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A

Postup při pořízení ÚP

POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

O pořízení územního plánu pro obec Zákupy rozhodlo zastupitelstvo města Zákupy v roce 2003 .
Pořizovatel územního plánu, Městský úřad Zákupy, navrhl hlavní cíle a požadavky pro jeho
vypracování v návrhu zadání. V souladu s ust. § 20 zákona č.50/1976 sb., ve znění platném k roku
2005, oznámil místo a den projednávání návrhu zadání územního plánu veřejnou vyhláškou
ze dne 22.04.2005 (vyvěšena 27.04.2005 – 27.5.2005), zaslal jednotlivě dotčeným orgánům státní
správy a seznámil orgány územního plánování sousedních územních obvodů. Návrh zadání
územního plánu byl vystaven k veřejnému nahlédnutí na úřední desce Městského úřadu Zákupy
a na odboru výstavby Městského úřadu Zákupy, byla splněna povinná lhůta 30 dnů. Veřejné
projednání návrhu zadání se uskutečnilo dne 19.05.2005. Návrh zadání byl s dotčenými orgány
státní správy, které uplatnily svá stanoviska ve stanovené lhůtě, dohodnut. Krajský úřad
Libereckého kraje, jako příslušný orgán z hlediska posuzování vlivu koncepce na životní prostředí,
provedl zjišťovací řízení dle § 10i) zákona č. 100/2001 Sb. ve znění zákona č. 93/2004 Sb., jeho
závěr stanovil požadavek posoudit územní plán z hlediska vlivu na životní prostředí, stanovisko
č.j. KULK/3740/2005 ze dne 08.06.2005.
Návrh zadání územně plánovací dokumentace byl projednán s nadřízeným orgánem územního
plánování, stanovisko Krajského úřadu Libereckého kraje bylo vydáno dne 06.03.2006 pod č.j.
KULK/3603/2005/OÚP.
Návrh zadání dohodnutý s dotčeným orgány státní správy schválilo zastupitelstvo města Zákupy
usnesením č. 101/06 bod 16 dne 01.06.2006.
Výkon činnosti pořizovatele ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb.
(stavební zákon) převzal na základě žádosti Města Zákupy ze dne 05.02.2007 Městský úřad
Česká Lípa - Úřad územního plánování, který v souladu s ust. § 188 stavebního zákona
(přechodná a závěrečná ustanovení) při pořízení územního plánu postupoval dle stavebního
zákona, který nabyl účinnost 01.01.2007 a prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu.
Zastupitelstvo města Zákupy určilo v souladu s ust. §6 odst.5 písm. f) stavebního zákona, ve
vazbě na § 53 odst.1, pana ing. Zdeňka Rydygera – zastupitele obce, aby spolupracoval
s vybraným pořizovatelem Úřadem územního plánování MěU Česká Lípa (pořizovatel).
Na základě schváleného zadání vypracoval 01/2008 SAUL– sdružení architektů urbanistů Liberec,
odpovědný projektant Ing. arch. Vladislav Hron, autorizovaný architekt, číslo autorizace ČKA
01 598 koncept územního plánu Zákupy. Dokumentaci vyhodnocení vlivů UP Zákupy na udržitelný
rozvoj území zpracovala 01/2008 fy EKOBAU, Mgr. Pavel Bauer, autorizovaná osoba ke
zpracování dokumentace a posudku podle § 19 zákona č. 100/2001 Sb. ( rozhodnutí č.j.
8903/1612/OIP/03) a k provádění posouzení podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. (rozhodnutí č.j
630/3509/04).
V souladu s ust. § 48 odst. 2 stavebního zákona Veřejnou vyhláškou bylo oznámeno veřejné
projednání konceptu UP Zákupy spojené s odborným výkladem, na den 29.05.2008, jeho součástí
bylo rovněž vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Koncept UP Zákupy byl vystaven
k veřejnému nahlédnutí od 14.05. 2008 po dobu 30ti dnů na Městském úřadu Zákupy a Městském
úřadu Česká Lípa. Dotčeným orgánům, Krajskému úřadu Libereckého kraje a sousedním obcím
bylo veřejné projednání konceptu UP Zákupy oznámeno dopisem odeslaným 21.4.2008.
Při veřejném projednání předložil Krajský úřad Libereckého kraje ORVaŽP v souladu s ust. § 48
odst. 3 stavebního zákona písemnou žádost ze dne 28.5.2008 o prodloužení lhůty pro uplatnění
stanoviska z důvodů ust. § 10g odst.1 zákona č. 100/2001 b., o posouzení vlivů na životní
prostředí. Souhlasné stanovisko k vyhodnocení vlivů Konceptu UP Zákupy na životní prostředí
vydal Odbor rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí Krajského úřadu Libereckého
kraje dne 26.6.2008 pod č. j. KULK/37824/2008, toto podmínil splněním ve stanovisku uvedených
podmínek.
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Po vyhodnocení výsledků veřejného projednání a závěrů z projednání rozporných stanovisek
uplatněných dotčenými orgány ke konceptu UP Zákupy pořizovatel ve spolupráci s určeným
zastupitelem města Zákupy vypracoval návrh Pokynů pro zpracování návrhu UP Zákupy, které byly
v souladu s ust. § 49 odst. 3 stavebního zákona předloženy zastupitelstvu města Zákupy
k projednání a schválení. Zastupitelstvo města Zákupy schválilo Pokyny pro zpracování návrhu UP
Zákupy usnesením č.124/09 ze dne 25.02.2009. Usnesením č. 173/2009 ze dne 30.9.2009
schválilo zastupitelstvo města Zákupy doplnění Pokynů pro zpracování návrhu UP Zákupy. Byl
vysloven souhlas se zpracováním návrhu UP Zákupy, za předpokladu splnění podmínek které
vyplynuly z vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů, námitek a připomínek z veřejného
projednání konceptu.
Návrh UP Zákupy byl zpracován 01/2010, na základě připomínek pořizovatele byl opraven. Bylo
zajištěno doposouzení vlivů na životní prostředí upravených návrhových ploch, dokumentace
zpracovaná fy Ekobau 01/2010. Dotčeným orgánem požadované posouzení některých lokalit
z hlediska posouzení vlivu na krajinný ráz zpracovala Ing. arch. Jitka Brychtová 06/2009 a
11/2009. Společné jednání o návrhu UP Zákupy v souladu s ust. 50 odst. 2 stavebního zákona
bylo svoláno na den 10.08.2010, oznámeno bylo podáním ze dne 09.07.2010. Požadavky uplatnila
ve stanovisku Krajská hygienická stanice Libereckého kraje UP Česká Lípa a MZ Pozemkový úřad
Česká Lípa a to ke znění podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, úprava textů
byla s nimi dohodnuta. Připomínky podalo Centrum dopravního výzkumu divize rozvoje dopravy
pracoviště Praha (obecné podmínky pro stavby v ochranném pásmu dráhy) a ČR státní
energetická inspekce UI pro Liberecký kraj (drobné nedostatky v textové části odstraněny).
Sousední obce připomínky nezaslaly. Po termínu bylo doručeno stanovisko Krajského úřadu
Libereckého kraje vydané v souladu s ust. § 50 odst. 2 stavebního zákona dne 21.10.2010, jeho
součástí bylo souhlasné stanovisko od OŽPaZ KU Libereckého kraje dle § 5 odst.2 zákona č.
334/1992 Sb., v platném znění (celkový rozsah rozvojových ploch na zemědělské půdě 74,4552
ha). V tomto stanovisku byly uplatněny požadavky z pohledu zákona č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči, které si vyžádaly menší úpravy v návrhu UP Zákupy, jejich rozsah byl dohodnut
na společném jednání za účasti kompetentních pracovníků Krajského úřad Libereckého kraje
a zpracovatele UP Zákupy, k tomuto byl sepsán protokol, který pořizovatel obdržel dne 04.11.2010
a dne 22.11.2010 obdržel pořizovatel sdělení z Krajského úřadu Libereckého kraje, že jeho
požadavky jsou splněny.
Zpráva o projednání návrhu UP Zákupy byla pořizovatelem zpracována v souladu s ust. § 51
stavebního zákona dne 29.09.2010 a doručena Krajskému úřadu Libereckého kraje dne
29.09.2010 , který obdržel návrh UP Zákupy k posouzení.
Stanovisko Krajského úřadu Libereckého kraje dle § 51 odst. 2 stavebního zákona bylo vydáno
dne 18.10.2010, pořizovateli doručeno dne 26.10.2010, byl vysloven souhlas se zahájením řízení
o vydání návrhu UP Zákupy.
V souladu s ust. § 52 stavebního zákona pořizovatel zahájil řízení o upraveném a posouzeném
návrhu UP spojené a veřejným projednáním. Veřejné projednání návrhu UP bylo oznámeno
veřejnou vyhláškou vyvěšenou na úředních deskách MěU Česká Lípa a Městského úřadu Zákupy
a na jejich úředních internetových deskách - doručeno dne 15.11.2010. O veřejném projednání
byly jednotlivě vyrozuměny dotčené orgány, sousední obce a město Zákupy oznámením ze dne
27.10.2010, odesláno dne 03.11.2010. Návrh UP Zákupy byl vystaven po dobu 30 dnů
(od 16.11.2010 do 16.12.2010) k veřejnému nahlédnutí v budově Městského úřadu Zákupy,
u pořizovatele v budově Městského úřadu Česká Lípa, na Krajském úřadu Libereckého kraje a na
internetových stránkách města Česká Lípa a města Zákupy. Poslední den doručení námitek,
připomínek, stanovisek dotčených orgánů k návrhu územního plánu byl dne 16.12.2010, v den
konání veřejného projednání. V rámci řízení o návrhu územního plánu byla podána 1 námitka
(pan Dziubalo Zdeněk bytem Kutnohorská 2642, Česká Lípa), připomínky k řešení byly vzneseny
od Národního památkového ústavu, ústřední pracoviště Praha a od Severočeských vodovodů
a kanalizací a.s. Teplice.
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem obce vyhodnotil výsledky projednání návrhu
územního plánu.
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Z vyhodnocení stanovisek, námitek a připomínek vyplynul požadavek na úpravy návrhu UP
Zákupy následovně:
vypustit plochy označené 3-09 Z a 3-10 Z, nebyla doložena pravomocná rozhodnutí o
umístění staveb – požadavek vyplynul z „Dokumentace SEA“ (pozemek v převažující části
vlastní Město Zákupy)
upřesnit ochranné pásmo čistírny odpadních vod Nové Zákupy, tak jak je vymezeno
územním rozhodnutím č.j. výst.161/03-328 vydaném dne 09.05.2003 MU Zákupy odborem
výstavby (NPM dne 30.05.2003)
funkční využití plochy farma „Augusland“ bude uvedeno do souladu se současným
způsobem využití – „plochy výroby a skladování – zemědělské a lesnické“ (vyhověno
námitce)
Vzhledem k tomu, že se nejedná o podstatné úpravy návrhu UP Zákupy, nekonalo se opakované
veřejné projednání.
Pořizovatel přezkoumal soulad návrhu UP Zákupy s požadavky dle § 53 odst. 4 stavebního zákona
a dopracoval odůvodnění územního plánu. Návrh na vydání UP Zákupy s jeho odůvodněním
předložil pořizovatel v souladu s ustanovením § 54 odst. 1 stavebního zákona na jednání
zastupitelstvu města Zákupy.
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Vyhodnocení s PÚR a ÚPD vydanou krajem, širší vztahy

B

VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A ÚPD
VYDANOU KRAJEM, VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ
Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

B1.

VYHODNOCENÍ SOULADU S PÚR ČR A ÚPD VYDANOU KRAJEM

B1.1 Požadavky vyplývající z PÚR ČR
Politika územního rozvoje ČR 2008 (PÚR ČR) byla schválena usnesením vlády ČR č.929 ze dne
20.7.2009. Správní území obce Zákupy není na úrovni PÚR ČR (republikové a mezinárodní)
zařazeno ani jako součást rozvojové oblasti nebo na rozvojové ose, ani není zařazeno do
specifických oblastí. Přes území obce Zákupy nejsou vedeny navrhované koridory dopravní
infrastruktury mezinárodního a republikového významu.
Území Zákup se dotýká vymezení koridoru republikového významu E10 pro vedení 400 kV
Babylon - Bezděčín (zdvojení stávajícího vedení V451) pro zabezpečení provázanosti systému
zásobování elektrickou energií a zabezpečení vyvedení výkonu ze zdrojů v severních Čechách.
ÚP Zákupy je v souladu s prioritami a požadavky na územní plánování, stanovenými v PÚR ČR
pro zajištění udržitelného rozvoje území.
Územní ochrana koridoru E 10 (400 kV Babylon - Bezděčín) je v ÚP Zákupy zajištěna.
ÚP Zákupy vytváří předpoklady zejména pro:
principy udržitelného rozvoje území, rozvoj a ochranu hodnot území,
komplexní řešení území ze všech hledisek a podporu hospodářského rozvoje území,
využití opuštěných areálů a ploch, účelné a hospodárné využití území,
zvyšování kvality životního prostředí, zachování přírodně hodnotných území,
rozvoj cestovního ruchu včetně propojení na širší území sítí vhodných turistických cest,
preventivní ochranu území před potenciálními riziky a přírodními katastrofami.

B1.2 Požadavky vyplývající z ÚPD vydaných krajem
Zásady územního rozvoje Libereckého kraje (ZÚR LK) (SAUL s.r.o.)
ZÚR LK, které v nadmístních souvislostech území kraje zpřesňují a rozvíjejí cíle a úkoly územního
plánování v souladu s PÚR ČR a určují strategii pro jejich naplňování a koordinují územně
plánovací činnost obcí, nejsou dosud schváleny - jsou zpracovány na úrovni návrhu ZÚR LK
včetně Vyhodnocení vlivů ZÚR LK na udržitelný rozvoj území (SAUL s.r.o., 09/2007) a proběhlo
společné jednání o návrhu ZÚR LK a Vyhodnocení vlivů ZÚR LK na URÚ s dotčenými orgány,
ministerstvy a sousedními kraji.
ZÚR LK, po svém schválení stanoví základní požadavky na účelné a hospodárné uspořádání
území Libereckého kraje, vymezí plochy a koridory nadmístního významu (rozvojové oblasti,
rozvojové osy a specifické oblasti) včetně požadavků na jejich využití (plochy a koridory pro
veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření, kritéria pro rozhodování o možných
variantách nebo alternativách změn v jejich využití).
Předpokládá se, že území Zákup se budou týkat požadavky na územní zajištění podmínek pro
vymezené záměry nadmístního významu:
optimalizace železniční tratě v úseku Česká Lípa – Rýnoltice v rámci zajištění koridoru
republikového významu pro výhledové optimalizace železniční tratě Česká Lípa – Liberec,
zajištění územní rezervy pro koridor západního obchvatu Zákup silnicí II/268,
zajištění územní rezervy pro koridor republikového významu E10 - vedení 400 kV Babylon Bezděčín - zdvojení stávajícího vedení V451 v rámci zabezpečení vyvedení výkonu
a provázanosti systému zásobování elektrickou energií na území kraje,
upřesnění prvků nadregionálního a regionálního ÚSES (NC 42, RC1262, RC1366, RK606,
RK559) na území obce,
podpora rozvoje podnikatelských aktivit, turistiky a odpovídajících forem cestovního ruchu
na území obce (multifunkční koridor cestovního ruchu – „magistrála Ploučnice“).
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ÚP Zákupy respektuje krajské priority územního plánování, zpřesňuje navržené koridory dopravní
a technické infrastruktury, koridor cestovního ruchu Ploučnice a jednoznačně vymezuje prvky
ÚSES.
Soulad ÚP Zákupy s aktuálně platnou ÚPD Libereckého kraje bude nadále sledován.

B1.3 Požadavky vyplývající z ÚP velkého územního celku
ÚPN VÚC Ralsko (Atelier Botič, Ing.arch. W.Hána CSc.)
ÚPN VÚC Ralsko, schválený vládou ČR usnesením č.722 ze dne 19.12.1994 s návrhovým
obdobím k roku 2005 se dotýká řešeného území obce Zákupy pouze okrajově v lesnaté části obce
na k.ú. Brenná a k.ú. Veselí nad Ploučnicí, která spadala do bývalého VVP Ralsko. Součástí bylo
zhodnocení vlivů na životní prostředí dle zákona č.244/1992Sb. Významným prvkem jsou
„meandry Ploučnice“, navržené do kategorie území s nejvyšší ochranou (zóna výjimečných
přírodních hodnot). Návrh NPR Polomené hory, která zahrnuje i nivu Ploučnice nebyl dosud
realizován.
Vymezené veřejně prospěšné stavby se území obce Zákupy nedotýkají.
ÚPN VÚC Ralsko se stanoveným návrhovým obdobím k roku 2005 je již vývojem v území
i v širších souvislostech překonán.
ÚP Zákupy respektuje obecné požadavky plynoucí z ÚP VÚC Ralsko.

