmíněně přípustné využití

Plochy zemědělské (AZ)
Hlavní využití:
- zemědělská činnost.
Přípustné využití:
- liniové stavby dopravní infrastruktury – účelové komunikace,
- stavby a zařízení technické infrastruktury,
- stavby a zařízení pro účely rekreace a cestovního ruchu sloužící veřejnému
užívání - turistické a cyklistické stezky, informační systémy a odpočívadla,
- stavby a zařízení pro protierozní a protipovodňová opatření.
Podmíněně přípustné využití:
- doprovodné zemědělské stavby do plochy 70 m 2 jako například polní krmiště,
salaše, přístřešky pro uskladnění, napajedla, stavby pro chov včelstev,
oplocení pro chov a podobně pokud slouží bezprostředně pro hospodářské
využití zemědělských ploch a zajištění jejich údržby, a nelze je odůvodněně
umístit v příslušných zastavitelných plochách a budou-li splněny požadavky
na celistvost funkčnost zemědělských ploch a nebude narušen krajinný ráz a
protierozní ochrana,
- zalesnění pozemků do výměry 1 ha, bezprostředně navazující na plochy
lesní, realizované na IV. a V. třídách ochrany zemědělského půdního fondu a
na plochách bez třídy ochrany.
Nepřípustné využití:
- veškeré stavby, zařízení a činnosti neuvedené v hlavním, přípustném a
podmíněně přípustném využití a nesouvisející s tímto využitím.
Podmínky prostorového uspořádání:
- nejsou stanoveny.
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PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
KRAJINNÁ ZELEŇ, DOPROVODNÁ ZELEŇ (VÝZNAMNÉ SOLITÉRY A SKUPINY
STROMŮ)
Přípustné využití
Podmíněně přípustné využití

Nepřípustné využití

extenzivní travní porosty, dřeviny, skupinová, rozptýlená, soliterní a
liniová zeleň a ekologicky kvalitní rostlinná společenstva
cyklostezky a pěší trasy
objekty drobné architektury, za podmínky souhlasu orgánu ochrany
přírody
technická a dopravní infrastruktura
stavby a zařízení nenávratně znehodnocující krajinnou zeleň

OCHRANNÁ ZELEŇ
Přípustné využití
Podmíněně přípustné využití

Nepřípustné využití

stromová a keřová společenstva
dopravní a technická infrastruktura
na plochách OZ4, OZ8, OZ9, OZ10, OZ11 je nutné stanovit,
v rámci přípravy realizace záměru, požadavek na protihlukový
útlum těchto ploch
jakékoliv jiné než přípustné a podmíněně přípustné využití

Plochy zeleně – ochranná a izolační (ZO)
Hlavní využití:
- plochy stromových a keřových společenstev.
Přípustné využití:
- stavby dopravní a technické infrastruktury.
Podmíněně přípustné využití:
- není stanoveno.
Nepřípustné využití:
- stavby, zařízení a činnosti neuvedené v hlavním, a přípustném využití.
Podmínky prostorového uspořádání:
- maximální výška zahradních domků jedno nadzemní podlaží.
Plochy zeleně – přírodního charakteru (ZP)
Hlavní využití:
- plochy stromových společenstev přírodě blízkých.
Přípustné využití:
- stavby dopravní a technické infrastruktury.
Podmíněně přípustné využití:
- není stanoveno.
Nepřípustné využití:
- stavby, zařízení a činnosti neuvedené v hlavním a přípustném využití.
Podmínky prostorového uspořádání:
- není stanoveno.
PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ
Přípustné využití

vodní toky a plochy, rybníky a ostatní vodní nádrže, které plní
funkce ekologicko-stabilizační, rekreační, estetické a hospodářské,
které jsou přírodní nebo uměle vybudované
protipovodňová opatření
protierozní zeleň
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Podmíněně přípustné využití

Nepřípustné využití

revitalizace
vodohospodářské stavby a zařízení (jezy, výpusti, hráze, čepy,
kaskády aj.), za podmínky souhlasu orgánu ochrany přírody
činnosti související s údržbou, chovem ryb případně vodní drůbeže,
výjimečně přípustné jsou činnosti spojené s rekreací, za podmínky
souhlasu orgánu ochrany přírody
stavby a činnosti jiných funkcí a činnosti negativně ovlivňující vodní
režim v území