B1.4 Požadavky vyplývající ze strategických rozvojových dokumentů
Zákupy jsou součástí Libereckého kraje, pro který byly v letech 1998 – 2000 zpracovány rozvojové
dokumenty: Strategie regionálního rozvoje Libereckého kraje, Program rozvoje Libereckého kraje
a Regionální operační program NUTS 2 (Liberecký, Hradecký a Pardubický kraj) a následně
SROP (pro celou ČR). Tyto dokumenty byly následně v průběhu let 2001-2003 aktualizovány.
V gesci KÚLK byla rozpracována řada dalších koncepčních materiálů např. Krajská zemědělská
koncepce, Koncepce ochrany přírody a krajiny, Strategie rozvoje dopravní infrastruktury kraje,
Surovinová politika LK a další. V rámci těchto dokumentů se města Zákupy mohou dotýkat
zejména opatření týkající se podpory malého a středního podnikání, vytvoření podmínek pro nové
podnikatelské investice, rozšíření nabídky a přístupnosti různých forem a typů bydlení, zkvalitnění
stávající dopravní a technické infrastruktury, optimální využití krajinného a přírodního potenciálu,
péče o krajinu a její složky, revitalizace zemědělské prvovýroby, vypracování rozvojových
dokumentů a jejich realizace (Rozvojový plán města).
Město nemá zpracovaný Strategický plán rozvoje.
Zákupy jsou členem dobrovolného sdružení obcí v mikroregionu Podralsko s rozvojovou strategií,
zapracovanou v „Rozvojové studii venkovských mikroregionů – Mikroregion Podralsko“, z níž
vyplývají hlavní strategické cíle a opatření a aktivity pro naplnění těchto cílů, jejichž územní průmět
je v urbanistické koncepci ÚP Zákupy zohledněn.
Hlavní strategické cíle pro mikroregion Podralsko:
vytvoření příznivých podmínek pro nové podnikatelské investice a rozšíření ekonomických
aktivit v mikroregionu,
zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury,
optimalizace dopravní obslužnosti území,
rozšíření nabídky různých forem a typů bydlení,
oživení zemědělské výroby, revitalizace krajiny,
optimalizace zdravotnických služeb a školství,
zkvalitnění infrastruktury a služeb cestovního ruchu, prodloužení sezóny,
zlepšení informačních vazeb mezi obcemi, včetně vytvoření optimálních vazeb s krajskou
samosprávou,
zlepšení péče o životní prostředí.
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Nejvýznamnější opatření a aktivity s územním průmětem v Zákupech pro naplnění cílů:
odstranění dopravních závad na silnici II/268 a silnicích III. tříd,
úpravy autobusových spojů zejména pro sídla, kde není železniční spojení,
budování zón podnikatelských aktivit včetně dopravně technické infrastruktury (průmyslové
zóny Zákupy západ a Nové Zákupy),
vyznačení cyklotras, cyklostezek a turistických cest,
rozšíření a zkvalitnění nabídky služeb a zařízení CR,
zkvalitnění sportovišť a tělovýchovných areálů.
obnova, rekonstrukce a údržba nemovitých kulturních památek Zákupy – klášter,
hospodářský dvůr v zámeckém areálu,
vymezení a realizace prvků ÚSES,
projektování a realizace protierozních a protipovodňových opatření na ZPF,
obnova agrodesignu krajiny, zvyšování retenční schopnosti půd, zakládání ploch a linií
veřejné a nelesní zeleně, obnova polních cest s doprovodnou zelení,
podpora zakládání a fungování drobných podniků, rodinných farem, ekofarem i jednotlivých
zemědělsky hospodařících rolníků.
Závěr:
ÚP Zákupy je v souladu s prioritami, strategickými cíli, rozvojovými koncepcemi a úkoly pro
územní plánování, vyplývajícími z PÚR ČR, z územně plánovací dokumentace kraje
a strategických rozvojových dokumentů kraje.
ÚP Zákupy je v souladu se strategickými cíli, opatřeními a aktivitami Rozvojové studie
venkovských mikroregionů – Mikroregion Podralsko.
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B2.

Vyhodnocení s PÚR a ÚPD vydanou krajem, širší vztahy

VYHODNOCENÍ ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ

B2.1 Poloha obce v rámci Libereckého kraje
Město Zákupy leží na území okresu Česká Lípa cca 85 km severně od Prahy a cca 25 km jižně od
hranice s Německem. Největšími městy v nejbližším okolí jsou Česká Lípa (40000 obyvatel),
Mladá Boleslav (45000 obyvatel) a Liberec (100000 obyvatel). Z dalších měst položených
v blízkosti jsou nejvýznamnější Nový Bor, Cvikov, Mimoň a Doksy.
Území obce Zákupy sousedí po svém obvodu s obcemi:
ze západu - Česká Lípa
ze severu - Cvikov, Svojkov, Velenice
z východu - Brniště, Pertoltice pod Ralskem, Bohatice
z jihu - Ralsko, Provodín

B2.2 Postavení obce v rámci Libereckého kraje
Území obce Zákupy patří od 1.1.2000 k Libereckému kraji a k okresu Česká Lípa dle vyhlášky
č. 564/2002 Sb.
Město Zákupy spadá do správního obvodu obce s rozšířenou působností Česká Lípa (obec III. stupně)
a dále do správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Česká Lípa (obec II. stupně),
zahrnujícím obce Blíževedly, Bohatice, Častolovice, Holany, Horní Libchava, Horní Police, Jestřebí,
Kozly, Kravaře, Kvítkov, Nový Oldřichov Provodín, Stvolínky, Sosnová, Stružnice, Velenice, Volfartice,
Zahrádky, Zákupy a Žandov.
Území obce Zákupy podle nového vymezení regionů cestovního ruchu (zpracovala ČCCR - Česká
centrála cestovního ruchu, 1999) spadá do širší oblasti č.8 – Český sever, podoblast 8 B – Ralská
pahorkatina a Českolipsko. Dle rozpracovaných Zásad územního rozvoje Libereckého kraje (ZÚR
LK) byla obec Zákupy zařazena do turistické oblasti Máchův kraj, podoblasti Českolipsko.
Na základě zákona č.128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů, je obec Zákupy
členem dobrovolného svazku obcí mikroregionu Podralsko.
Z hlediska vzájemných vazeb jsou pro rozvoj obce Zákupy s průměrným urbanizačním zatížením,
stabilizovaným ekonomickým potenciálem a dobrými rozvojovými předpoklady určující vazby na
Českou Lípu, Mimoň, Nový Bor a na krajské město Liberec.
Urbanistická koncepce ÚP Zákupy podporuje rozvoj přirozených urbanizačních vazeb na přilehlou
okolní sídelní strukturu, respektuje limity ochrany přírodních hodnot území včetně zasahujících
prvků systémů ekologické stability místního i nadmístního významu, vytváří územní předpoklady
pro zlepšení dopravních vazeb v širších souvislostech (koridor železniční trati, úpravy tras silnic
II/268 a II/262, multifunkční turistický koridor Ploučnice) a zabezpečuje území pro trasy technické
infrastruktury nadřazených systémů.
Závěr:
ÚP Zákupy sleduje v širších souvislostech posílení významu obce a její integrity ve
struktuře osídlení kraje.
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C

Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly ÚP

VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

ÚP Zákupy vytváří předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, který spočívá
ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro
soudržnost společenství obyvatel území:
rozvojové aktivity obce jsou v souladu s aktivitami vyplývajícími z regionálních souvislostí,
návrh kontinuálního územního rozvoje a účelného a hospodárného nakládání s územím
a přírodními zdroji je úměrný přirozeným potřebám a významu obce a uspokojí potřeby
současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích,
návrh uspořádání ploch s rozdílným způsobem využití a stanovené územně technické
podmínky zajistí vytvoření zdravých životních podmínek, ochrání hodnoty území a omezí
rizika negativních vlivů na prostředí,
návrh asanací a nového využívání zdevastovaných nebo opuštěných ploch (brownfields
průmyslového, zemědělského a vojenského původu) zvýší hodnoty území,
návrh opatření v regionální souvislosti zajistí ochranu území před živelnými pohromami,
návrh rozvoje území respektuje ochranu lokalit v předmětech zájmů mezinárodní i obecné
ochrany přírody a krajiny,
upřesněním vymezení prvků zajistí podmínky pro funkčnost ÚSES.
Návrh komplexního a kontinuálního řešení účelného využití a prostorového uspořádání území sleduje:
rozvoj společenského potenciálu návrhem ploch bydlení za účelem udržení trendu
stoupajícího počtu obyvatel, zlepšení věkové struktury obyvatelstva a vytvoření zdravých
životních podmínek pro mladé rodiny i seniory a návrhem nových ploch občanského
vybavení a rekreace,
rozvoj hospodářského potenciálu návrhem ploch výroby a skladování je vyvážený
odpovídajícím návrhem nových ploch bydlení (kvalitních lidských zdrojů),
rozvoj návrhových ploch s rozdílným způsobem využití zastavěných, zastavitelných
a přestavby je zajištěn odpovídajícím návrhem dostupné a kapacitní dopravně technické
vybavenosti.
koordinaci veřejných i soukromých záměrů změn v území, výstavby a jiných činností,
ovlivňujících rozvoj území a konkretizaci ochrany veřejných zájmů vyplývajících
ze zvláštních právních předpisů.
ÚP Zákupy ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území včetně
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví:
určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zastavitelných ploch a
zajišťuje ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků,
zastavitelné plochy vymezuje s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití
zastavěného území,
účelným uspořádáním ploch s rozdílným způsobem využití a stanovením územně
technických podmínek omezuje rizika negativních vlivů na prostředí (exhalace, hluk,
otřesy), podporuje zásady zdravého sídla s kvalitním životním prostředím, poskytujícím
maximální pohodu ve fungujícím organismu obce obyvatelům i všem, kteří ve městě
pracují, podnikají a tráví volný čas,
chrání krajinu jako podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti,
ÚP Zákupy na nezastavěných a nezastavitelných plochách v souladu s jejich charakterem
podmíněně připouští:
umisťování staveb, zařízení a jiných opatření pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní
hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní
a technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof
a pro odstraňování jejich důsledků,
umisťování technické infrastruktury způsobem, který neznemožní jejich dosavadní užívání,
technická opatření a stavby, které zlepší podmínky pro jeho využití pro účely rekreace
a cestovního ruchu (například cyklistické stezky, hygienická zařízení aj.).
Komplexní zdůvodnění přijatého řešení je uvedeno v kap. G.
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D

Vyhodnocení souladů a splnění zadání

VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A
JEHO PROVÁDĚCÍCH PŘEDPISŮ

ÚP Zákupy je zpracován a projednán v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu a § 12 - 13 a přílohou č. 7 vyhlášky č.500/2006 Sb.,
o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentací a způsobu evidence územně
plánovací činnosti a vyhlášky č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území – vždy
v jejich aktuálním znění.

E

VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH
PŘEDPISŮ – SOULAD SE STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE
ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Požadavky dotčených orgánů chránících zájmy podle zvláštních právních předpisů, uplatněné
ke konceptu UP Zákupy, byly zapracovány do Pokynů pro zpracování návrhu UP Zákupy.
Návrh UP Zákupy byl s dotčenými orgány projednán na společném jednání a dle uplatněných
stanovisek upraven a dohodnut. Vyhodnocení společného jednání s dotčenými orgány o návrhu
UP Zákupy je popsáno výše v textové části odůvodnění kap. A).
Rozpory ve smyslu ust. § 4 odst.7 stavebního zákona a ust. § 136 odst.6 správního řádu
při projednávání návrhu UP Zákupy nebyly řešeny .
Návrh UP Zákupy je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů

F

VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ ZADÁNÍ A POKYNŮ PRO ZPRACOVÁNÍ
NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU

F1.

ÚDAJE O SPLNĚNÍ ZADÁNÍ

Zadání územního plánu obce Zákupy (ÚPO Zákupy) bylo vypracováno v souladu se zněním
zákona č 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
a schváleno usnesením zastupitelstva města Zákupy na jeho veřejném zasedání dne 1.6. 2006
usnesením 101/06, bod 16.
Důvodem pro pořízení ÚPO Zákupy bylo získání závazného územně plánovacího dokumentu,
jehož pomocí, po jeho schválení, bude řízen územní rozvoj města Zákupy tak, aby byl zajištěn
koordinovaný a koncepční rozvoj všech činností v území, omezující na přípustnou míru jejich
negativní vlivy a využívání neobnovitelných přírodních zdrojů ve smyslu přiměřené a důsledné
ochrany přírody a krajiny.
Koncept územního plánu Zákupy (ÚP Zákupy) byl vypracován v souladu se zněním zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) – ust. §188 zákona,
„Přechodná a závěrečná ustanovení“. Byl zpracován firmou SAUL s.r.o. Liberec, vedoucí
projektant Ing.arch Vladislav Hron, autorizovaný architekt – ČKA 01 598.
Koncept ÚP Zákupy je zpracován v souladu se Zadáním ÚPO Zákupy, byl průběžně upřesňován
v průběhu prací po dohodě pořizovatele se zhotovitelem.

11

ÚP Zákupy NÁVRH - Odůvodnění

F2.

Vyhodnocení souladů a splnění zadání

ÚDAJE O SPLNĚNÍ POKYNŮ

O konceptu ÚP Zákupy, jehož součástí bylo i vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území se
vedlo veřejné projednání v souladu s ust. § 48 stavebního zákona. Na základě vyhodnocení
výsledků veřejného projednání konceptu ÚP Zákupy zpracoval pořizovatel (Úřad územního
plánování MU Česká Lípa) ve spolupráci s určeným zastupitelem Obce Zákupy panem Ing.
Zdeňkem Rydygerem návrh pokynů pro zpracování návrhu ÚP Zákupy, předložený v souladu
s ust. § 49 odst. 3 stavebního zákona k projednání a schválení.
Pokyny pro zpracování návrhu ÚP Zákupy (vč. úprav podmínek pro využití ploch) byly schváleny
usnesením zastupitelstva města Zákupy č. 124/09 ze dne 25.2.2009.
Doplnění Pokynů pro zpracování návrhu ÚP Zákupy v souladu s ust. § 49 odst. 3 stavebního
zákona bylo schváleno usnesením zastupitelstva města Zákupy č. 173/09 ze dne 30.9.2009.
Obsah a rozsah dokumentace návrhu ÚP Zákupy v souladu s Pokyny pro zpracování návrhu ÚP
Zákupy a Doplněním Pokynů pro zpracování návrhu ÚP Zákupy byl doplněn po dohodě
pořizovatele se zhotovitelem v souvislosti s aktuálními výstupy PÚR ČR 2008 aj.
Textová část návrhu ÚP Zákupy, je zpracovaná formou zásad, požadavků a podmínek pro rozhodování o
území, obsahuje části, o kterých má pravomoc rozhodnout zastupitelstvo obce, neobsahuje to co vyplývá
z právních předpisů nebo vydaných rozhodnutí aj. Popisné a zdůvodňující části jsou zařazeny do
odůvodnění ÚP Zákupy.
Výčet ploch a koridorů vymezených k prověření územní studií, vymezení veřejně prospěšných staveb a
veřejně prospěšných opatření pro která lze uplatnit předkupní právo - byly dle požadavku redukovány. Byla
vymezena plocha asanace související s přeložkou silnice II./268 – plocha 1-39 Z.
V návrhu ÚP Zákupy byly dle pokynů provedeny plošné úpravy vybraných návrhových ploch, byly stanoveny
doplňující regulativy pro některé plochy – jedná se o plochy 1-09 Z, 1-11 Z, 1-21 Z, 1-22 Z, 1-23 Z,1-24 Z, 125 Z, 1-26 Z, 2-01 Z, 5-01 Z , 5-06 Z, 6-04 Z, 7-03 Z, 7-06 Z, 8-01 Z, 8-03 Z, 8-04 Z, 1-01 P.
Byly vyloučeny plochy 1-10 Z, 1-12 Z, 2-04 Z, 2-05 Z, 3- 01 Z, 3-04 Z, 6-01 Z, 7-05 Z, 1-12 N, 4-01 N, 8-01
N, 8-04 N. Úpravou návrhu UP Zákupy se dále vylučují plochy 3-09 Z, 3-10 Z.
Byla vyloučena plocha územní rezervy 1-01 R pro bydlení venkovské. Označení 1-01 R bylo použito pro
vymezení plochy územní rezervy pro rozvoj rekreace hromadné u koupaliště Zákupy.
Byly zahrnuty nové plochy 1-47 Z, 1-48 Z, 1-49 Z, 1-50 Z, 1-51 Z, 6-10 Z, 8-08 Z, vymezené na základě
doplněné dokumentace SEA. Na základě správního rozhodnutí je zahrnuta lokalita 7-10 Z.
Úpravy ploch z hledisek SEA byly provedeny, podrobněji kap. H2.
Byly provedeny změny funkčního využití ploch v kú Zákupy a v kú Božíkov na základě požadavků vlastníka
pí Kernové, p. Chromka a města Zákupy.
V regulačních podmínkách ÚP Zákupy byla stanovena doplňující pravidla pro výstavbu v lokalitách 1-21 Z, 122 Z a 1-23 Z na k.ú. Zákupy (UO 1) s ohledem na ochranu krajinného rázu, pro plochu 7-02 Z požadavek
posouzení plochy z hledisek krajinného rázu, pro plochu 1-02P doplněny podmínky prostorového uspořádání
na základě požadavků Krajského úřadu LK, pro plochu 4-01 X a 8-01 X podmínky pro projektové řešení a
realizaci záměrů, pro výstavbu v lokalitách UO6 a UO7 doplněna pravidla pro stavby (viz plocha „BV“), u
plochy 1-04 P podmínka rekultivace bývalé skládky a dále podmínky pro způsob zástavby na plochách
dotčených ochranným pásmem lesa, v záplavovém území a na plochách meliorovaných.
Upřesněna byla evidence chráněných kulturních památek vč. zapracování ÚAN dle požadavku KÚ LK a MU
Česká Lípa.
Provedeno bylo upřesnění kategorizace krajských silnic II. a III. třídy dle „Normové kategorizace krajských
silnic II. a III. třídy“, kterou schválilo Zastupitelstvo Libereckého kraje usnesením č. 46/04/ZK ze dne
16.3.2004.
Zapracováno je napojení části obce Božíkov na oddílnou kanalizační síť Zákupy a napojení sousední obce
Bohatice na kanalizační síť Zákupy.
Dle požadavku KHS LK, územní pracoviště Česká Lípa byla provedena úprava plochy bydlení v kontaktu se
silnicí II/268 (lokalitách 1-24 Z) a do regulačních podmínek ÚP byly zapracovány požadavky na ochranu
veřejného zdraví, upravený text návrhu UP Zákupy byl odsouhlasen KHS LK stanoviskem ze dne
22.11.2010.
Urbanistická koncepce ÚP Zákupy byla v rozpracovanosti průběžně konzultována s Městem Zákupy.
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G

KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ

G1.

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A POTŘEBY
VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH

G1.1 Vymezení a vnitřní členění řešeného území
Řešené území územního plánu Zákupy (dále jen ÚP Zákupy) zahrnuje celé správní území obce
Zákupy (kód obce 562262) o celkové výměře 4077 ha, které tvoří sedm katastrálních území:
Názvy a číselné kódy katastrálních území
Katastrální území

Číselný kód katastrálního území

Božíkov

790524

Brenná

609820

Kamenice u Zákup

662534

Lasvice

790532

Starý Šidlov

790559

Veselí nad Ploučnicí

609838

Zákupy

790567

G1.2 Odůvodnění vymezení zastavěného území
ÚP Zákupy vymezuje na správním území obce Zákupy zastavěné území v souladu se zněním § 58
zákona č. 183/2007 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
Zastavěné území bylo vymezeno v Průzkumech a rozborech a aktualizováno v ÚP Zákupy na
základě Pokynů pro zpracování návrhu územního plánu k datu 30.9.2009.
Hranice zastavěného území v zásadě kopíruje hranici intravilánu, rozšířenou o aktuální zastavěné
či jinak využité pozemky.