Plochy vodní a vodohospodářské (WT)
Hlavní využití:
- vodohospodářské využití.
Přípustné využití:
- vodní toky a plochy, rybníky a ostatní vodní nádrže,
- vodohospodářské stavby a zařízení jakými jsou jezy, výpusti, hráze, čepy a
kaskády,
- rekreační využití,
- protipovodňová opatření,
- protierozní zeleň,
- revitalizace.
Podmíněně přípustné využití:
- není stanoveno.
Nepřípustné využití:
- stavby, zařízení a činnosti neuvedené v hlavním a přípustném využití.
Podmínky prostorového uspořádání:
- není stanoveno.
PLOCHY PŘÍRODNÍ
NADREGIONÁLNÍ, REGIONÁLNÍ A LOKÁLNÍ ÚSES
Přípustné využití
Podmíněně přípustné využití
Nepřípustné využití

údržba a úprava ploch v souladu s cílovým stavem jednotlivých
prvků ÚSES
opatření ke zvýšení ekologické stability území
nezbytná dopravní a technická infrastruktura
jakékoliv jiné než přípustné a podmíněně přípustné využití

Plochy přírodní (NP)
Hlavní využití:
- plochy pro zajištění podmínek pro ochranu přírody a krajiny.
Přípustné využití:
- opatření související s ochranou biocenter územního systému ekologické
stability.
Podmíněně přípustné využití:
- není stanoveno.
Nepřípustné využití:
- stavby, zařízení a činnosti neuvedené v hlavním a přípustném využití.
Podmínky prostorového uspořádání:
- není stanoveno.
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2. Další obecné podmínky prostorového a hmotového uspořádání u
všech ploch s rozdílným způsobem využití
Územní plán stanovuje pro všechny plochy s rozdílným způsobem využití tyto
obecné podmínky prostorového a hmotového uspořádání:
- při umisťování staveb je nutno navazovat na urbanistickou strukturu a
charakter daného místa, je nutno brát na zřetel stávající okolní zástavbu,
především její výraz, výškovou hladinu zástavby, hmotové a materiálové
řešení a způsob zasazení do území (krajiny),
- výšková hladina zástavby ve stabilizovaných plochách (stav) nebude
překročena,
- při umisťování stavby na stavebním pozemku, vždy v návaznosti na okolní
zástavbu, respektovat převažující způsob umístění stavby a její orientaci
vzhledem ke komunikacím, hlavním pohledový osám a světovým stranám a
dle možnosti respektovat prostředí a vycházet z konfigurace a nivelity
terénu.

3. Základní podmínky ochrany místa krajinného rázu
Územní plán stanovuje tyto základní podmínky ochrany místa krajinného rázu:
- nebude snižován podíl mimolesní rozptýlené zeleně,
- výsadbou a náhradní výsadbou bude doplňována rozptýlená stromová
zeleň na větší bloky travních porostů,
- bude zachována pohledová otevřenost krajiny, jakož i místa významných
výhledů a významné pohledové osy,
- nebude snížena stávající zachovalost sídelní struktury,
- zachovat rozptýlenost zástavby a její prolínání s plochami luk a stromovou
zelení,
- chránit relikty plužiny,
- chránit objekty lidové architektury a drobné sakrální památky,
- zachovat harmonické měřítko zástavby a krajiny,
- nevymezovat velké zastavitelné plochy do volné krajiny.

4. Umísťování staveb, zařízení a jiných opatření v nezastavěném
území
V nezastavěném území je vyloučeno umístit stavby, zařízení a jiná opatření pro
zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů a stavby hygienických
zařízení, ekologických a informačních center pro účely rekreace, kromě těch staveb,
zařízení a opatření, které umožňují umístit podmínky stanovené územním plánem
v jednotlivých koncepcích (urbanistická koncepce, koncepce veřejné infrastruktury a
koncepce uspořádání krajiny) a podmínky stanovené pro stabilizované plochy s
rozdílným způsobem využití.