G1.3 Vyhodnocení účelného využití zastavěného území
Základní uspořádání funkcí v území, upevněných v převaze případů dlouhodobým předešlým
vývojem sídelního útvaru, je vzhledem k místním podmínkám a odvozeným potřebám považováno
za stabilizované a zapracováno do urbanistické koncepce.
ÚP Zákupy vymezuje zastavitelné plochy v kontextu dlouhodobého historického vývoje osídlení a krajiny:
upřednostňuje návrh ploch pro výstavbu především v prolukách stávajících zastavěných ploch,
využívá tzv. brownfields, jejichž plochy jsou většinou součástí vymezeného zastavěného území,
tímto postupem vytváří kompaktní urbanizovaná území jednotlivých částí obce.
Na území obce se vyskytuje řada územních limitů, z nichž nejzásadnějšími pro možnosti
vymezování zastavitelných ploch jsou:
vyhlášené záplavové území Q100 vodotečí Ploučnice a Svitávky, které znemožňuje zastavění a
omezuje využití atraktivních ploch, které jsou již součástí zastavěného území,
koridory VVN nadřazené elektrifikační soustavy.
Zastavěné území vymezené územním plánem k datu 30.9.2009 je účelně využito.
Protože tyto plochy nejsou dostačující pro přirozený rozvoj obce Zákupy a přírůstek obyvatelstva
se zohledněním dalších vlivů dle demografických výpočtů výhledové velikosti k orientačnímu
návrhovému horizontu 2020, navrhuje ÚP Zákupy další rozvojové plochy, které umisťuje
do nejvhodnějších lokalit zpravidla navazujících na zastavěné území a veřejnou infrastrukturu obce.
Návrh vymezení rozvojových ploch s rozdílným využitím a účelné dopravně technické řešení ÚP
Zákupy omezuje negativní účinky z výroby, dopravy aj. a zajistí na území obce kvalitní podmínky
pro bydlení a rekreaci.
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G1.4 Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch
G1.4.1 Plochy pro bydlení
V demografickém vývoji obce se začínají projevovat nové tendence směřující k postupnému oživení
obytné funkce venkovských sídel v zázemí velkých měst s dostatečnou nabídkou pracovních
příležitostí.
ORIENTAČNÍ VÝHLEDOVÁ VELIKOST
K datu 15.6.2004 měla obec Zákupy celkem 2735 trvale bydlících obyvatel. Za období od roku
1991 zde přibylo 748, tj. téměř 38 % trvale bydlících obyvatel. Zákupy tím patří k obcím s relativně
nejpříznivějším vývojem počtu trvale bydlících obyvatel v období, kdy po roce 1991 na jiných
územích naopak dochází k projevům stagnace a úbytku. Na růstu počtu obyvatel obce má největší
zásluhu dlouhodobě aktivní migrační saldo (naposled záporné saldo migrace bylo v roce 1991)
a dále aktivní přírůstek obyvatel přirozenou měnou (poslední záporné saldo bylo v roce 1997).
Zdroje : Retrospektivní lexikon obcí, Sčítání lidu 1991 a 2001, Městský úřad Zákupy (2004)

Při sčítání lidu v roce 2001, kdy v obci žilo 2593 trvale bydlících obyvatel, připadalo na jeden trvale
obydlený byt v průměru 2,55 obytných místností, které byly zalidněny na průměrnou míru 1,05
obyvatel na obytnou místnost, resp. 2,68 obyvatel na byt (bydlících v bytech). Výhledově lze
očekávat rychlý pokles míry zalidnění na úroveň 1,00 až 0,95 obyvatel v bytech na obytnou místnost.
Pokud by nedošlo k dalšímu přírůstku ani úbytku bytů, snížila by se postupně obsazenost
trvale obydlených bytů na 2470, a výhledově pravděpodobně až na 2350 obyvatel bydlících v
bytech.
Pro udržení počtu obyvatel v bytech na současném stavu, tj. 2715 obyvatel, je třeba doplnit
potenciál obce o zhruba 100 až 150 dalších bytů.
Pro udržení současného počtu trvale bydlících obyvatel v bytech (2715) a pro případný
nárůst o 5 % (na 2850 obyvatel), což odpovídá velikosti tzv. potřebné urbanistické rezervy, je
třeba na území obce Zákupy počítat s přírůstkem nejméně 160 až 250 nových bytů.
Pro bilancování zatížení území, zejména pro technickou infrastrukturu je třeba vycházet z počtu
„uživatelů území“, kam je nutné zahrnout i tzv. sezónní a ostatní uživatele území. Podle
dostupných údajů a bilancí zpracovatele ÚP by se velikost „sezónních a ostatních uživatelů území“
měla pohybovat kolem 900 ubytovaných / ubytovatelných osob (bez vlivu tzv. jednodenních
návštěvníků území). V současné době to představuje rozpětí zatížení území (viz tabulka uživatelé
území) od 2820 (minimum) do 3310 (maximum) denních uživatelů území, tj. na 103 % - 121 %
počtu trvale bydlících obyvatel (bez vlivu jednodenní návštěvnosti).
Při zahrnutí potenciálu rozestavěných bytů a dalších možných uživatelů území se potenciální počet
denních uživatelů území (bez jednodenních návštěvníků) zvyšuje až na 3610 osob, tj. na 133 %
současného počtu trvale bydlících obyvatel.
NÁVRH PLOCH PRO BYDLENÍ
ÚP Zákupy vymezuje návrhové plochy pro bydlení včetně požadovaných kapacit pro tzv. druhé bydlení
ve všech částech obce odvozeně od polohy místa a demografických trendů - vzhledem k charakteru
obce a poptávce v jednoznačném upřednostnění stabilizujících individuálních forem bydlení v RD.
Stárnutí populace vyvolává potřebu postupného zvyšování kapacit domova důchodců, domu
s pečovatelskou službou.
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Předpokládaný nárůst obytné kapacity území na plochách zastavitelných:
UO 1 - Zákupy
1-01 Z
1-02 Z
1-03 Z
1-04 Z
1-05 Z
1-06 Z
1-07 Z
1-08 Z
1-09 Z
1-11 Z
1-13 Z
1-14 Z
1-15 Z
1-16 Z
1-17 Z
1-18 Z
1-19 Z
1-20 Z
1-21 Z
1-22 Z
1-23 Z
1-24 Z
1-25 Z
1-36 Z
1-48 Z
1-49 Z

bydlení - venkovské
bydlení - venkovské
bydlení - venkovské
bydlení - venkovské
bydlení - venkovské
bydlení - venkovské
bydlení - venkovské
bydlení - venkovské
bydlení - venkovské
bydlení - venkovské
bydlení - městské individuální
bydlení - městské individuální
bydlení - městské individuální
bydlení - městské individuální
bydlení - městské individuální
bydlení - městské individuální
bydlení - městské individuální
bydlení - městské individuální
bydlení - městské individuální
bydlení - městské individuální
bydlení - městské individuální
bydlení - městské individuální
bydlení - městské individuální
smíšené obytné – centrální
bydlení - venkovské
bydlení - venkovské
celkem

3 RD
1 RD
1 - 2 RD
1 - 2 RD
1 RD
2 RD
7 RD
8 RD
12 RD
1 RD
4 RD
4 RD
2 – 3 RD
2 RD
1 RD
10 RD
6 RD
20 RD
15 RD
25 RD
20 RD (z toho na p.p.č. 2610,2611,2612 max. 2 RD)
10 RD
10 RD
5 b.j.
1 RD
1 RD
167 – 169 RD
+
5 b.j. v BD

UO 2 - Nové Zákupy
2-01 Z bydlení - venkovské
celkem
2-02 Z rozšíření DPS

11 RD
11 RD
obytná kapacita není stanovena – bude upřesněna dle potřeby

UO 3 - Božíkov
3-02 Z
3-03 Z
3-05 Z
3-06 Z
3-07 Z
3-08 Z

bydlení - venkovské
bydlení - venkovské
bydlení - venkovské
bydlení - venkovské
bydlení - venkovské
bydlení - venkovské
celkem

3 RD
1 - 2 RD
3 RD
1 - 2 RD
2 - 3 RD
2 RD
12 – 15 RD

UO 4 - Brenná
4-01 Z bydlení - venkovské
4-02 Z bydlení - venkovské
celkem

1 RD
2 RD
3 RD

UO 5 - Kamenice u Zákup
5-02 Z
5-03 Z
5-04 Z
5-05 Z
5-06 Z
5-07 Z
5-08 Z
5-09 Z

bydlení - venkovské
bydlení - venkovské
bydlení - venkovské
bydlení - venkovské
bydlení - venkovské
bydlení - venkovské
bydlení - venkovské
bydlení - venkovské
celkem

5 RD
2 RD
2 RD
2 RD
1 RD
1 RD
5 RD
1 RD
19 RD
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UO 6 - Lasvice (k.ú. Lasvice)
6-02 Z
6-03 Z
6-04 Z
6-05 Z
6-06 Z
6-07 Z
6-08 Z
6-09 Z
6-10/Z

bydlení - venkovské
bydlení - venkovské
bydlení - venkovské
bydlení - venkovské
bydlení - venkovské
bydlení - venkovské
bydlení - venkovské
bydlení - venkovské
bydlení - venkovské
celkem

1 RD
2 RD
6 RD
1 RD
1 RD
1 - 2 RD
1 RD
1 RD
1 RD
15 – 16 RD

UO 7 - Starý Šidlov
7-01 Z
7-02 Z
7-03 Z
7-04 Z
7-06 Z
7-07 Z
7-08 Z
7-09 Z
7-10 Z

bydlení - venkovské
bydlení - venkovské
bydlení - venkovské
bydlení - venkovské
bydlení - venkovské
bydlení - venkovské
bydlení - venkovské
bydlení - venkovské
bydlení - venkovské
celkem

8-01 Z
8-02 Z
8-03 Z
8-04 Z
8-05 Z
8-07 Z

bydlení - venkovské
bydlení - venkovské
bydlení - venkovské
bydlení - venkovské
bydlení - venkovské
obytná farma
celkem

4 RD
1 RD
1 RD
1 RD
4 RD
3 RD
2 RD
1 RD
17 RD

UO 8 - Veselí nad Ploučnicí
3 - 4 RD
3 RD
2 - 3 RD
1 RD
1 RD
10 RD

+

1 – 2 b.j.
1 – 2 b.j.

Předpokládaný nárůst obytné kapacity území na plochách přestavby:
UO 1 - Zákupy
1-03 P
1-05 P
1-06 P
1-07 P

smíšené obytné - centrální
obytná farma
obytná farma
obytná farma
celkem

10 – 15 b.j.
1 – 2 b.j.
1 – 2 b.j.
1 – 2 b.j.
13 – 21 b.j.

UO 5 - Kamenice u Zákup
5-01 P bydlení – venkovské

5 RD

Pro udržení současného počtu trvale bydlících obyvatel v bytech (2715) a pro případný nárůst o 5 %
(na 2850 obyvatel), což odpovídá velikosti tzv. potřebné urbanistické rezervy, je třeba na území obce
Zákupy počítat s přírůstkem nejméně 160 až 250 nových bytů (viz kapitola G1.4 Vyhodnocení
potřeby vymezení zastavitelných ploch v Odůvodnění ÚP).
Navržené plochy pro bydlení (včetně požadovaných kapacit pro tzv. druhé bydlení), rozmístěné na
území obce Zákupy odvozeně od výhodnosti místa a demografických trendů v jednotlivých sídlech, v
jednoznačné převaze stabilizujících individuelních forem bydlení orientačně představují potenciál
minimálně cca 280 b.j. (z toho cca 10 % bydlení v hromadných formách).
Z nárůstu obytné kapacity území lze odvodit možný nárůst o 700 - 900 ubytovaných/ubytovatelných
osob.
Dostavbou domova důchodců / domu s pečovatelskou službou bude zvýšena obytná kapacita dle
skutečné vyvíjející se potřeby.
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VYHODNOCENÍ SOULADU KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE S
POŽADAVKY NA OCHRANU HODNOT V ÚZEMÍ

G2.1 Vyhodnocení souladu koncepce rozvoje území obce s požadavky na ochranu
hodnot území
G2.1.1 Civilizační hodnoty
Památkově chráněná území
Na území města je v rozsahu historického jádra města od roku 1990 vymezena Městská
památková zóna Zákupy, vyhlášená vyhláškou č.108/2003Sb. Ministerstva kultury ČR o prohlášení
území s historickým prostředím ve vybraných městech a obcích za památkové zóny.
Památkově chráněné objekty
Na území obce Zákupy se nachází řada historicky cenných objektů registrovaných v Ústředním
seznamu kulturních památek ČR.
Areál státního zámku včetně předzámčí, francouzské zahrady, anglického parku, oranžérie, sochy
sv. Jana Nepomuckého tvořený budovami a jinými nemovitými objekty na pozemcích vymezených
prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259,
260, 261, 272, 275, 276, 277 a čísly popisnými 1, 4 se stal nařízením vlády ČR č.132/2001 Sb.
Národní kulturní památkou (dále NKP). Součástí památkově chráněného zámeckého areálu je
i hospodářský dvůr a vodárenská věž s p.č. 262, 271, 978 a čp. 3, které byly v roce 2010
prohlášeny NKP Nařízením vlády č. 50/2010 Sb., o prohlášení některých kulturních památek
za NKP.
Od roku 1979 je kolem areálu zámku vyhlášeno rozhodnutím ONV Česká Lípa č.j. 39/79-154/24
ochranné pásmo.
Státní zámek Zákupy je zařazen mezi Národní kulturní památky (Nařízení vlády ČR č.132/2001 Sb.)
s vyhlášeným ochranným pásmem státního zámku Zákupy.

Státní zámek Zákupy
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Nemovité kulturní památky na území obce zapsané do státního seznamu
Číslo rejstříku

Část obce čp.

Památka

Poznámka

54574 / 5-2855 Božíkov

NPÚ ÚOP v Liberci podán na MK ČR
hřbitov, z toho jen: hroby pochodu smrti podnět na zrušení památkové ochrany
(nelze územně identifikovat)

31091 / 5-2856 Brenná

areál kostel sv. Jana Křtitele se dvěma
st.p.č. 62, 63, 64 a p.p.č. 1
kaplemi a ohradní zdí s bránou

27742 / 5-2857 Brenná

če. 17 dům

st.p.č. 12

19759 / 5-3033 Kamenice čp.65

dům

st.p.č. 242

31360 / 5-3450 Lasvice

smírčí kříž

st.p.č. 330,

dům

st.p.č. 107 NPÚ ÚOP v Liberci podán na
MK ČR podnět na zrušení památkové
ochrany (znehodnoceno)

kaple sv. Valentina

st.p.č. 76

16683 / 5-3449 Lasvice
102440

če. 17

Šidlov

při cestě do Velenic

46904 / 5-3434 Zákupy

areál kostela sv. Fabiána a Šebestiána
se hřbitovní kaplí a ohradní zdí s p.č. 511, 512, 519
náhrobníky

27967 / 5-3437 Zákupy

areál kaple P. Marie se sochami
Fabiána a sv.Šebestiána

39864 / 5-3447 Zákupy
41422 / 5-3430 Zákupy

sv.

p.č. 495, 496

u mostu proti čp. 147

sloup se sochou sv. Judy Tadeáše

p.č. 277

Nábřežní ul.

sloup se sousoším Nejsvětější Trojice

p.č. 378

nám. Svobody

17766 / 5-3441 Zákupy

most se sochami

p.č. 822

31746 / 5-3436 Zákupy

most se sochami a křížem

p.č. 494

29607 / 5-3448 Zákupy

čp.1,
čp.3,
čp.4

areál zámku

p.č. 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258,
259, 260, 261, 262, 271, 272, 275, 276,
277, 978

37946 / 5-3446 Zákupy

čp.36

dům

p.č. 245

Borská

33758 / 5-3444 Zákupy

čp.51

dům

p.č. 914

Borská

33773 / 5-3445 Zákupy

čp.67

dům

p.č. 1669

Kamenická

28799 / 5-3443 Zákupy

če.40

areál domu s koželužnou a ohradní zdí

p.č. 879

Zákoutí

14769 / 5-3440 Zákupy

čp.90

p.č. 797; 798; 801; 802; 803, 806; 807;
810; 811; 812; 813; 815; 816; 817; 818;
areál kapucínského kláštera s kostelem 819; 822 dezolátní stav
sv. Františka, alejí, zahradou a ohradní (p.č 779; 780; 781; 782; 783; 784; 785;
zdí s bránou
786; 787; 788; 789; 790; 791; 792; 793;
794; 795; 799; 800; 804; 805; 808; 809
památková ochrana pozemku bez staveb)

26804 / 5-3442 Zákupy

čp.91

dům s pozemkem

p.č. 838

nám. Mírové

16486 / 5-3439 Zákupy

čp.116 dům

p.č. 184

Nábřežní

44849 / 5-3438 Zákupy

čp.147 dům

p.č. 498

Mostní

čp.234 areál domu se stodolou

p.č. 368, 365 (památková ochrana s
pozemkem v rozsahu stodoly)
Mimoňská

21370 / 5-3432 Zákupy

45125 / 5-3431 Zákupy
čp.243 areál domu s bránou
Zdroj: ÚAP ORP Česká Lípa, doplněno dle NPÚ ÚOP v Liberci

p.č. 384/1

Mimoňská

Parcelní čísla vycházející z projektu „Obnova identifikace nemovitých kulturních památek v České
republice“ je nutné chápat jako orientační, protože nebyla dosud odkontrolována ústředním
pracovištěm NPÚ v Praze, které ÚSKP ČR zpravuje.
V Ústředním seznamu kulturních památek České republiky je vedena i socha Piety s rejstříkovým
číslem 54630/5-3435, která je v současné době součástí sbírky Vlastivědného muzea a galerie
v České Lípě.
Západní křídlo kartounky (zámečku) v Nových Zákupech je po požáru devastováno a byla zrušena
její památková ochrana (rozhodnutím MK ČR 5952/07 ze dne12.5.2009).
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Vymezené území Městské památkové zóny Zákupy, ochranné pásmo státního zámku Zákupy
a nemovité kulturní památky jsou zakresleny ve výkresu č.5 – Koordinační výkres grafické části
Odůvodnění územního plánu.
Kulturní památky jsou nedílnou součástí kulturního dědictví lidu, svědectví jeho dějin, významným
činitelem životního prostředí a nenahraditelným bohatstvím státu. Práva a povinnosti vyplývající
z vlastnictví kulturních památek upravuje zákon č.20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném
znění.
Z urbanistického hlediska budou v nejvyšší možné míře chráněny kulturní hodnoty historického
vývoje území, především prostorové kompozice jednotlivých sídel a věnována odpovídající
pozornost původním objektům lidové architektury, které spolu s přírodními prvky hrají důležitou roli
v celkovém obraze krajiny. Při eventuelních zásazích a stavebních úpravách na památkově
chráněných objektech a v prostředí památkově chráněných území MPZ a ochranného pásma
zámku Zákupy je vždy nutný předchozí souhlas věcně a místně příslušného orgánu státní
památkové péče.
Území s archeologickými nálezy
Celé město Zákupy leží na území s archeologickými nálezy (typ UAN III). Ve vymezených částech
se na území města vyskytují ÚAN I a II.
Území s archeologickými nálezy jsou zakresleny v grafické části dokumentace.
Na všechny typy území s archeologickými nálezy mimo UAN IV se vztahuje povinnost vyplývající
z § 21-24 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění. To znamená, že je
nutné v prostoru UAN I, II i III respektovat § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
v platném znění, tj. stavebníci jsou již od přípravy stavby, tj. záměru provádět jakékoli zemní práce,
při nichž může být objeven archeologický nález ve smyslu § 23, povinni tento záměr oznámit
Archeologickému ústavu AV ČR a umožnit jemu nebo organizaci oprávněné k archeologickým
výzkumům provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.
Území s archeologickými nálezy
Číslo SAS ČR

Typ UAN

Název UAN

Popis lokalizace

03-31-06/7

IV.