g) Vymezení veřejně prospěšných staveb, staveb k zajišťování obrany
a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám
vyvlastnit
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1. Veřejně prospěšné stavby
Územní plán navrhuje tyto plochy a koridory s možností vyvlastnění (dle § 170
zákona č. 183/2006 Sb.):
Veřejně prospěšné stavby uvádí následující seznam s čísly odpovídajícími
výkresu „Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace“.
- koridor přeložky silnice II/264 – D1
- místní komunikace – D2, D5
- kruhová křižovatka – D3
- vodovodní řady – V1-V10
- čistírna odpadních vod – K1
- čerpací stanice odpadních vod – K2
- kanalizační potrubí – K3-K14
- plynovodní potrubí STL – P1-P4
Označení VPS
D1
D2
D3
D4
D5
V1
V2
V3
V4
V5
V6
V7
V8
V9
V10
K1
K2
K3
K4
K5
K6
K7
K8
K9
K10
K11
K12
K13
K14

P1
P2
P3
P4

Parcelní číslo
DOPRAVNÍ STAVBY
1878/1, 1878/3, 1878/4, 1878/5, 1928/1, 1928/3, 1928/4
2016, 2029, 2031, 2033/1, 2034/2
1966/1, 1928/1, 1928/3, 2192/1
1901, 1916/2, 1916/4, 2190/2, 2192/1
1928/7
ZÁSOBOVÁNÍ VODOU
1309/1, 2252/1, 2252/2
1267/1, 2252/1
2270, 2271/2
230, 2271/2
2271/2, 2275/1
1559/4, 1561
2144/2
2142
1900/2, 2190/2, 2300
17, S31, 19/1, 2099
KANALIZACE
323, 1319
528/3, 528/4, 528/5
1269/5, 2185/1, 1319
2255/3, 2257
1315/1, 2252/1, 2255/3
2185/1, 2257
349/6, 2185/1, 2186/1, 2189/2, 2351
349/3, 349/5, 349/6, 2173, 2189/2
2185/1, 2249/2
2189/2, 2368/1
306, 327, 329/1, 330, 2172/1, 2179, 2185/1, 2349/1
2172/1, 2179, 2270, 2271/2
1559/4, 1580/1, 1580/4, 1580/5, 2271/2
S273/2, S273/3, S349, S353, S504/2, 524, 527/1, 527/2, 528/4, 544, 545/1, 545/4,
545/5, 555/1, 555/2, 555/3, 557/2, 564/2, 566/2, 566/4, 567, 569/1, 569/5, 574/1,
2094/3, 2095, 2110, 2111, 2133, 2134/1, 2192/1, 2220/5
ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM
2271/2, 2275/1
2152/1, 2190/2, 2333
154/2, S325/3, 1782/2, 1880/1, 2152/1, 2190/2, 2191, 2192/1, 2294
1799, 1869, 2190/2, 2294, 2300

2. Veřejně prospěšná opatření
- veřejná zeleň – ZV1-ZV3
75

ÚZEMNÍ PLÁN DOLNÍ PODLUŽÍ – ZMĚNA Č. 2
TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU

- ochranná zeleň – OZ1, OZ2, OZ4, OZ7 – OZ13
- obnova náhonu – ON1
- prvky Územního systému ekologické stability: lokální biokoridory LBK K32, LBK
K33, LBK K34, LBK K35, LBK
K62, LBK K64, LBK K71, LBK
218 a LBK 219
lokální
biocentra LBC 22, LBC 23,
LBC 46 a LBC 73
Označení VPO
ON1
OZ1
OZ2
OZ4
OZ7
OZ8
OZ9
OZ10
OZ11
OZ12
OZ13
ZV1
ZV2
ZV3
LBC 22
LBC 23