02-42-10/1

I. a II.

zámek a jádro obce

k.ú. Zákupy

02-42-15/1

I.

středověké a novověké jádro obce

k.ú. Brenná

03-31-06/3

II.

středověké a novověké jádro obce

k.ú. Kamenice u Zákup

02-42-15/5

IV.

pod Provodinskými kameny

k.ú. Veselí nad Ploučnicí

02-42-15/6

II.

Pískovna Provodínské
těžební prostor Srní

02-42-10/2

I.

středověké a novověké jádro obce

k.ú. Božíkov

02-42-05/8

I.

středověké a novověké jádro obce

k.ú. Lasvice

02-42-05/9

I.

vrch Lipka (Lindergerg)

k.ú. Lasvice

03-31-11/2

I. a II.

bývalá pískovna

k.ú. Brenná

k.ú. Zákupy

písky

a.s.,
k.ú. Veselí nad Ploučnicí

Zdroj: ÚAP ORP Česká Lípa

Pozn.:
UAN I
UAN II
UAN III

UAN IV

- území s pozitivně prokázaným a dále bezpečně předpokládaným výskytem archeologických nálezů;
- území, na němž nebyl doposud pozitivně prokázán výskyt archeologických nálezů, ale určité indicie mu
nasvědčují: pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů 51-100%;
- území, na kterém ještě nebyl rozpoznán a pozitivně doložen výskyt arch. nálezů a prozatím tomu
nenasvědčují žádné indicie, ale předmětné území mohlo být osídleno nebo jinak využito člověkem a proto
existuje 50% pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů;
- území, kde je nereálná pravděpodobnost výskytu arch. nálezů: veškerá vytěžená území - lomy, cihelny,
pískovny aj.
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Válečné památníky, hroby a pietní místa
Péči o válečné hroby upravuje zákon č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech.
Zákon definuje válečný hrob jako místo, kde jsou pohřbeny ostatky osob, které zahynuly
v důsledku aktivní účasti ve vojenské operaci nebo v důsledku válečného zajetí, anebo ostatky
osob, které zahynuly v důsledku účasti v odboji nebo vojenské operaci v době války. Pietním
místem se rozumí pamětní deska, pomník, památník nebo obdobný symbol připomínající válečné
události a jejich oběti.
Na území města Zákupy se nacházejí 2 válečný hroby a 1 pietní místo uvedené v „Seznamu
válečných památníků, hrobů a pietních míst“ evidovaných podle zákona č.122/2004 Sb.
Válečné památníky, hroby a pietní místa
Identifikační
číslo

Katastrální
území

Číslo
parcely

Ulice / č.p.

CZE5101-8265

Zákupy

519

hřbitov, urnový háj 1. Světová válka
(hrob)

Válečný hrob s ostatky (hroby na
městském hřbitově)

CZE5101-8266

Zákupy

519

hřbitov, urnový háj 2. Světová válka
(pomník)

Pietní místo – objekt (památník na
městském hřbitově)

CZE5101-8267

Kamenice u 251
Zákup

místní hřbitov

Válečný hrob s ostatky (symbolický
hrob příslušníků Rudé armády)

Zdroj:

Historická událost Charakter

2. Světová válka

ÚAP ORP Česká Lípa, Centrální evidence válečných hrobů“ vedená Ministerstvem obrany

Vymezená území a nemovité kulturní památky dle seznamu v textové části Odůvodnění ÚP Zákupy jsou
zakresleny do výkresu č.5 – Koordinační výkres grafické části Odůvodnění ÚP Zákupy.

Urbanistické a architektonické hodnoty
Vzhledem k předešlému dlouhodobému vývoji, místním podmínkám a odvozeným potřebám lze
považovat základní uspořádání funkcí v sídelním útvaru Zákupy za stabilizované. Základní prostorová
kompozice sídel se nemění.
Hlavní a nepopiratelnou urbanisticko architektonickou hodnotu představuje území Městské památkové
zóny Zákupy, zahrnující historické jádro města s dominantním útvarem areálu státního zámku Zákupy
(národní kulturní památka).
Urbanistická struktura centra města Zákupy zůstává zachována, pouze je vhodně doplněna o některé
navržené zastavitelné plochy. Architektonické hodnoty nejsou dotčeny, jsou naopak zhodnoceny novým
využitím některých objektů a úpravami parteru v rámci vymezení ploch s rozdílným způsobem využití.
Pohledově exponované lokality, ve kterých jsou navrženy plochy bydlení, byly prověřeny
vyhodnocením uvažované zástavby z hlediska vlivu na krajinný ráz a pro jejich zástavbu jsou
stanoveny zvláštní podmínky prostorového uspořádání, zajišťující ochranu krajinných hodnot území.
Další lokality navržených zastavitelných ploch jsou umístěny v polohách, kde negativně neovlivní
celkové panorama obce ani pohledově nebudou konkurovat zdejším historickým stavebním
dominantám.
Urbanistická struktura ostatních sídel zůstává rovněž zachována, pouze je vhodně doplněna
o některé navržené zastavitelné plochy. Architektonické hodnoty nejsou dotčeny. Pro novou výstavbu
na plochách bydlení venkovského jsou stanoveny podmínky prostorového uspořádání s ohledem
na ochranu krajinného rázu vesnické krajiny s tradiční venkovskou architekturou.
Dopravní a technická infrastruktura
Viz kapitoly G4.1 a G4.2.
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G2.1.2 Přírodní hodnoty
Plochy a lokality obecné ochrany přírody a krajiny
Významné krajinné prvky „ze zákona“ (dle § 3 zákona č. 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny):
v podmínkách řešeného území jsou jimi veškeré zdejší lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, údolní
nivy. Navrhovaná údržba travnatých partií v nivách vodotečí je nutná pro zajištění a navýšení
biodiverzity těchto přírodních a přírodě blízkých ploch a pro zamezení devastace zdejších biotopů
a ekosystémů postupující sukcesí.
Registrované významné krajinné prvky (dle § 6 zákona):
„Zámecký park v Zákupech“,
Zrušení ochrany registrovaného VKP „Modříny v Zákupech“ (původně registrované 3 ks
v linii, aktuálně 2 ks) je odůvodněno aktuální sníženou kvalitou obou stromů, jejich
druhovou nezajímavostí i lokalizací v blízkosti veřejné komunikace.
Návrh na registraci VKP uceleného území „Nivy Svitavky u Zákup“ je odůvodněn snahou
o ochranu tohoto zachovalého a přírodě blízkého území tvořeného úsekem vlastní
vodoteče většinou s plně vyvinutými břehovými porosty a přilehlou přirozenou nivou
tvořenou travními porosty (k.ú. Kamenice u Zákup, p.č. 566, 568, 569, 570, 571, 572, 573,
609 část, k.ú. Zákupy, p.č. 1612, 1614/1, 1614/2, 1614/3, 1615, 1616, 1624, 1625, 1626,
1713, 1715, 1730, 1731, 1732/1 část, 1733, 1741, 1742, 1743, 1744, 1746, 1839, 1840
část, 2625, 2626, 2627, 2628 část.
Návrh na registraci VKP vytipovaných prvků dominantní vzrostlé nelesní zeleně (grafická
lokalizace viz příslušná mapová příloha) je odůvodněn snahou o jejich ochranu:
prvek č. 21: 2 ks lípy malolisté v k.ú. Starý Šidlov (lokalita Nový Šidlov) na p.č. 57 (dle
KN lesní pozemek, dle mapy KN louka, vlastník Město Zákupy, Borská, č.p. 5, 47123
Zákupy)
prvek č. 22: 1 ks lípy malolisté v k.ú. Kamenice u Zákup na p.č. 694 (orná půda v křižovatce na hranici řešeného území, vlastník Lubor Kitzler, 46353 Janovice
v Podještědí č.p. 20)
prvek č. 23: 1 ks lípy malolisté v k.ú. Kamenice u Zákup na hranici p.č. 700 a 424
(TTP, vlastník Štefan Jakubský, Příčná, č.p.1882, 47001 Česká Lípa)
prvek č. 24: 11 ks lip malolistých v k.ú. Zákupy na p.č. 2588 (ostatní plocha/neplodná
půda, prostor před kaplí, vlastník Jan Špindler, Vodní č.p. 20, 47123 Zákupy), část
na p.č. 2589 (orná půda, vlastník Ing. Kamil Toman, Jasanová, č.p. 1909, 25301
Hostivice)
prvek č. 25: 1 ks dubu letního v k.ú. Božíkov na p.č. 459 (TTP, vlastník Státní statek
Zákupy, 47123 Zákupy)
prvek č. 26:2 ks lípy malolisté v k.ú. Veselí nad Ploučnicí na p.č. 61 (ostatní
plocha/manipulační plocha, vlastník Miroslav Kucharovic, č.p.149, 47108 Stružnice)
Územní systém ekologické stability, tvořený zde jednotlivými vymezenými prvky regionálního
i místního významu (viz kapitola G.5.3 Vymezení územního systému ekologické stability).
Vymezení lokalit výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů (kromě lokalit vhodných
k registraci do VKP) je provedeno snahou o ochranu zde se vyskytujících druhů:
dle evidence Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě:
bývalý klášter v Zákupech (hnízdiště čápa bílého)
Bohatický rybník (v ř.ú. část)
Svitavka v úseku Lindava – Zákupy
Niva Svitavky
z výsledků terénního šetření zpracovatele předchozího stupně ÚPO Průzkumy a rozbory:
k.ú. Starý Šidlov, p.č. 573
k.ú. Brenná, p.č. 320/1
k.ú. Veselí nad Ploučnicí, p.č. 312/1 a 445
Pozn.:

Dle veškerých disponibilních podkladů nebyly v řešeném území provedeny bližší průzkumy výskytu zvláště
chráněných druhů rostlin a živočichů (dle příloh vyhlášky č. 395/1992 Sb.) – výskyt těchto druhů lze však
odůvodněně předpokládat zejména v územích EVL. Jakékoliv trvalé změny využívání těchto pozemků podléhají
nejen územnímu a stavebnímu řízení, ale i schválení orgány ochrany přírody – v odůvodněných případech je
nutno provést náležité botanické a zoologické průzkumy, a na základě výsledků učinit náležitá opatření.
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Likvidace invazních a nepůvodních druhů rostlin (dle předchozího stupně ÚP) je nutná pro
zamezení dalšího jejich šíření a eskalace problému - v řešeném území existuje několik lokalit
výskytu křídlatky (Reynoutria sp.), která je díky svým expanzním vlastnostem a vitalitě značně
nebezpečná (rozmnožuje se vegetativně i generativně). Její výskyt byl zjištěn:
v k.ú. Starý Šidlov na p.č. 29 a 33 (v místě dlouhodobě opuštěných zahrad, kde byla v dávné
minulosti zavedena cíleně, ale vlivem zanedbanosti dotčených pozemků se zde nadměrně rozšiřuje),
v k.ú. Zákupy na p.č. 2544 a 2545 (na evidovaných a tč. nevyužívaných loukách),
v k.ú. Zákupy na p.č. 1239 (na evidované ostatní ploše poblíž čerpadla PHM, kde byla zavedena
patrně cíleně, a kde hrozí nebezpečí jejího rozšíření do blízkého okolí rybníka).
Ochrana prvků vzrostlé nelesní zeleně vyplývá z obecných ustanovení zákona č. 114/92 Sb., § 3,
písm. g (dřevina rostoucí mimo les je strom či keř rostoucí jednotlivě i ve skupinách ve volné
krajině i v sídelních útvarech na pozemcích mimo lesní půdní fond), tyto prvky nálůeží
k významných krajinotvorným strukturám místního významu.
Návrhy na zakládání dřevinných doprovodů silničních komunikací a zeleně veřejných prosrtanství
jsou odůvodněny krajinářskými aspekty i pro zajištění ochranných a hygienických funkcí. Obnova
některých současných nevyhovujících alejí (zde často tvořených přestárlými ovocnými stromy) je
možná po zpracování příslušného pasportu a projektových dokumentací.
Pozn.:

v řešeném území (spolu s územím obce Ralsko) jsou dosud evidovány tzv. přechodně chráněné plochy –
bezlesní plocha nivy Ploučnice, kdy je toto území aktuálně již součástí EVL.

Plochy a lokality zvláštní (mezinárodní ochrany přírody a krajiny
Území soustavy NATURA 2000 jsou vymezena dle aktuálního stavu a upřesněna dle katastru
nemovitostí, jejich existence je jednoznačným limitem pro způsoby jejich využívání v intencích
stanoveného legislativního ochranného režimu, a to v období současné absence začlenění těchto
území v Českém právním systému v příslušných kategoriích zvláště chráněných územích.
Ptačí oblast „ČESKOLIPSKO-DOKESKÉ PÍSKOVCE A MOKŘADY“ dle vládního nařízení
č. 598 z 6.12.2004, tzv. „směrnice o ptácích“ č. 79/409/EEC o ochraně volně žijících ptáků
(v řešeném území část – v k.ú. Brenná a Veselí nad Ploučnicí),
Evropsky významná lokalita „HORNÍ PLOUČNICE“ dle nařízení vlády č. 132/2005 Sb. a dle
tzv. „směrnice o stanovištích“ č. 92/43/EEC o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících
živočichů a planě rostoucích rostlin (v částech k.ú. Brenná, Božíkov a Veselí nad Ploučnicí)
Evropsky významná lokalita „JESTŘEBSKO-DOKESKO“ dle nařízení vlády č. 132/2005 Sb.
a dle tzv. „směrnice o stanovištích“ č. 92/43/EEC o ochraně přírodních stanovišť, volně
žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (v části k.ú. Veselí nad Ploučnicí)
ODŮVODNĚNÍ NÁVRHŮ
Existence výše uvedených civilizačních a přírodních hodnot řešeného území je v návrzích ÚP
Zákupy respektována.
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LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ

Limity využití území omezují, vylučují, případně podmiňují umisťování staveb a jiné využití území
včetně různých opatření v území. Limity určují nepřekročitelnou hranici, hodnotu, nebo rozpětí pro
využití a uspořádání předmětného území za účelem zajištění funkčnosti jeho systémů,
bezpečnosti, ochrany přírody a zdravého životního prostředí.
V řešení ÚP Zákupy jsou respektována ustanovení obecně závazných právních předpisů a norem,
jsou dodržena všechna ochranná a bezpečnostní pásma, pokud se řešeného území dotýkají. Tyto
limity vycházející z právních předpisů a správních rozhodnutí (vstupní limity) jsou zachyceny
v grafické části Odůvodnění ÚP v Koordinačním výkrese.
Limity, které stanoví územně plánovací dokumentace jsou další omezení, která nevyplývají
z právních předpisů či správních rozhodnutí, avšak ze schválené koncepce ÚP (výstupní limity)
jsou zakresleny v grafické části Odůvodnění ÚP v Koordinačním výkrese jako návrh.
Limity využití území, zejména ochranná pásma, jejichž šířka není v měřítku územního plánu
zobrazitelná jsou v koordinačním výkrese reprezentovány svým nositelem, tj. např. vedením či sítí,
která je pak v legendě označena zároveň jako limit využití území.

G3.1 Ochrana kulturních hodnot
Limity využití území představují historicky cenné objekty, které byly dle zákona o státní památkové
péči č. 20/1987 Sb., prohlášeny za kulturní památky a zapsány do Ústředního seznamu
nemovitých a movitých kulturních památek. Výpis ze seznamu je uveden v předchozí kapitole
G.2.2.1. Vyhodnocení souladu koncepce rozvoje území obce s požadavky na ochranu hodnot
území.

G3.2 Ochrana přírody a krajiny
-

Významné krajinné prvky
VKP „ex lege“ (tj. dle § 3 zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny), k nimž obecně patří
„lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy“, z nichž v podmínkách řešeného území
sem lze řadit veškeré lesy, vodní plochy (toky) přírodního charakteru, rybníky a údolní nivy
registrované VKP dle § 6 uvedeného zákona.
Územní systém ekologické stability (biocentra a biokoridory ÚSES)
všechny stávající skladebné prvky ÚSES lokální i regionální dle § 4 zákona č. 114/92 Sb.

-

Plochy a lokality zvláštní (mezinárodní) ochrany přírody a krajiny
Území soustavy NATURA 2000
Hranice ptačí oblasti „ČESKOLIPSKO-DOKESKÉ PÍSKOVCE A MOKŘADY“
Hranice evropsky významné lokality „HORNÍ PLOUČNICE“
Hranice evropsky významné lokality „JESTŘEBSKO-DOKESKO“

G3.3 Ochrana vodních zdrojů a toků
Ochranná pásma vodních zdrojů
Vodní zdroj

Druh zdroje

Vyhlášení OP

Poznámky

HV-1 Lasvice

vrtaná studna

I. stupně

Využíván

DP-1 Starý Šidlov

vrtaná studna

I. stupně

Využíván

Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV)
Řešené území je součástí chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) Severočeská křída.
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Výkon správy vodních toků
Správci vodních toků mohou při výkonu správy vodního toku, pokud je to nezbytně nutné
a po předchozím projednání s vlastníky, užívat pozemků sousedících s korytem toku.
U významných vodních toků, v případě řešeného území se jedná o toky Ploučnice a Svitávka,
bude ponechán manipulační prostor v šířce nejvýše do 8,0 m od břehové čáry, u ostatních vodních
toků nejvýše v šířce do 6,0 m od břehové čáry. Na správu vodních toků a nádrží se vztahují
ustanovení Zákona č. 254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon).