LBC 46
LBC 73
LBK K32
LBK K33

LBK K34

LBK K35
LBK K62
LBK K64
LBK K71
LBK 218
LBK 219

Parcelní číslo
OBNOVA NÁHONU
2087/1
OCHRANNÁ ZELEŇ
324, 326/1, 326/2, 1269/1, 1269/5
1269/1
1226/2
218/4
1878/4
1878/3, 1878/4, 1895/2
1880/1, 1898/2
1928/1, 1928/3
1895/1, 1895/3, 1895/4, 1928/3, 1928/4, 2301/2
94, 1949, 2118
VEŘEJNÁ ZELEŇ
1538, 1543/2, 1543/6
466/2, 477/3, 479
1949
ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY
2023/1
S683, 1849, 1850/1, 1855/1,1855/2, 1862/2, 1864/3, 1864/4, 1865/1, 1865/2,
1865/3, 1881/1, 1881/2, 1882, 1886/2, 1886/3, 1886/4, 1899/3, 1899/4,1899/6,
2192/1, 2328/2, 2330, 2331/5
S446, 2086/5, 2087/1, 2326
926, 956, 984
2016, 2031, 2034/2, 2039/1, 2040/1, 2040/2, 2192/1, 2313, 2319/1
S100/2, 154/2, 160, S102, S325/2, S329/1, S339, S408, S425, 463/2, 463/3,
466/1, 466/2, 467, 468, 469/3, 477/3, 479, 923/1, 1778, 1779/4, 1779/5, 1779/6,
1781, 1782/2, 1783/1, 1784/2, 1785/1, 1787/1, 1787/2, 1797/2, 1798/1, 1779,
1804/1, 1804/2, 1804/4, 1804/5, 1806/3, 1864/3, 1864/5, 2152/1, 2143, 2190/2,
2289, 2290, 2291/1, 2293/2, 2294, 2331/3, 2331/5, 2332/2, 2335, 2336, 2348/1,
2352/9
S102, S103/2, S106/1, S110, S121/2, 161/1, 174/1, 174/2, 176/1,
191/1,191/2,192/4, 195/15, 196/1, 198/2, 203/2, 205, 206/1, 206/2, S241/1, S377,
410, 421, 422, S431, 439, 441/1, 442/1, 442/2, 449, 453, 465, 466/2,
S680,1559/2, 1559/3, 1559/4, 1568/1, 1568/2, 1579/4, 1579/5, 1579/6, 1579/7,
1580/1, 1580/2, 1580/3, 1580/4, 1580/7, 1582/7, 2143, 2144/2, 2145/2, 2147/1,
2147/2, 2148/1, 2148/2, 2156, 2157, 2159/2, 2160, 2190/2, 2271/1, 2271/2,
2348/1, 2349/1, 2350, 2370/1
S330/1, 1760/10, 1830/7, 1834, 1838, 1841, 1842, 2075, 2076, 2086/5, 2087/1,
2087/2, 2192/1, 2326, 2327, 2328/2
2087/1
2086/5
2086/5
915/4, 2210
910, 915/4, 2209, 2210, 221/1
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3. Stavby a opatření k zajištění obrany a bezpečnosti státu
Proti požární ochrana obyvatelstva
Z hlediska požární ochrany jsou navrženy rozvody vody v jednotlivých ulicích do
hydrantů, které budou lokalizovány v dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí.
Obecná ochrana obyvatelstva
V rámci územního plánu jsou podle § 20 vyhlášky č. 380/2002 Sb., navrženy pro
ukrytí obyvatelstva, v důsledku mimořádné události odst. c, objekty škol. Pro skladování
materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci (odst. e) bude využita budova obecního
úřadu Pro zabezpečení evakuace obyvatelstva a jeho ubytování (odst. d) je určen
prostor sportovního areálu.
Podle požadavku vyhlášky č. 380/2002 Sb., § 20, odst. a) je nutná ochrana před
povodní a průlomovou vlnou. Pro záchranné, likvidační a obnovovací práce pro
odstranění nebo snížení škodlivých účinků kontaminace, (odst. g) navrhuje územní plán
využití ploch pro výrobu a skladování. Pro uskladnění nebezpečných látek bude
vyčleněna jedna místnost v tomto areálu. Pro vyvezení a uskladnění nebezpečných
látek mimo zastavěná a zastavitelná území obce (odst. f) bude využit prostor na hřišti
v dolní části obce. Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou a elektrickou energií
(odst. i) bude zabezpečeno z Varnsdorfu. Pro řešení bezodkladných pohřebních služeb
jsou využity plochy na místním hřbitově.

4. Plochy pro asanaci
Na území obce nebude nutné provádět žádné asanační úpravy.

g) Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných
opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a
ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám
vyvlastnit
Územní plán vymezuje tyto veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná
opatření, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit:
- veřejně prospěšné stavby:
 v koridoru VD1 – místní komunikace
 v koridoru VD2 – místní komunikace
 v koridoru VD3 – optimalizace a dílčí zkapacitnění železniční tratě
č. 089
 v koridoru VT1 – splašková kanalizace
 v koridoru VT2 – splašková kanalizace
 v koridoru VT3 – splašková kanalizace
 v koridoru VT4 – splašková kanalizace
 v koridoru VT5 – splašková kanalizace
 v koridoru VT6 – splašková kanalizace
 v koridoru VT7 – splašková kanalizace
 v koridoru VT8 – vedení vysokého napětí 110 kV
- veřejně prospěšné opatření:
 v koridoru VU1 – lokální biokoridor LBK K34
Územní plán nevymezuje žádné plochy asanací a asanačních úprav.

h) Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných
opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo
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Územní plán navrhuje tyto plochy a koridory s možností uplatnění předkupního
práva obce (dle § 101 zákona č. 183/2006 Sb.):

1. Veřejně prospěšné stavby
- koridor přeložky silnice II/264: D1
- místní komunikace: D2, D5
- kruhové křižovatky: D3, D4
- vodovodní řady: V1–V10
- čistírna odpadních vod: K1
- čerpací stanice odpadních vod: K2
- kanalizační potrubí: K3-K14
- plynovodní potrubí STL: P1-P4
Označení VPS
D1
D2
D3
D4
D5
V1
V2
V3
V4
V5
V6
V7
V8
V9
V10
K1
K2
K3
K4
K5
K6
K7
K8
K9
K10
K11
K12
K13
K14

P1
P2
P3
P4

Parcelní číslo
DOPRAVNÍ STAVBY
1878/1, 1878/3, 1878/4, 1878/5, 1928/1, 1928/3, 1928/4
2016, 2029, 2031, 2033/1, 2034/2
1966/1, 1928/1, 1928/3, 2192/1
1901,1916/2, 1916/4, 2190/2, 2192/1
1928/7
ZÁSOBOVÁNÍ VODOU
1309/1, 2252/1, 2252/2
1267/1, 2252/1
2270, 2271/2
230, 2271/2
2271/2, 2275/1
1559/4, 1561
2144/2
2142
1900/2, 2190/2, 2300
17, S31, 19/1, 2099
KANALIZACE
323, 1319
528/3, 528/4, 528/5
1269/5, 2185/1, 1319
2255/3, 2257
1315/1, 2252/1, 2255/3
2185/1, 2257
349/6, 2185/1, 2186/1, 2189/2, 2351
349/3, 349/5, 349/6, 2173, 2189/2
2185/1, 2249/2
2189/2, 2368/1
306, 327, 329/1, 330, 2172/1, 2179, 2185/1, 2349/1
2172/1, 2179, 2270, 2271/2
1559/4, 1580/1, 1580/4, 1580/5, 2271/2
S273/2, S273/3, S349, S353, S504/2, 524, 527/1, 527/2, 528/4, 544, 545/1, 545/4,
545/5, 555/1, 555/2, 555/3, 557/2, 564/2, 566/2, 566/4, 567, 569/1, 569/5, 574/1,
2094/3, 2095, 2110, 2111, 2133, 2134/1, 2192/1, 2220/5
ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM
2271/2, 2275/1
2152/1, 2190/2, 2333
154/2, S325/3, 1782/2, 1880/1, 2152/1, 2190/2, 2191, 2192/1, 2294
1799, 1869, 2190/2, 2294, 2300

2. Veřejně prospěšná opatření
- veřejná zeleň – ZV1-ZV3
- ochranná zeleň – OZ1, OZ2, OZ4, OZ7 – OZ13
- obnova náhonu – ON1
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- prvky Územního systému ekologické stability: lokální biokoridory LBK K32, LBK
K33, LBK K34, LBK K35, LBK
K62, LBK K64, LBK K71, LBK
218 a LBK 219
lokální biocentra LBC 22, LBC
23, LBC 46 a LBC 73
Označení VPO
ON1
OZ1
OZ2
OZ4
OZ7
OZ8
OZ9
OZ10
OZ11
OZ12
OZ13
ZV1
ZV2
ZV3
LBC 22
LBC 23