G3.4 Ochrana půdního fondu
Zemědělský půdní fond
Zemědělské půdy s I. a II. třídou ochrany jsou územním limitem pro změny využívání území (dle
vyhlášky MZe č. 546/2002Sb, kdy výjimkou jsou záměry realizace veřejně prospěšných, zejména
liniových staveb, realizace navržených prvků ÚSES, některá opatření navyšujících ekologickou
stabilitu území (př. zalesňování vytipovaných pozemků, zakládání remízů ve scelených
nadměrných honech orné půdy, apod.) podléhající příslušnému povolovacímu řízení
a schvalovacímu procesu (důvodem je trvalá změna druhu dotčeného pozemku a způsob jeho
využití – oproti pěstování energetických plodin a rychle rostoucích dřevin).
Investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti – meliorace
Dle základní grafické evidence bylo v minulosti provedeno plošné odvodnění na značné ploše
řešeného území. Část takto meliorovaných ploch je tč. orně využívána, některé okrajové a vnitřní
enklávy rozsáhlých ucelených ploch jsou nevyužívané (na dlouhodobě nevyužívaných
i s počínající sukcesí lesních dřevin), mnohdy se na těchto evidovaných plochách vyskytují
i ostatní druhy pozemků (les, silniční komunikace…).
Vzhledem k datování provedených realizací lze usuzovat, že podstatná část těchto zařízení je
teoreticky funkční.

G3.5 Pozemky určené k plnění funkcí lesa
Územním limitem je obecně existence lesních porostů (VKP dle § 3 ze zákona č. 114/1992 Sb.)
a ochranné pásmo 50 m od okraje lesa (či šířka dvojnásobné střední výšky mýtného věku).
Hospodaření a využívání PUPFL je dostatečně regulováno Lesními hospodářskými plány
a osnovami, koncipované již se zásadami a podmínkami ochrany přírody a dalších předpisů.

G3.6 Nerostné suroviny
Ochrana ložisek nerostných surovin je zabezpečena právními předpisy (zákon č.366/2000 Sb.geologický zákon, zákon 44/1988, zákon č. 439/1992 Sb. – horní zákon a předpisy souvisejícími),
vyhlášenými chráněnými ložiskovými územími (CHLÚ) a dobývacími prostory (DP).
V řešeném území jsou evidovány dobývací prostory, výhradní ložiska a prognózní zdroje
nerudných nerostných surovin:
Dobývací prostory
DP 860028700 Veselí
Výhradní ložiska
VL 308940002 Srní
VL 308940003 Srní
VL 308950000 Srní 2
Prognózní zdroje
PZ 9236700
PZ 9244800
V řešeném území jsou evidována poddolovaná území a sesuvy aktivní, potenciální a stabilizované.
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G3.7 Ochranná pásma silniční sítě a dopravní vybavenosti
Ochranné pásmo silnice mimo zastavěné území nebo území určené k souvislému zastavění je
podle zákona o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, upraveno
svislými rovinami vedenými do výšky 50 m ve vzdálenosti:
50 m od osy komunikace u silnice I. třídy (v řešeném území se nevyskytují)
15 m od osy komunikace u silnice II. třídy
15 m od osy komunikace u silnice III. třídy
Ochranné pásmo dráhy je dle zákona č. 266/1994 Sb., o drahách vymezeno svislou plochou
ve vzdálenosti 60 m od osy koleje.

G3.8 Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok
K bezprostřední ochraně vodovodních řadů a kanalizačních stok před poškozením se vymezují
ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok (dále jen ochranná pásma), která jsou
stanovena zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích.
Ochranná pásma vodovodních řadů
Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou
stranu:
u vodovodních řadů do průměru 500 mm včetně, 1,5 m,
u vodovodních řadů nad průměr 500 mm, 2,5 m.
Ochranná pásma kanalizačních stok
Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny kanalizační stoky
na každou stranu:
u kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m,
u kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m.
Pásmo ochrany prostředí kanalizačních objektů
Velikost pásma ochrany prostředí ČOV a čerpacích stanic kanalizace je zohledněn v TNV 75 6011
Ochrana prostředí kolem kanalizačních zařízení:
u ČOV Nové Zákupy je to SZ-JV: 184 m od středu, SV-JZ: 160 m od středu (ÚR, 9.5. 2003),
(v PHO nelze povolit stavby vyžadující hygienickou ochranu, jako jsou budovy a zařízení
sloužící k obytným, zdravotnickým, potravinářským, tělovýchovným a rekreačním účelům)
u čerpací stanice s výpočtovou kapacitou do 500 m3/den 5,0 m.

G3.9 Ochranná pásma zařízení na výrobu a rozvod tepelné energie
Energetický zákon č.458/2000 Sb. v §87 stanoví ochranná pásma do vzdálenosti 2,5 m od zařízení
na výrobu a rozvod tepelné energie.

G3.10 Ochranná a bezpečnostní pásma plynových zařízení
Podle Energetického zákona č. 458/2000 Sb. jsou ochranná pásma:
u vysokotlakých plynovodů 10 m na obě strany od půdorysu,
u středotlakých plynovodů a přípojek v zastavěném území obce 1 m na obě strany od půdorysu,
u ostatních plynovodů a přípojek 4 m na obě strany od půdorysu,
u technologických objektů 4 m na všechny strany od půdorysu.
V ochranném pásmu je zakázáno provádět činnosti, které by mohly ohrozit plyn. zařízení, jeho
spolehlivost a bezpečnost provozu. Stavební činnost, umísťování konstrukcí, zemní práce, zřizování
skládek a uskladňování materiálu lze provádět pouze se souhlasem provozovatele plynárenského
zařízení. Vysazování trvalých porostů kořenících do větší hloubky než 20 cm nad povrch plynovodu
podléhá tomuto souhlasu pouze ve volném pruhu o šířce 2 m na obě strany od osy plynovodu.
Bezpečnostní pásma:
regulační stanice vysokotlaké – 10 m
vysokotlaké plynovody do DN 250 – 20 m
vysokotlaké plynovody nad DN 250 – 40 m
V bezpečnostním pásmu lze zřizovat stavby pouze s předchozím písemným souhlasem
provozovatele plynového zařízení, viz. Energetický zákon č. 458/2000 Sb. § 69.
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G3.11 Ochranná pásma elektrorozvodných zařízení
Energetický zákon č. 458/2000 Sb stanoví ochranná pásma v § 46 následovně:
u nadzemního vedení s napětím nad 1 kV do 35 kV včetně – pro vodiče bez izolace je
ochranné pásmo 7 m od krajního vodiče na obě strany,
u nadzemního vedení s napětím nad 35 kV do 110 kV včetně je ochranné pásmo 12 m
od krajního vodiče na obě strany,
u nadzemního vedení s napětím nad 110 kV do 220kV včetně je ochranné pásmo 15 m
od krajního vodiče na obě strany,
u nadzemního vedení s napětím nad 220 kV do 400 kV včetně je ochranné pásmo 20 m od
krajního vodiče na obě strany,
u podzemního vedení s napětím do 110 kV včetně je ochranné pásmo 1 m po obou
stranách krajního kabelu.
Ochranné pásmo elektrické stanice je vymezeno svislými rovinami:
u stožárových stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň
nízkého napětí je ochranné pásmo 7 m,
u kompaktních zděných stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV
na úroveň nízkého napětí je ochranné pásmo 2 m,
u vestavných elektrických stanic je ochranné pásmo 1 m od obestavění.
V ochranném pásmu je zakázáno:
zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby, umísťovat konstrukce a jiná
podobná zařízení, uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení,
nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto
zařízením.
V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno vysazovat chmelnice a nechávat růst
porosty nad výšku 3 m.
V ochranném pásmu podzemního vedení je zakázáno vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení
mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t.
Provozovatel přenosové soustavy může udělit písemný souhlas s činností v ochranném pásmu.
Osoby zřizující zařízení napájená stejnosměrným proudem v bezprostřední blízkostí ochranných
pásem s možností vzniku bludných proudů poškozujících podzemní vedení jsou povinny tyto
skutečnosti oznámit provozovateli přenosové soustavy a provést opatření k jejich omezení.
U zařízení vybudovaných před účinností zákona č.458/2000 Sb. zůstávají zachována ochranná
pásma podle dříve platných předpisů (Vládní nařízení č. 80/1957 a Vyhláška MPE č.153/1961):
u nadzemního vedení VN je ochranné pásmo 10 m (v lesních průsecích 7 m) na každou
stranu od krajního vodiče,
u stožárových trafostanic VN/NN se stanoví šířka ochranného pásma jako u vedení VN,
u nadzemního vedení od 60 do 110 kV včetně je ochranné pásmo 15 m na každou stranu
od krajního vodiče,
u nadzemního vedení od 110 do 220 kV včetně je ochranné pásmo 20 m na každou stranu
od krajního vodiče,
u nadzemního vedení od 220 do 400 kV včetně je ochranné pásmo 25 m na každou stranu
od krajního vodiče,
u kabelového vedení všech napětí je ochranné pásmo 1 m na každou stranu,
ochranné pásmo elektrické stanice je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné
vzdálenosti 30 m měřené kolmo na oplocenou nebo obezděnou hranici objektu stanice.
Ochranné pásmo malé vodní elektrárny je 20 m.
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G3.12 Ochranná pásma telekomunikačních zařízení
Zákon o telekomunikacích č. 151/2000 Sb. v § 92 stanoví ochranné pásmo pro podzemní
telekomunikační sítě 1,5 m po stranách krajního vedení.
V ochranném pásmu je zakázáno:
provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
zřizovat stavby či umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení a provádět činnosti,
které by jinak znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k podzemnímu
telekomunikačnímu vedení nebo které by mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost jeho provozu,
vysazovat trvalé porosty.
Podle Telekomunikačního zákona č. 151/2000 Sb. v § 92 odst. 5 vznikají ochranná pásma
nadzemních zařízení dnem nabytí právní moci územního rozhodnutí vydaného v souladu
se Zákonem č. 50/1976 Sb.
Dle § 92 odst. 6 Telekomunikačního zákona je v ochranných pásmech zakázáno zřizovat stavby,
elektrická vedení a železné konstrukce, umísťovat jeřáby, vysazovat porosty, zřizovat
vysokofrekvenční zařízení a nebo jinak způsobovat elektromagnetické stíny, odrazy nebo rušení.
V § 88 požaduje Telekomunikační zákon dále aby provozovatelé zařízení nezpůsobovali
vysokofrekvenční rušení telekomunikačních zařízení, poskytování telekomunikačních služeb nebo
provozování radiokomunikačních služeb. Za rušení se považuje také elektromagnetické stínění
nebo odrazy elektromagnetických vln stavbami.
Doporučuje se, aby stavby kolem základových stanic mobilních operátorů a v trase jejich MW
spojů byly předem projednány z hlediska rušení s provozovateli.

G3.13 Ochrana před záplavami
Dle zákona 254/2001 Sb. (dále jen vodního zákona) – povodněmi se rozumí přechodné výrazné
zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje území
mimo koryto vodního toku a může způsobit škody. Povodní je i stav, kdy voda může způsobit škody
tím, že z určitého území nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je
nedostatečný, případně dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku srážkových vod.
Pro ochranu území před záplavami jsou stanovena záplavová území vodních toků, což jsou
administrativně určená území, která mohou být při výskytu přirozené povodně zaplavena vodou.
Jejich rozsah je povinen stanovit na návrh správce vodního toku vodoprávní úřad.
Řešeným územím protéká Ploučnice, do které se vlévá Svitávka. Do těchto toků se vlévají další
drobné přítoky.
V řešeném území je stanoveno záplavové území Ploučnice Q100 a záplavové území Svitávky Q100
(včetně aktivní zóny). Záplavové území Q100 je zakresleno v grafické části dokumentace.

G3.14 Zastavěné území
Zastavěné území nemá obec Zákupy vymezeno ani stávajícím ÚPNSÚ z roku 1994, který
obsahuje pouze intravilán z roku 1966, ani samostatným postupem. Zastavěné území bylo
vymezeno v Průzkumech a rozborech a aktualizováno v územním plánu v souladu se zákonem
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu k datu 30. 9. 2009. Toto zastavěné území
vymezené územním plánem se jeho vydáním jako opatření obecné povahy stane územním
limitem.

G3.15 Radonové riziko
Radonové riziko z geologického podloží je na území městské části obce vysoké - 3Qt, v oblasti
Kamenice střední - 3 Qt – 2 sp, v ostatních částech území nízké - 1 Ks.
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ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY

G4.1 Dopravní infrastruktura
G4.1.1 Základní silniční síť
Vymezeným územím města Zákupy procházejí z pohledu vyšší silniční sítě trasy silnic II/262 a II/268,
III/ 26832, III/26834 a III/26836.
Silnice II/262: Zákupy – Česká Lípa – Děčín zprostředkovává dopravní vazby v západním směru
mezi Libereckým a Ústeckým krajem s propojením silnic I/13 a I/9. Dopravní zatížení je nejvyšší
v úsecích průtahu městem Česká Lípa a mezi Českou Lípou a Zákupy. Návrhová kategorie S 11,5/80.
Navrhované úpravy:
přeložka v délce cca 450 m v souvislosti s rozvojem výrobní zóny západ (severně od ul.
Nádražní v kategorii S 11,5/80),
zaústění nové trasy do navrhované okružní křižovatky II/262 x II/268 u železniční stanice
Zákupy.
Silnice II/268: Mnichovo Hradiště – Mimoň - Zákupy - Nový Bor propojuje silnice I/10 a I/13.
Intenzity dopravy dosahují vyšších hodnot na průtahu městem Mnichovo Hradiště a pak
v propojení Mimoně a Zákup (trasa Česká Lípa – Liberec). Návrhová kategorie S 11,5/80
(v současné době prochází centrální městskou částí Zákup ulicemi Mimoňská a Borská s funkcí
městské sběrné komunikace v kategoriích MS2 11,5/7,5/50 a MS2 9/7/50).
Navrhované úpravy:
návrh okružní křižovatky II/262 x II/268 u železniční stanice Zákupy a nové napojení ul.
Nádražní
(posun zaústění silnice II/262 do navrhované okružní křižovatky u železniční stanice
Zákupy),
přeložka úseku trasy od navrhované okružní křižovatky II/262 x II/268 u železniční stanice
Zákupy západním obchvatem města v délce cca 850 m v kategorii S 11,5/80 k navržené
okružní křižovatce se silnicí III/26834,
převedení úseku stávající silnice II/262 podél železniční tratě od okružní křižovatky u
železniční stanice Zákupy k navržené okružní křižovatce se silnicí III/26832 na II/268,
zlepšení dopravní situace v zaústění silnice III/26832: korekce tras silnic ve vazbě na
navrženou okružní křižovatku II/268 x III/26832 - oddálení křížení od přejezdu železniční tratě
Česká Lípa – Liberec.
Silnice III/26832: Zákupy - Srní - Provodín - Jestřebí (ukončení v křižovatce se silnicí I/38). Místně
zpřístupňuje části obce Božíkov, Brenná a Veselí. Trasa stabilizována, návrhová kategorie S 7,5/60.
Silnice 26834: od křižovatky se silnicí II/268 v Zákupech přes Brniště tvoří spojku mezi městy
Zákupy a Jablonné v Podještědí s ukončením v křižovatce se silnicí I/13. Místně zpřístupňuje část
obce Kamenice u Zákup, návrhová kategorie S 7,5/60.
Navrhované úpravy:
přeložka úseku trasy v délce cca 550 m s nově situovaným napojením na silnici II/268 v
okružní křižovatce II/268 x II/26834, kategorie S 7,5/60.
Silnice 26836: od křižovatky se silnicí I/I/26834 v Zákupech sleduje tok Svitávky přes obec Velenice
s ukončením ve Cvikově v křižovatce se silnicí I/13. Trasa stabilizována, návrhová kategorie S 7,5/60.
Návrh ÚP Zákupy respektuje „Normovou kategorizaci krajských silnic II. a III. třídy“, kterou
schválenou Zastupitelstvem Libereckého kraje usnesením č. 46/04/ZK ze dne 16. 3. 2004:
silnice 2. třídy č. II/262 a II/268 mají návrhovou kategorijní šířku S 11,5/80,
silnice 3. třídy č. III/26832, III/26834 a III/26836 mají návrhovou kategorijní šířku S 7,5/60.
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G4.1.2 Místní komunikace
Místní sběrné a obslužné komunikace
V rozsahu městského území Zákup jsou rozlišovány vybrané komunikace s dopravně-sběrným nebo
dopravně - obslužným významem podle dopravních vazeb, přenášených intenzit dopravy nebo
šířkového uspořádání.
Funkci sběrných komunikací plní v Zákupech ulice:
Borská (vyřazený průtah silnice II/268),
Mimoňská (vyřazený průtah silnice II/268),
Gagarinova, Školní, U Stadionu, Okružní, Ke Koupališti - sběrný okruh,
ul. Nádražní, spojka centra města se silnicí II/262 (směr Česká Lípa).
Jejich dopravní zatížení je vyšší vzhledem k přenosu vnitroměstských a radiálních přepravních
vztahů. Kategorie se pohybují v rozsahu MS2 11,5/7,5/50 – MS2 9/7/40. Vzhledem k tomu, že
tranzitní doprava bude odvedena navrhovanými přeložkami silnic II/262 a II/268 mimo zastavěné
městské území, lze na těchto komunikacích realizovat opatření ke zvýšení ochrany chodců.
Význam obslužných komunikací je v obsluze vymezených lokalit s omezeným počtem vozidel.
Mezi obslužné komunikace jsou zařazeny ulice U trati a přístupové komunikace do Nových Zákup
a Podlesí. V částech obce Starý Šidlov, Lasvice, Kamenice u Zákup, Brenná a Veselí jsou to
přístupové komunikace k lokalitám zástavby ze silnic vyšších tříd. Návrhové kategorie MO2k –
6,5/50 – MO1k –4/30, denní intenzity velmi nízké.
Ostatní (zbývající) místní komunikace mají charakter účelových spojek, které přímo navazují na
přístupy k objektům a údržbě ploch ze silnic nebo sběrných a obslužných místních komunikací.
Jejich povrch je zpevněný nebo upravený rostlý terén.
Pěší, turistické a cyklistické trasy
Ve vztahu k počtu obyvatel nedosahuje pěší doprava na území města Zákup vyšších intenzit.
Hlavní pěší tahy budou doplněny vedením v souběhu základní dopravní sítě (tahy v souběhu
silniční sítě v segregované poloze s oddělením chodníků zeleným pásem) za účelem omezení
kolizí s automobilovým provozem.
Těžištěm pěších tahů je centrální Náměstí Svobody s navazujícími radiální směry pěších tras:
stávající propojení centra města severním směrem se zámkem a do Nových Zákup (ulice
Borská),
navržené propojení centra města východním směrem s obytnou zónou, školou,
sportovištěm, odpočinkovým místem Kamenický vrch (ulice Gagarinova, U Stadionu),
stávající propojení centra jižním směrem k Zákupskému rybníku a Božíkovu (ulice
Mimoňská a U Zastávky),
upravené propojení centra západním směrem k autobusové stanici, železniční stanici
a průmyslové zóně (ulice Nádražní),
navržené nové přímé pěší propojení Nových Zákup se školu,
přeložky silnic II/262, II/268 a III/26834 budou v rozsahu kontaktních urbanizovaných ploch
vybaveny segregovanými chodníky.
Navrhované přeložky silnic II/262 a II/268 významně zklidní dopravu v centru města a podstatně se
zvýší bezpečnost pěšího provozu. Navrhované okružní křižovatky silnic II/262 x II/268 u železniční
stanice Zákupy a nástupu do výrobní zóny, II/268 x III/26834 nad zámkem a II/262 x 26832
u železniční zastávky přinesou vedle výrazného zlepšení bezpečnosti silniční dopravy prvky
zvýšení bezpečnosti chodců. Pěší trasy v ostatních řešených částech obce Nový a Starý Šidlov,
Lasvice, Kamenice, Božíkov, Brenná a Veselí, jsou vedeny v souběhu s průtahy silnic III. třídy
nebo využívají spojovací funkce místních komunikací. Jsou tak zpřístupněny vzdálenější lokality
obytné zástavby, autobusové zastávky a centra těchto obcí se službami. Pěší doprava je vzhledem
k malé intenzitě dopravy a chybějícím chodníkům (mimo úseku v Božíkově od křižovatky silnic
II/262 a III/26832) součástí silničního provozu a chodec si musí počínat v souladu s platnými
pravidly silničního provozu.
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Řešeným územím procházejí značené turistické stezky :
„červená“ : - Česká Lípa - Brenná - Mimoň – Stráž pod Ralskem
- okolo Brennského Mlýna cca 700 m souběh s trasou silnice III/26832
- trasa mimo tahy silnic II. třídy
„zelená“ : - Zákupy - Svojkov – Šišák (Sloup)
v Zákupech ulice Nádražní a Borská
- částečný souběh s trasami silnic II. třídy, kolize řešena přeložkami mimo zastavěné
území města
„žlutá“ :
- Brennský Mlýn – Veselí – Hradčanské stěny
- okolo Brennského Mlýna cca 300 m souběh s trasou silnice III/26832
- trasa mimo tahy silnic II. třídy
Po silnicích nebo místních komunikacích jsou v katastru Zákup vedeny značené cykloturistické
trasy regionálního významu.