LBC 46
LBC 73
LBK K32
LBK K33

LBK K34

LBK K35
LBK K62
LBK K64
LBK K71
LBK 218
LBK 219

Parcelní číslo
OBNOVA NÁHONU
2087/1
OCHRANNÁ ZELEŇ
324, 326/1, 326/2, 1269/1, 1269/5
1269/1
1226/2
218/4
1878/4
1878/3, 1878/4, 1895/2
1880/1, 1898/2
1928/1, 1928/3
1895/1, 1895/3, 1895/4, 1928/3, 1928/4, 2301/2
94, 1949, 2118
VEŘEJNÁ ZELEŇ
1538, 1543/2, 1543/6
466/2, 477/3, 479
1949
ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY
2023/1
S683, 1849, 1850/1, 1855/1, 1855/2, 1862/2, 1864/3, 1864/4, 1865/1, 1865/2,
1865/3, 1881/1, 1881/2, 1882, 1886/2, 1886/3, 1886/4, 1899/3, 1899/4,1899/6,
2192/1, 2328/2, 2330, 2331/5
S446, 2086/5, 2087/1, 2326
926, 956, 984
2016, 2031, 2034/2, 2039/1, 2040/1, 2040/2, 2192/1, 2313, 2319/1
S100/2, 154/2, 160, S102, S325/2, S329/1, S339, S408, S425, 463/2, 463/3,
466/1, 466/2, 467, 468, 469/3, 477/3, 479, 923/1, 1778, 1779/4, 1779/5, 1779/6,
1781, 1782/2, 1783/1, 1784/2, 1785/1, 1787/1, 1787/2, 1797/2, 1798/1, 1779,
1804/1, 1804/2, 1804/4, 1804/5, 1806/3, 1864/3, 1864/5, 2152/1, 2143, 2190/2,
2289, 2290, 2291/1, 2293/2, 2294, 2331/3, 2331/5, 2332/2, 2335, 2336, 2348/1,
2352/9
S102, S103/2, S106/1, S110, S121/2, 161/1, 174/1, 174/2, 176/1,
191/1,191/2,192/4, 195/15, 196/1, 198/2, 203/2, 205, 206/1, 206/2, S241/1, S377,
410, 421, 422, S431, 439, 441/1, 442/1, 442/2, 449, 453, 465, 466/2,
S680,1559/2, 1559/3, 1559/4, 1568/1, 1568/2, 1579/4, 1579/5, 1579/6, 1579/7,
1580/1, 1580/2, 1580/3, 1580/4, 1580/7, 1582/7, 2143, 2144/2, 2145/2, 2147/1,
2147/2, 2148/1, 2148/2, 2156, 2157, 2159/2, 2160, 2190/2, 2271/1, 2271/2,
2348/1, 2349/1, 2350, 2370/1
S330/1, 1760/10, 1830/7, 1834, 1838, 1841, 1842, 2075, 2076, 2086/5, 2087/1,
2087/2, 2192/1, 2326, 2327, 2328/2
2087/1
2086/5
2086/5
915/4, 2210
910, 915/4, 2209, 2210, 221/1

h) Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných
prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo s uvedením v čí
prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních čísel pozemků,
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názvu katastrálního území a případně dalších údajů podle § 8
katastrálního zákona
Územní plán nevymezuje veřejně prospěšné stavby ani veřejná prostranství, pro
které lze uplatnit předkupní právo.

i) Kompenzační opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona
Územní plán nestanovuje žádná kompenzační opatření podle § 50 odst. 6
stavebního zákona.

i) Údaje o počtu listů a počtu výkresů grafické části
Textová část územního plánu obsahuje 23 stran.
Grafická část územního plánu sestává celkem z 10 výkresů:
1. Základní členění území 1 : 10 000
2. Hlavní výkres 1 : 10 000
3. Hlavní výkres 1 : 5 000
4. Hlavní výkres - koncepce uspořádání krajiny 1 : 10 000
5. Hlavní výkres - koncepce veřejné infrastruktury – doprava 1 : 10 000
6. Hlavní výkres - koncepce veřejné infrastruktury - zásobování vodou 1 : 10 000
7. Hlavní výkres - koncepce veřejné infrastruktury - kanalizace 1 : 10 000
8. Hlavní výkres - koncepce veřejné infrastruktury - elektrická energie 1 : 10 000
9. Hlavní výkres - koncepce veřejné infrastruktury - plyn 1 : 10 000
10. Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace 1 : 5 000

Údaje o počtu listů a počtu výkresů grafické části
Textová část územního plánu má 22 stran.
Grafická část územního plánu má 3 výkresy:
B.1 Výkres základního členění území, v M = 1 : 5 000
B.3 Hlavní výkres, v M = 1 : 5 000
B.10 Výkres Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace, v M = 1 : 5 000
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