G4.1.3 Doprava v klidu (dopravní vybavenost)
Převažující zástavba individuelními formami bydlení v rodinných domech vytváří předpoklady pro
bezkolizní odstavování vozidel na vlastních pozemcích.
Nezbytné bude postupné doplnění kapacit pro odstavení vozidel při úpravách parteru veřejných
prostranství v centru města zejména na přestavbových plochách a smíšených obytných centrálních a
občanské vybavení komerční v souvislosti s vývojem stupně motorizace. Nabídka možností
odstavování vozidel v dostupnosti centra města a v rámci rozvojových aktivit rekreace hromadné
zásadním způsobem ovlivní jejich atraktivitu.
V zónách soustředěné bytové zástavby v severovýchodním městském sektoru jsou v přijatelných
docházkových vzdálenostech soustředěny objekty řadových garáží s kapacitami 123 boxů při ulici
Okružní a 36 boxů při ulici Gagarinova. Řešení schodku v potřebách bude zajištěno zejména
rozšířením ploch stávajících garáží u koupaliště.
Služby motoristům budou zajištěny umístěním čerpacích stanic pohonných hmot na příjezdech od
České Lípy a od Mimoně.
Vyšší motoristické služby poskytuje především město Česká Lípa.

G4.1.4 Autobusová doprava
V souvislosti s přestavbou základní silniční sítě na území města se posouvá autobusová stanice
z Náměstí Svobody k navržené točně u zámecké zdi. Tato poloha autobusové stanice zajišťuje
prostřednictvím upraveného zaústění Nádražní ulice (místní sběrná) do MOK II/262 x II/268
snadné napojení na II/262 i II/268. Náměstí Svobody takto nebude dotčeno autobusovou dopravou
ale z nově situované polohy stanice bude snadno přístupné a současně bude zajištěna výhodnější
vazba na železniční stanici Zákupy.
Koncepce rozvoje veřejné autobusové dopravy v uspokojování záměrů a potřeb veřejné dopravy
bude zásadním způsobem vázána na dotaci a dohodnuté smluvní podmínky přepravy mezi
Krajským úřadem, Městským úřadem a provozovatelem.

G4.1.5 Železniční doprava
Výhledová opatření v železniční dopravě budou zaměřena na racionalizaci a vyšší efektivnost
provozu s rozšířením služeb pro partnery i cestující veřejnost. Jejich realizace se prostorově
předpokládá na stávajících plochách.
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G4.1.6 Negativní účinky hluku z dopravy
Vymezení hlukem ohroženého území:
Metodika stanovení úrovně hluku je dána „Novelou metodiky pro výpočet hluku ze silniční
dopravy“ a „Metodickými pokyny pro výpočet hladin hluku z dopravy „.
Pro zástavbu podél průtahů silnic II. třídy a hlavních městských komunikacích lze použít korekci :
- základní hladina hluku
50 dB(A)
- korekce
+
5 dB(A)
----------------------------------------------------max. přípustná hladina Laeq 55 dB(A)
Vynesením isofony 55 dB(A) do situace je určen rozsah území potencionálně ohroženého vyšší
hladinou hluku než je maximálně přípustné.
Výpočet hluku:
silniční doprava
X = F1 . F2 . F3
Y = 10 lgX - 10,1

železnční doprava
X = 140 . F4 . F5 . F6 . m
Y = 10 lgX + 40

F1 = faktor dopravního proudu
F2 = faktor podélného sklonu nivelety
F3 = faktor druhu krytu vozovky

F4 = faktor druhu trakce
F5 = faktor okamžité rychlosti
F6 = faktor počtu vozidel vlaku

silnice II/268
S voz./24 hod. 8 500
OA
7 300
NA
1 200
F1
51 724 643
F2
1,06
F3
1,00
X
54 828 122
Y
67,3
vzdál. isofony
55 dB(A)
75 m

žlz. trať Česká Lípa - Liberec
M vlaků/24 hod.
40
m vlaků/hod.
1,66
VN km/hod.
80
F4
1,00
F5
1,60
F6
1,20
X
446
Y
66,5
vzdál. isofony
55 dB(A)
65 m

MS
2 600
2 200
400
12 416 357
1,06
1,00
13 161 338
61,0
30 m

Vyhodnocení rozsahu hlukem ohroženého území
Z výpočtu a vynesení isofony 55 dB(A) do situace je zřejmé, že vyšší hladinou je ohrožena zástavba
v území podél průtahů silnic II/268 a II/262. V souběhu se železniční tratí bude hranice pásma s vyšší
hladinou hluku třídy ve vzdálenosti cca 100 m od osy koleje. Železniční trať má excentrickou polohu,
přilehlé území v jihozápadním městském sektoru je průmyslového charakteru a obytná zástavba má
dostatečný odstup. V trasách městských sběrných komunikací je negativními účinky hluku ohrožena
kontaktní zástavba.
V návrhu urbanistické koncepce rozvoje území není rozvíjena obytná funkce podél komunikací II. tříd
a jejich přeložek, avšak zejména v městské části obce je sledována tvorba kompaktního
urbanizovaného prostoru dotvářením stávajících uličních front. Ve venkovských sídlech obce, kde bude
intenzita dopravy na průtahových úsecích silnic III.třídy nízká (max. 800 vozidel/24hod.) se negativní
účinky hluku z dopravy projeví maximálně v ochranném pásmu těchto komunikací (do 15 m od okraje
vozovky).
Stávající zástavbu v hlukem ohrožených plochách lze před hlukem na pozemních komunikacích
chránit urbanistickými opatřeními (úprava trasování, osazení uličního profilu rozptylovou zelení,
v extravilánu protihlukové bariéry nebo stěny), architektonickými opatřeními (změna dispozic při
modernizaci s orientací ložnic do klidového prostoru aj.), technickými opatřeními na objektech
(výměna oken za trojskla, speciální omítky, clony aj.) a organizačními opatřeními (omezení rychlosti
na příslušném úseku).
V návrhu urbanistické koncepce rozvoje území jsou přednostně uplatněna urbanistická opatření.
Výstavba musí být řešena tak, aby v budoucnu nevznikaly nároky proti nepříznivým účinkům
dopravy, zejména hluku, které nebudou správcem dopravní cesty nebo komunikace hrazeny.
Jakákoliv stavební činnost v ochranném pásmu silnic je možná pouze se souhlasem KÚ LK,
v ochranném pásmu železnice se souhlasem Drážního úřadu.
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G4.2 Technická infrastruktura a nakládání s odpady
G4.2.1 Vodní hospodářství
Vodní toky
Řešené území leží v povodí řeky Ploučnice a Svitávky. Ploučnice protéká územím v ř. km 45-55.
Číslo hydrologického pořadí základního povodí (Ploučnice) je 1-14-03. Ploučnice a Svitávka jsou
ve vyhlášce 333/2003 Sb. evidovány jako významné vodní toky.
Tabulka vodních toků dle významu:
název toku

č. hydr. pořadí

délka

správce

vyústění v území

-

-

-

-

Svitávka

1-14-03-038

36,6

Povodí Ohře

pravostr. přítok Ploučnice

Ploučnice

1-14-03-001

101,1

Povodí Ohře

VODÁRENSKÉ TOKY
------VÝZNAMNÉ VODNÍ TOKY

OSTATNÍ TOKY
Přítoky Ploučnice
Ferdinandova strouha (dle VHmapy)
- Brenský potok (dle správce)

1-14-03-036

ZVHS, Česká Lípa

Svitávka

1-14-03-049

Povodí Ohře

1-14-03-050

ZVHS, Česká Lípa

Bezejm. tok (dle VH mapy) od Zákup
s bezejmenn. přítoky od Vinice (dle
správce Vítkovský potok)
Náhon na býv. Mlýn

1-14-03-037

pravostranný přítok
U Brenné
pravostranný přítok
U Brenné
Prav. přítok- přes Vítkov ve
Vlčím Dole
Levostr. přítok v Brenné,Veselí

Přítoky Svitávky
Bohatický potok

1-14-03-049

ZVHS, Česká Lípa

levostr.- Božíkov

Bezejmenný tok od ptačího vršku
(dle správce Ptačí potok) s
bezejmennými přítoky

1-14-03-049

ZVHS, Česká Lípa

levostr. přítok Svitávky Zákupy

Bezejm. tok od Podlesí

1-14-03-049

ZVHS, Česká Lípa

Kamenický potok

1-14-03-048

Povodí Ohře

Bezejmenný tok od Ovčího vršku(dle
správce Ovčí potok)

1-14-03-047

ZVHS, Česká Lípa

Bezejm. tok od Velenického kopce

1-14-03-047

ZVHS, Česká Lípa

Bezejm. tok od Lasvic

1-14-03-018

ZVHS, Česká Lípa

Šidlovský potok

1-14-03-052

Lesy ČR

Lipový potok

1-14-03-052

Lesy ČR

pravostr. - Zákupy
levostr. přítok- pod Kamenicí
pravostr. přítok- pod
Kamenicí
lev. přítok- pod
Velenicemi
prav.přítok-pod
Lasvicemi

Šídlovský potok a přítoky
levostranný přítok
Dobranovského p.
levostranný přítok
Šídlovského potoka

Výkon správy vodních toků
Správci vodních toků mohou při výkonu správy vodního toku, pokud je to nezbytně nutné a po
předchozím projednání s vlastníky, užívat pozemků sousedících s korytem toku
U významných vodních toků, v případě našeho řešeného území se jedná o tok Ploučnice a
Svitavky bude ponechán manipulační prostor v šířce nejvýše do 8,0 m od břehové čáry, u
ostatních vodních toků nejvýše v šířce do 6,0 m od břehové čáry. Na správu vodních toků a nádrží
se vztahují ustanovení Zák. č. 254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon).
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Vodní díla a nádrže
V řešeném území se nenacházejí významná vodní díla a nádrže, která by byla vodohospodářsky
evidovaná a mohla být využita jako zdroje pitné vody. Z vodních nádrží je možné v území
situované rybníky, uvedené v následující tabulce.
V řešeném území bude zachována řada vodních ploch, které však nemají větší vodohospodářský
význam
VODNÍ NÁDRŽE - RYBNÍKY
3

Číslo

Název

Zdroj (ha)

Plocha

Objem (m )

1

Zákupský

Ptačí potok

1,8

20. 000

2

Malý Zákupský

Ptačí potok

1,9

29. 000

3

Bohatický

Bohatický potok

2,5

20. 000

4

Bezejmenný na Ovčím potoce

Ovčí potok

5

Bezejmenný na Brenském potoce

Brenský potok

Navrhuje se výstavba přírodní vodní nádrže v Božíkově s plochou cca 4 ha, která může být využita
k akumulaci a vyrovnání odtoku při povodních.
Zákupský rybník bude nadále využíván jako městské koupaliště. V rámci zkvalitnění služeb
rekreaci a cestovnímu ruchu budou provedeny opravy stavebních konstrukcí včetně opatření
k zajištění kvalitní vody pro koupání.
Rybníky na Ovčím potoce a Brenském potoce budou i nadále sloužit k akumulaci vody
a vyrovnanému průtoku ve vodotečích. Nejsou evidovány ve vodohospodářské mapě. Tyto rybníky
o malých plochách jsou včetně údržby v režii jejich majitelů. S jejich rozsáhlejšími úpravami se
nepočítá.

Zásobování vodou
Zásobení objektů města pitnou vodou je realizováno převážně z vodovodu pro veřejnou potřebu
a z menší části i z lokálních zdrojů (studní).
Ochrana vodních zdrojů
Ochrana jednotlivých vodních zdrojů je zajištěna stanovením jejich ochranných pásem.
Rozsah pásem vodních zdrojů, režim hospodaření uvnitř i další podmínky vymezují příslušné návrhy pro
vyhlášení OP a rozhodnutí vodohospodářského orgánu, zpracované a vydané na základě HG –
průzkumů a posudků a platná legislativní úprava k jednotlivým oborům. Územní rozsah pásem je
zdokumentován v grafické příloze. Je třeba provádět revize dle vydaných rozhodnutí a nové legislativy.
Nadregionální vodní zdroje
Řešené území je situováno na rozhraní zdrojových oblastí Dobranovský potok (Česká Lípa- sever)
a Tlustecký blok a v těsné blízkosti zdrojové oblasti Písečná.
Místní zdroje pitné vody
V území jsou provozovány dva zdroje pitné vody s vyhlášenými ochrannými pásmy. Zdroje plní
funkci zásobení veřejných vodovodů sítí pitnou vodou.
Tab.: Vyhlášená ochranná pásma vodních zdrojů
Vodní zdroj

Druh zdroje

Vyhlášení OP

Ze dne

Poznámky

HV-1 (Lasvice)

(Vrt- hl. 50 m)

Vod.2979/72-403/1
(ONV OVLHZ Česká Lípa)

21. 9. 1972

I. st- platné

Vyhlášeno

VLHZ 204/79-233/1
(ONV OVLHZ Česká Lípa)

3.9.1979

I. st+ II. stplatné

Vyhlášeno

DP-1 (Starý Šidlov) Vrt- hl. 290,0 m)

Vodní zdroje jsou ve vlastnictví SVS a.s., Teplice, provozovatelem je SčVK a.s., Teplice, provoz Česká Lípa.
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Bilance potřeby vody
Zásobování uvedených spotřebišť skupinového vodovodu je možné, kapacita vodovodu ve
zdrojích je 37 l.s-1 což mnohonásobně překračuje potřebu zásobovaného spotřebiště pohybující
se v současné době kolem 5 až 7 l.s-1.
Z údajů vyplývá dostatečná kapacita vodních zdrojů pro pokrytí současné potřeby vody v řešeném
území a možnost nadále dodávat vodu ze zdroje DP-1-Starý Šidlov do Svojkova. Vyrobená
a vyfakturovaná voda jsou v mezích vydaných rozhodnutí- povolení k odběru podzemních vod ze
zdrojů. Ztráty v potrubí nutno řešit rekonstrukcemi inkriminovaných úseků.
Zdroje skupinového vodovodu Zákupy budou nadále využívány s ohledem na dostatečnou
vydatnost, a to jak pro vodovod včetně návrhových lokalit, kapacitně postačí i pro napojení obcí
Bohatice a Svojkova. Povolení k odběru vody jsou platná, kvalita vody po částečném upravení
vykazuje parametry na kvalitu pitné vody, požadované současnou legislativou.
Vodárenské objekty - vodojemy systému Zákupy
Ve vodovodním systému Zákupy zůstanou nadále provozovány tyto 3 vodojemy:
vodojem Lasvice-Zákupy - zemní betonový dvoukomorový vodojem s akumulacemi
2x650 m3,
vodojem Lasvice - zemní jednokomorový vodojem o objemu 12 m3,
vodojem Brenná - betonový věžový vodojem objemu 100 m3, situovaný na kopci v Brenné,
na vodojemech bude prováděna běžná údržba a opravy.
Pro zásobení koupaliště bude dále využíván systém vodního zdroje Čihadlo Q=5,0 l/s
s vodojemem Čihadlo 250,0 m3.
Vodárenské objekty - čerpací stanice systému Zákupy
Ve vodovodním systému zákup zůstanou nadále provozovány:
čerpací stanice ve zdroji DP-1- Starý Šidlov,
posilovací stanice pro výše položenou zástavbu Starý Šidlov,
čerpací stanice ve zdroji HV-1-Lasvice,
čerpací stanice Božíkov s čerpáním vody do VDJ Brenná.
Vodovodní systém je stabilizován a bude dále rozvíjen v souvislosti s rozvojem obce. Vodojemy až
na řešitelné výjimky tlakově pokrývají potřebné území včetně rozvojových ploch.
Navrhuje se výstavba posilovací stanice a vytvoření nového tlakového pásma u bytových domů
s kolísavým tlakem v horních patrech na východním okraji města, které by zajistilo potřebný tlak i do
návrhových ploch pro RD. Variantou by mohlo být obnovení vyřazeného VDJ Zákupy 250 m3 a
čerpání vody z řadu LT 100 u bytových domů zrekonstruovaným přiváděcím a zásobním (výtlačným
a zároveň gravitačním) řadem do VDJ Zákupy 100 m3. Toto bude řešeno samostatnou studií.
Skupinový vodovod bude zásobovat pitnou vodou město Zákupy včetně přidružených sídel Starý
Šidlov, Lasvice, Nové Zákupy, Božíkov a Brenná. Mimo řešené území i obec Svojkov a výhledově i
obec Bohatice.
Zákupy, Nové Zákupy
Skupinový vodovod bude nadále řešen jako několikapásmový s dvěma stávajícími vodními zdroji- vrty
DP-1- Starý Šidlov (Q=33,0 l/s) ve zdrojové oblasti Dobranovský potok a jako doplňující zdroj HV-1Lasvice (Q=4,0 l/s). Nadále bude v systému začleněn jako hlavní a řídící zemní dvoukomorový
vodojem Lasvice (pro Zákupy) o objemu 2×650 m3 (345,80/350,80 m n.m.). Ve skupinovém vodovodu
budou dále provozovány lokální vodojemy : Svojkov – 30 m3 (mimo řešené území), Lasvice (pro
Lasvice) - 12 m3 a věžový betonový vodojem Brenná – 100 m3.
Současně na vodovod napojených cca 90% obyvatel a firem bude postupně dostavbou rozšířeno
včetně lokalit určených pro novou zástavbu či dostavbu. Vodovodní systém skupinového vodovodu je
řízen a kontrolován centrálním dispečinkem závodu pouze částečně. Systém bude dle potřeb
provozovatele doplněn a zprovozněn u všech objektů.
Na území obce se nachází koupaliště s vlastním zdrojem a vodojemem, který je využíván v letní
sezóně. Zařízení je ve vlastnictví a provozování města. Změna tohoto systému se nepředpokládá.
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Zákupy budou nadále zásobeny z vodojemu Lasvice–2x 650 m3 hlavním zásobovacím řadem Ø 200
a 300 mm, který na okraji města je tlakově redukován a ve městě je koncipován jako procházející
hlavní páteřní řad o Ø 150 mm.
Vlastní městská rozvodná síť menších profilů bude nadále z vetší části řešena jako okruhová,
koncové úseky budou větevné.
Do sídla Božíkov bude z okraje města nadále veden řad v Ø 110 mm, kterou zásobuje. Po průchodu
obcí Božíkov, na jeho konci, je hlavní zásobovací řad tlakově posílen čerpací stanicí. Z ČS bude
nadále zásobován betonový věžový vodojemu Brenná (pro část Brenná), který je zásobována
rozvětveným zásobovacím řadem o Ø 110 a 90 mm.
Nové Zákupy budou zásobeny stávajícím řadem Ø 160 mm, napojeného z hlavního zásobovacího
řadu Ø 300 m v místě jeho přechodu na Ø 200 mm. Zásobovací síť bude nadále řešena jako
okruhová s koncovými větevnými úseky s menšími profily řadů.
Provozovaný vodovodní systém o dostatečné kapacitě zdrojů, vodojemů i dimenzí hlavních zásobních
i rozváděcích řadů je možné rozšířit o do nově navrhovaných lokalit a území. S ohledem na kapacitu
vodovodu Zákupy lze po dalším upřesnění technického řešení (např. ve studii) provést napojení
Bohatic.
Božíkov
Vodovod v Božíkově, napojený na vodovodní systém Zákup je stavem i kapacitou vyhovující, nepočítá
se s výraznými zásahy mimo běžné údržby a opravy. Posilovací stanice Božíkov, dopravující vodu do
Brenné zůstane nadále v provozu - nebude měněn systém zásobení Brenné. K nově navrženým
lokalitám bude stávající vodovodní síť rozšířena, stávající kapacita vodovodu to umožňuje.
Brenná
Zásobování pitnou vodou je vyhovující včetně akumulace i pro případný další výhledový rozvoj.
Kamenice u Zákup
Nově navržené lokality budou připojeny prodloužením a rozšířením stávající vodovodní sítě potrubím
z PE-HD D 90 mm a D 63 mm. Tlakově i kapacitně je vybudovaný vodovod vyhovující. Nepočítá se
s výraznými zásahy mimo běžné údržby a opravy.
Lasvice
Vodovod vyhovuje i pro navržený rozvoj. Návrhové lokality pro výstavbu RD budou zásobeny z nově
navrženého vodovodního řadu z PE-HD D 63 mm, napojeného na vodovod Lasvice.
Starý Šidlov
Nově navržené lokality i stávající nezásobené spotřebiště s rozptýlenou zástavbou nejsou dosud
na veřejný vodovod napojeny. Kapacita vodovodu rozšíření do stávajících i nových lokalit umožňuje.
Veselí
S ohledem na charakter značné části rekreační zástavby vybudování vodovodu ve Veselí není
v současné době ekonomické. Nelze bezproblémově provozovat případný nový vodovod s ohledem
na zabezpečení kvality pitné vody po hygienické stránce, například napojením na vodovod v Brenné.

Kanalizace a čištění odpadních vod
Zákupy
Stokový systém Zákup včetně připravované rekonstrukce ČOV Nové Zákupy je s dostatečnou
kapacitou, dojde ke zrušení druhého, provozně náročného objektu a k ucelení do jednoho kanalizačního
systému ukončeného pouze jednou ČOV. Návrh výstavby oddílné splaškové kanalizace při
odkanalizování nových lokalit a při rekonstrukcích stávajících stok významně potlačí nátok balastních
vod a sníží nároky na kapacitu a provoz ČSOV a hlavně ČOV Nové Zákupy.
Nové Zákupy
Stokový systém Zákup včetně rekonstruované ČOV Nové Zákupy je s dostatečnou kapacitou. Návrh
výstavby oddílné splaškové kanalizace při odkanalizování nových lokalit a při rekonstrukcích stávajících
stok významně potlačí tak nátok balastních vod a sníží nároky na kapacitu a provoz ČOV Nové Zákupy.

35

ÚP Zákupy NÁVRH - Odůvodnění

Komplexní zdůvodnění přijatého řešení

Navržené parametry rekonstrukce ČOV Nové Zákupy vyhoví potřebám odkanalizování městské části
obce a sídelních částí v jejím reálném dosahu, včetně výhledového připojení sousední obce Bohatice.
V souvislosti s navýšením kapacity rekonstruované ČOV Nové Zákupy se upravuje rozsah ochranného
pásma ČOV (viz kapitola: C3.8 Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok).
Božíkov
Navrhuje se vybudování oddílné gravitační kanalizační sítě pro odkanalizování zastavěných i
navržených zastavitelných ploch do čerpací stanice odpadních vod, ze které budou odpadní vody
čerpány výtlakem zaústěným do kanalizačního systému Zákup.
Brenná
S ohledem na charakter zástavby v Brenné a konfiguraci terénu není výstavba kanalizace v současné
době ekonomická. V budoucnu by mohlo být variantně uvažováno s výstavbou kombinované splaškové
oddílné kanalizační sítě malé a ČOV Brenná u hlavní silnice Zákupy-Veselí nebo přečerpávání na
navrhovanou kanalizaci Božíkov - Zákupy.
Kamenice u Zákup
S ohledem na charakter zástavby a konfiguraci terénu není výstavba kanalizace v současné době
ekonomická. Výhledově by mohlo být variantně uvažováno s výstavbou kombinované oddílné splaškové
kanalizační sítě s přečerpáváním splaškových odpadních vod na ČOV Nové Zákupy např. s využitím
trasy nově položeného vodovodu.
Lasvice
S ohledem na charakter zástavby a konfiguraci terénu není výstavba kanalizace v současné době
ekonomická. Výhledově by mohlo být variantně uvažováno s výstavbou kombinované oddílné splaškové
kanalizační sítě s přečerpáváním (či pneumatickou dopravou) splaškových odpadních vod na ČOV
Nové Zákupy např. s využitím trasy vodovodu mezi VDJ Lasvice a Novými Zákupy. Jednalo by se však
o značně dlouhý výtlak a gravitační potrubí. S ohledem na situování Šidlova v OP vodního zdroje DP-1
Starý Šidlov a HV-1 Lasvice nutno při individiuálním nakládání s vodami dodržovat ustanovení vodního
zákona a vydaná rozhodnutí vodoprávního úřadu.
Starý Šidlov
S ohledem na charakter zástavby a konfiguraci terénu není výstavba kanalizace v současné době
ekonomická. S ohledem na situování Šidlova v OP vodního zdroje DP-1 Starý Šidlov a HV-1 Lasvice
nutno při individiuálním nakládání s vodami dodržovat ustanovení vodního zákona a vydaná rozhodnutí
vodoprávního úřadu.
Veselí
S ohledem na charakter zástavby a konfiguraci terénu není výstavba kanalizace v současné době
ekonomická. Při individiuálním nakládání s vodami dodržovat ustanovení vodního zákona a vydaná
rozhodnutí vodoprávního úřadu.
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G4.2.2 Energetika a spoje
Zásobování teplem
Lubomír Kouba, realitní kancelář Česká Lípa provozuje dva centrální zdroje tepla :
Kotelna Zákupy v Gagarinově ulici :
výkon 1,7 MW
kotle - ČKD Dukla KDVE 100 o výkonu 1000 kW, ČKD Dukla o výkonu 400 kW, Blowtherm
PACK o výkonu 315 kW
rezerva pro další využití - není
palivo - zemní plyn
rozvody čtyřtrubkové (topení + TUV)
Kotelna Nové Zákupy :
výkon 1,8 MW
kotle - 3x Dakon Prexal P 600
rezerva pro další využití - 20 %
palivo - zemní plyn
rozvody - čtyřtrubkové (topení + TUV)
Z kotelny Nové Zákupy je navrženo připojení dostavby DPS, obchodů a služeb s celkovým příkonem 190 kW.
Lokální zdroje nejvíce využívají pevná paliva a elektrickou energii. Na plyn přešlo obyvatelstvo
v menším rozsahu a obnovitelné zdroje se nevyskytují. Ve využití plynu jsou největší rezervy.
Samotná regulační stanice je vytížena na 25 %. Nové STL plynovody jsou rozvedeny v Zákupech
a jsou přivedeny i do Nových Zákup. VTL plynovod DN500, který prochází oblastí poskytuje
dostatečnou kapacitu. V okrajových lokalitách je perspektivní využití obnovitelných zdrojů biomasy, dřeva i tepelných čerpadel.
Zásobování plynem
Zásobování plynem zajišťuje RWE - Severočeská plynárenská, a.s.
Územím prochází VTL plynovod Hospozín-Liberec DN500. Z něj je provedena odbočka DN150
k regulační stanici RS 2000/2/1-440, která je situována u sídliště v ul. Gagarinova. Regulační stanice
má v současné době dostatečnou rezervu. Výstup STL 250 kPa je proveden v obci Zákupy plynovodem
PE160, 110, 90 a 63. Regulační stanice plynu bude přemístěna, blíže k VTL plynovodu.
Navrhované úpravy:
Zákupy
Požadavky na navýšení odběru plynu - 1100 kW pro výrobní zóny, 320 kW pro hotel, obchody a služby,
1900 kW pro bydlení budou zajištěny ze stávajících plynovodů po jejich rozšíření.
Nové Zákupy
Potřebu pro dostavbu DPS, drobnou výrobu a služby zajistit pro vytápění výkon 190 kW buď z CZT,
který je napojen na STL plynovody nebo přímo z STL plynovodů.
Božíkov
Pro vytápění stávajících obydlí a pro novou výstavbu navrhuje územní plán prodloužení STL plynovodů
ze Zákup.
Do územního plánu byly zapracované trasy STL plynovodů podle generelu plynofikace.
Přípojky plynovodů k jednotlivým odběratelům nejsou předmětem územního plánu.

Zásobování elektrickou energií
Distribuci elektrické energie v řešeném území zajišťuje ČEZ-distribuce, a.s.
Elektrická energie je do území dodávána vedením 35 kV z rozvodny Dubice - vývod Mimoň
a z rozvodny Noviny - vývod Grunov. V současné době je vedení 35 kV dostatečné a nejsou
známé požadavky na zvýšení odběru. V části obce Nové Zákupy jsou rozvody 35 kV řešeny
podzemními kabely.
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Územím procházejí vedení nadřazené soustavy VVN:
110 kV RZ Dubice - RZ Noviny - jednoduché
110 kV RZ Babylon - RZ Noviny - dvojité
220 kV RZ Chotějovice - LRZ Bezděčín
400 kV RZ Babylon - RZ Bezděčín.
Soustavy s napětím nad 110 kV provozuje ČEPS.
Seznam trafostanic :
pořadí název
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11
T12
T13
T14
T15
T16
T17
T18
T19
T20
T21
T22
T23
T24
T25
T26
T27
T28
T29
T30

Starý Šidlov obec
Lasvice
Nové Zákupy sever
Nové Zákupy sídliště, voj. byty
Nové Zákupy jih
Nové Zákupy střed
Nové Zákupy střed
neobsazeno
Nové Zákupy VSB
Kamenice JZD
Kamenice obec
Zákupy velkovýkrmna
Velkovýkrmna volná stáj
Zákupy sever
Sídliště
Sídliště II
OPMP nábř.
Retex
Zámek
Podlesí
Zákupy drůbežárna
Willybec
Rekord
OPMP zinkovna
V zatáčce
Mlékárna
Božíkov velkovýkrmna
Božíkov obec
Brenná obec
Veselí obec

Navrhované úpravy:
Zákupy
Požadavky na navýšení odběru elektrické energie - 2400 kW pro výrobní zóny, 400 kW pro hotel,
obchody a služby, 630 kW pro bydlení. Popis požadavků :
Pro výrobní zónu 1-04/P v místě původní velkovýkrmny se využije stávající trafostanice T12velkovýkrmna. Možný odběr cca 100 kW.
Pro stavbu nových domů kolem trafostanice T20-podlesí bude potřeba zajistit navýšení odběru
o 110 kW, za předpokladu využití elektrické energie pro vytápění a ohřev TUV. Požadovaný odběr
bude zajištěn posílením případně zdvojením trafostanice.
V průmyslové zóně 1-44/Z, 1-45/Z, 1-46/Z, 1-47/Z jsou navržené tři nové trafostanice pro
velkoodběry cca 2 300 kW a dále přeložky vrchních vedení 35 kV na hranici průmyslových zón.
Hotel a služby v podzámčí s předpokládaným odběrem 200 kW budou připojeny z trafostanice
T19-zámek, po případném rozšíření trafostanice.
Navrhuje se úprava trasy vrchního vedení 35 kV severovýchodně od zámku - v souběhu s nově
navrženou trasou komunikace.
Nová trafostanice je navržena pro obchodní centrum 1-02/P u mlékárny. Předpokládaný odběr 200 kW.
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Kolem sídliště a v centrální části Zákup pro stavbu nových rodinných domků bude nutno zajistit
příkon 520 kW. Pro pokrytí požadavku jsou navrženy dvě nové trafostanice a přeložka vrchního
vedení 35 kV v úseku mezi T14-Zákupy sever a T26-mlékárna. Nové rozvody v uvedeném úseku
budou provedeny podzemním kabelem položeným v souběhu s komunikacemi.
Božíkov
Po výstavbě rodinných domů dojde k navýšení soudobého odběru elektrické energie o 55 kW
(pokud bude obec plynofikována) nebo o 190 kW (v případě využití elektrické energie k vytápění
a ohřevu TUV). Odběr bude zajištěn z rozvodů nn po posílení trafostanice T28-Božíkov obec
a z nové trafostanice.
Kamenice u Zákup
Předpokládaný nárůst soudobého elektrického odběru pro nové rodinné domy - 260 kW bude
zajištěn z rozvodů nn po posílení stávající distribuční trafostanice T11-Kamenice obec a po
vybudování nové trafostanice, jejíž poloha bude upřesněna na základě požadavků o připojení
nových odběrných míst.
Lasvice
Předpokládaný nárůst soudobého elektrického odběru 145 kW bude zajištěn z rozvodů NN
po úpravě, resp. přezbrojení trafostanice T2-Lasvice na dva transformátory.
Starý Šidlov
Předpokládaný nárůst soudobého elektrického odběru 110 kW bude zajištěn z rozvodů NN
po posílení trafostanice T1-Starý Šidlov obec a po vybudování nové trafostanice. Její poloha bude
upřesněna na základě požadavků o připojení nových odběrných míst.
Veselí nad Ploučnicí
Předpokládaný nárůst soudobého elektrického odběru 150 kW bude zajištěn z rozvodů NN
po posílení trafostanice T30-Veselí obec, resp. po přezbrojení trafostanice na dva transformátory.
Celkem v řešeném území může dojít k navýšení soudobého odběru o 4 340 kW. Distribuční
rozvody NN nejsou předmětem územního plánu.
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G4.2.3 Nakládání s odpady
Systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování komunálního odpadu
a nakládání se stavebním odpadem na území města Zákupy je prováděn dle platné legislativy,
schváleného Plánu odpadového hospodářství Libereckého kraje a obecně závazné vyhlášky
Města Zákupy. Ve střednědobém výhledu jsou ve věci odpadů připravovány novelizace stávajících
směrnic EU a směrnice nové, kterým se obec Zákupy přizpůsobí.
Budou rozvíjeny služby městského sběrného dvora v Nových Zákupech a zdokonalován systém
sběru a třídění odpadů.
Na správním území města Zákupy nejsou a nenavrhují se zařízení a oficiální skládky pro zpracování
a ukládání odpadů, ukládání odpadu je zajištěno na skládce Svébořice u Mimoně.
Na území města není a nenavrhuje se zařízení na zneškodňování nebezpečných odpadů.
Nebezpečné odpady jsou odváženy a předávány oprávněným osobám a firmám k dalšímu využití či
zneškodnění sídlícím mimo řešené území.
Likvidace starých ekologických zátěží bude řešena rekultivací nevyužívaných skládek a novým
využitím území dle vymezení ploch s rozdílným způsobem využití v ÚP Zákupy:
skládka TKO i průmyslového tuhého odpadu Pod zámkem:
rozlehlá skládka komunálního odpadu dosud s nedokončenou rekultivací, kam byly ukládány
neidentifikované odpady (na skládku vyvážela odpady i Sovětská armáda). Skládka je
zabezpečena pouze zahrnutím, existuje určité riziko úniku nebezpečných látek, které mohou
kontaminovat spodní vody, popř. riziko samovznícení a zahoření skládky.
skládka firmy Ardeo s.r.o.:
dosud oficiálně neuzavřená skládka, zabezpečená pouze zahrnutím (po samovznícení pro
zabránění tomuto jevu), existuje určité riziko úniku nebezpečných látek, které mohou
kontaminovat spodní vody, popř. riziko samovznícení a zahoření skládky.
V souladu s platnou legislativou budou odstraněny všechny černé skládky a zamezí se vzniku
nových, postižené plochy budou navráceny k využití dle vymezení ploch s rozdílným způsobem
využití v ÚP Zákupy.
Realizací systému čištění odpadních vod bude zajištěna ochrana vodohospodářsky významného
území v systému CHOPAV, ochrana povrchových a podzemních vod a vodních ekosystémů
zvyšujících retenční schopnost území s cílem zabezpečit dostatek zdrojů kvalitní pitné a užitkové
vody pro stávající i budoucí rozvojové potřeby území.
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G4.3 Občanské vybavení
Širší vztahy
Současný stav struktury a kapacit zařízení občanské vybavenosti je třeba posuzovat v širším kontextu.
Vedle vlastní městské občanské vybavenosti mohou obyvatelé a ostatní uživatelé území využívat
zařízení občanské vybavenosti a služeb ve vyšších centrech osídlení, zejména ve městech:
Česká Lípa mimo plnění správní funkce - obecní úřad s rozšířenou působností (obec III.stupně
a zároveň II.stupně) nabízí pro obyvatele i návštěvníky obce využití regionálních zařízení
občanské vybavenosti (především zdravotnictví – nemocnice, střední školství, kultura, služby,
supermarkety). Vzdálenost od Zákup cca 8 km.
Liberec - mimo plnění správní funkce – sídlo Krajského úřadu a dalších správních úřadů nabízí
využití nadregionálních zařízení občanské vybavenosti (vysoká škola, nemocnice, ZOO, botanická
zahrada, bazén, Centrum Babylon, apod.). Vzdálenost od Zákup cca 45 km.

Obecné zásady pro lokalizaci zařízení občanské vybavenosti
Zařízení občanské vybavenosti se budou rozvíjet v závislosti na skutečných potřebách
obyvatelstva v souladu s dosaženým stupněm hospodářského a sociálního rozvoje. Pro návrh
a dimenzování zařízení občanské vybavenosti jsou obecně rozhodující a určující:
Demografická struktura obyvatelstva:
z velikosti (vývoj počtu obyvatel - uživatelů) a kvalitativní struktury obyvatelstva (vzdělanostní
struktura apod.), vyvíjející se v prostoru a v čase (věková struktura - populační vlny apod.), se
odvozují na základě průměrných ukazatelů potřeby zařízení a služeb základní i vyšší občanské
vybavenosti.
Velikost spádového území (počet obsluhovaných obyvatel):
odráží vzájemné vztahy jednotlivých sídel a jejich částí, popř. obcí mezi sebou vyjádřené
a realizované docházkou či dojížďkou za určitými druhy vybavenosti a služeb.
Druhovost:
občanské vybavení - veřejná infrastruktura: pro vzdělání a výchovu, sociální služby, péči
o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva, obchodní prodej,
ubytování, stravování, služby,
občanské vybavení - smíšené komerční: pro nákupní zóny, diskontní prodej, výstaviště,
zábavní parky, zábavní a ubytovací hotelové komplexy pro cestovní ruch, komerční správa
a administrativa, věda a výzkum, lázeňství, technologické parky, výrobní služby,
občanské vybavení – tělovýchova a sport: pro koncentrovanou lokalizací rozmanitých
sportovních a sportovně rekreačních činností městského a nadmístního významu,
občanské vybavení – hřbitovy: s lokalizací pietních činností místního i nadmístního
významu s parkovými úpravami v kombinaci s pohřebišti různých druhů.
Lokalizace ve smyslu optimální dostupnosti:
velmi důležitým atributem občanské vybavenosti je správná lokalizace zařízení - především
z hlediska jeho dosažitelnosti (dostupnosti) pro potenciální uživatele - v rámci sídla i pro
mezisídelní dostupnost jsou stanoveny tzv. limitní časové hranice:
do 15 minut mají být dosažitelné: mateřské školy a základní školy pro I. stupeň, základní
prodejny potravin, prodejny novin a časopisů, sběrny prádelen a čistíren, základní
stravování, pobočky finančního ústavu, holičství a kadeřnictví atd.
do 30 minut mají být dosažitelné: základní školy II. stupně, nepotravinářské prodejny,
kulturní domy, kina, specializované opravny, kryté plavecké bazény, jazykové školy,
základní umělecké školy aj.
do 45 minut mají být dosažitelné: gymnázia a střední školy, divadla, specializovaná
kulturní zařízení, půjčovny, advokátní a jiné poradny, zimní stadiony aj.
Dimenzování kapacit se odvozuje z velikosti spádových obvodů buď přímo (na základě rozboru
potřeb z místních průzkumů) nebo nepřímo (např. z maloobchodních obratů, tržeb, návštěvnosti
apod.).
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Na úrovni zajištěnosti území obce občanským vybavením sleduje urbanistická koncepce ÚP
různorodost, územní vyváženost a dostupnost:
respektuje stabilizovaná a vyhovující zařízení sloužící hlavně místnímu obyvatelstvu (mateřská
škola, základní škola, základní zdravotnictví, správa města, maloobchod, služby, pošta a pod.),
vymezuje lokalizaci rámcově specifikovaných rozvojových ploch zejména pro komerční složky
občanského vybavení, jejichž existence je pro úlohu města - potenciálního střediska rekreace
a cestovního ruchu nezbytná nebo je charakteristická speciálními plošnými a provozními nároky
nebo lze předpokládat, že v souvislosti s obecně přijatými trendy bude vyžadována (nákupní
a obslužní centra).
Pro rozvoj občanské vybavenosti budou sloužit přednostně stávající i navržené plochy občanského
vybavení, dále polyfunkční objekty na plochách smíšených obytných centrálních a doplňující
přípustné a podmíněně přípustné funkce na jiných funkčních plochách s rozdílným způsobem
využití. Konkrétní záměry budou zajišťovány na vymezených plochách v souvislosti s vývojem
potřeb jednotlivých složek občanské vybavenosti a v souladu s regulačními podmínkami ÚP.
PLOCHY PRO OBČANSKÉ VYBAVENÍ - VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY
Občanské vybavení - veřejné infrastruktury zajišťuje zejména základní služby vybavenosti pro obyvatele
území: vzdělání a výchovu, sociální služby, péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, náboženství,
veřejnou správu a ochranu obyvatelstva, obchodní prodej, ubytování, stravování, služby, vědu
a výzkum, lázeňství.
Navrhuje se rozšíření kapacity Domova důchodců a DPS Nové Zákupy.
PLOCHY PRO OBČANSKÉ VYBAVENÍ - KOMERČNÍ
Navrhuje se rozvoj aktivit komerčních forem občanského vybavení, zde založený na využití
přestavbových ploch. Rámcově specifikované rozvojové plochy (zábavní a ubytovací hotelové komplexy
v podzámčí a nákupně a obslužní centrum u Mlékárny) představují potenciál pro rozvoj zde dosud
neprovozovaných zařízení, náročných na dobrou dopravní dostupnost a kapacitní odstavování vozidel.
Z těchto potřeb jsou odvozeny jejich polohy na silniční síti a nezačleněné přímo do obytných ploch.
PLOCHY PRO OBČANSKÉ VYBAVENÍ - TĚLOVÝCHOVA A SPORT
Základní kapacity pro tělovýchovu a sport jsou zajištěny na stabilizovaných plochách ZŠ Zákupy,
na hřišti v Kamenici u Zákup a dále v potenciálu sportovních zařízení na rozvojových plochách
rekreace hromadné v areálu koupaliště Zákupy.
S ohledem na tvar obce a docházkové vzdálenosti z okrajových sídel do jádrového městského
útvaru se navrhuje umístění dalších nekrytých ploch občanského vybavení - tělovýchova a sport
(v těchto případech především pro zajištění možností denní rekreace obyvatel ve venkovských částech
obce).
PLOCHY PRO OBČANSKÉ VYBAVENÍ - HŘBITOVY
Požadavky na navýšení stávající plošné kapacity hřbitova v Zákupech nebyly vzneseny. Rozvojové
plochy se nenavrhují. Pro navýšení pietní a estetické kvality místa se navrhuje parková úprava
přilehlých ploch (veřejná prostranství – zeleň) s izolační funkcí ve vztahu k okolní zástavbě.
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G4.4 Veřejná prostranství
Za veřejná prostranství jsou v souladu s §34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích považována
všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému
bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.
V ÚP Zákupy je kostra veřejných prostranství tvořena zejména plochami:
veřejná prostranství – komunikace (PK), které v sobě zahrnují náměstí, místní komunikace
sběrné, obslužné a ostatní (účelové, se smíšeným provozem, nemotoristické),
veřejná prostranství – zeleň (PZ), které v sobě zahrnují plochy veřejné zeleně vhodné pro
parkové úpravy a ostatní veřejně přístupnou pobytovou zeleň.
Veřejná prostranství již existují a mohou i v budoucnu vznikat dle místních podmínek na jiných
plochách s rozdílným způsobem využití v souladu s regulativy jednotlivých ploch, neboť vznik
veřejných prostranství je pro obec a sociální komunitu obyvatel a uživatelů území žádoucí.
Vyhláška č. 269/2009 Sb., o obecných požadavcích na výstavbu – čl. I, § 7 stanovuje:
Pro každé 2 ha zastavitelné plochy bydlení, rekreace, občanského vybavení anebo smíšené obytné se vymezuje s touto
2
zastavitelnou plochou související plocha veřejného prostranství o výměře nejméně 1000 m , do této plochy se
nezapočítávají pozemní komunikace.
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G4.5 Civilní ochrana
Řešení problematiky civilní ochrany bude zajištěno v souladu s Povodňovým plánem města
a Havarijním plánem Libereckého kraje podle vyhlášky MV č.380/2002 Sb. a zákona
č.239/2000Sb.
Při MěÚ Zákupy je ustavena havarijní a povodňová komise.

G4.5.1 Ochrana území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní
Řešené území s vodotečemi hlavních toků Ploučnice, Svitávky a jejich přítoky není obec Zákupy
dle dostupných podkladů ohrožena průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní.
Není nutná ochrana řešeného území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní.

G4.5.2 Zóny havarijního plánování
Charakter stávající výroby a skladů a zařízení jiného určení nevyvolává potřebu stanovení havarijních zón ani
stanovení míst pro vyvezení nebezpečných látek mimo zastavěná nebo zastavitelná území obce.
Potenciální nebezpečí na území obce:
povodeň na Ploučnici, Svitávce a jejich přítocích (Ovčí potok, Kamenický potok),
havarijní znečištění vod,
skládky (únik nebezpečných látek, kontaminace spodní vody, samovznícení a zahoření),
havárie v silniční a železniční dopravě vč. možností úniku nebezpečných látek,
požáry a výbuchy (plynovody a zásobníky plynů, hořlaviny, dřevěná stavení ve staré části města),
pády střech, zejména u zařízení, kde se shromažďuje větší počet osob,
sněhové kalamity.
V těchto případech záchranné a likvidační práce provádí základní a ostatní složky integrovaného
záchranného systému, včetně užití sil a prostředků z jiných krajů; je nutná koordinace velitelem
zásahu za pomoci štábu velitele zásahu.
Seznam rizik ohrožení obyvatelstva, zdrojů k zajištění bezpečnosti, hospodářských opatření pro
krizové stavy, zón havarijního plánování aj. je součástí Havarijního plánu ORP Česká Lípa.
Povodňový plán obce řeší postup při vyhlašování jednotlivých stupňů povodňové aktivity. Obsahuje
seznam nebezpečných míst na vodotečích, kde se mohou vytvářet zátarasy, seznam objektů
ohrožených povodní, seznam členů povodňové komise s kontakty, systém organizace protipovodňové
ochrany aj.

G4.5.3 Ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události
Krytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události bude organizováno dle aktuálního plánu ukrytí
v souladu s Havarijním plánem Libereckého kraje v improvizovaných úkrytech (IU - sklepní úkryty v
svépomocně upravované) v rozsahu odpovídajícímu maximální doběhové vzdálenosti 300 – 800 m
nebo 5 minut chůze (podle Metodické příručky MV - Generálního ředitelství Hasičského
záchranného sboru ČR (HZS ČR).
V podnicích s ubytováním bude zajištěno v ukrytí hostů v plánech řešení havarijních situací.
V území ÚP Zákupy nejsou žádné stálé úkryty CO a s jejich výstavbou se nepočítá.
Územní požadavky z hlediska ukrytí obyvatelstva nebyly vzneseny.
V nových domech se již při stavebním řízení doporučuje pamatovat na vyčlenění vhodných prostor pro IÚ.

G4.5.4 Evakuace obyvatelstva a jeho ubytování
Ohrožení plošnou hromadnou katastrofou, která by vyžadovala okamžité soustředění a zajištění
velkého počtu evakuovaných osob se kromě válečného konfliktu nepřepokládá.
V případě naléhavé potřeby, lze ke krátkodobé evakuaci použít objekty Základní školy v Zákupech,
MěÚ Zákupy a tzv. staré školy.
Zdravotní zabezpečení zajistí:
obvodní a dětský lékař po dobudování stanice 1. pomoci u Základní školy.
nemocnice v České Lípě, obvodní a dětští lékaři.
letecká záchranná služba: středisko v Liberci.
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G4.5.5 Skladování materiálu CO a humanitární pomoci
Na území obce nejsou umístěny sklady CO. Podle nové celostátní organizace budou prostředky
CO prostřednictvím HZS, územního odboru, dodávány z centrálního skladu podle vzniklé potřeby
obce.
v případě potřeby budou prostředky CO dodávány podle vzniklé potřeby města prostřednictvím
HZS - ČR, územního odboru Česká Lípa z centrálního skladu, výdejní sklad v obci bude určen
podle potřeby v některém z obecních objektů,
v případě potřeby bude potřebná humanitární pomoc zajištěna prostřednictvím KOPIS
(Krajské operační a informační středisko HZS -ČR).
Se zřízením humanitární základny se v řešeném území nepočítá.

G4.5.6 Vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo současně zastavěná území a
zastavitelná území obce
-

V území jsou a budou umístěny výrobní a skladové provozovny slučitelné s podmínkami
ochrany životního prostředí.
zvýšenou pozornost je třeba věnovat velkoskladu autobaterií fy. WILL/BETZ Bohemia.
výrobní okrsek v Zákupech, dále výrobním a skladovým prostorám se zvýšeným požárním
rizikem v Nových Zákupech,

G4.5.7 Záchranné, likvidační a obnovovací práce pro odstranění nebo snížení škodlivých
účinků kontaminace, vzniklých při mimořádné události
Odpovědnost za provedení souboru opatření vedoucích k obnově lokality dotčené mimořádnou
událostí do úrovně přírodního a přirozeného standardu přísluší dle zákona 239/2000 Sb., o IZS
a o změně některých zákonů, § 24, odst. 2, písm. g) a h) právnické a podnikající fyzické osobě,
u které došlo k havárii. Ta je povinna zabezpečit asanační práce podle pokynů správních úřadů
nebo obcí a zabezpečit zneškodnění odpadů, které vznikly v důsledku havárie i v důsledku její
likvidace.
V případě, že není znám původce mimořádné události, odpovídá za provedení asanace ten, kdo
provádí likvidaci mimořádné události (orgán státu nebo územního celku např. správce vodního
toku).
Podle zákona č. 239/2000 Sb. o Integrovaném záchranném systému zajišťuje HZS koordinovaný
postup složek podle §4 zákona do systému začleněných a to včetně zařízení bez právní
subjektivity.
Požární řád města, zpracovaný formou obecně závazné vyhlášky určuje činnosti SDH a podmínky
požární bezpečnosti. Jednotlivé výrobní a skladové provozy musí mít požární řád vlastní.
jednotka Sboru dobrovolných hasičů,
profesionální Hasičský záchranný sbor (HZS ) je v České Lípě.
Z územního hlediska nutno zachovat zdroje požární vody:
hydrantová síť městských vodovodů,
vodoteče Svitávka a Ploučnice a jejich přítoky,
požární nádrže s přístupovou cestou pro technická vozidla a odběrními místy pro čerpání vody:
1. Zákupský rybník (koupaliště)
2. Malý Zákupský rybník
3. rybník Za mlýnem
4. bezejmenný rybník na Ovčím potoce
5. požární nádrž Lasvice
6. rybník v Kamenici
7. Bohatický rybník
8. navržený rybník v Božíkově
vlastní rozvody požární vody průmyslových podniků.
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Pro zastavěná území zajistit dostatečné množství vody dle Obecných technických požadavků
na výstavbu a normových požadavků (požární hydranty na vodovodním řadu, čerpací stanoviště
na vodních tocích, stálá zásoba požární vody v nádržích, přístupové komunikace pro zásah
požárních jednotek).
Odvoz trosek a nekontaminovaných sutí lze provést na povolené skládky inertních materiálů,
ostatní a nebezpečné odpady do příslušných zařízení v okolí podle charakteru odpadu.
Nakládání s uhynulými zvířaty je řešeno příslušnými útvary Státní veterinární správy ČR (Krajská
veterinární správa pro Liberecký kraj, Inspektorát Liberec) ve spolupráci s Veterinárním asanačním
ústavem.
Služby pohřebnictví v okolí.
Materiál pro záchranné práce, jakož i dopravní prostředky a mechanismy, zajistí městský úřad
ve spolupráci s místními firmami.

G4.5.8 Ochrana před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území
V řešeném území je třeba věnovat zvýšenou pozornost stávajícím výrobním a skladovým
provozovnám s potenciálním zvýšeným rizikem manipulace s nebezpečnými látkami.
Provozovny se zvýšeným rizikem manipulace s nebezpečnými látkami se nenavrhují.
V obci Zákupy se nalézají rozlehlé skládky komunálního odpadu dosud s nedokončenou
rekultivací, kam byly ukládány neidentifikovatelné odpady (na skládku vyvážela odpady i Sovětská
armáda). Skládky jsou zabezpečeny pouze zahrnutím, existuje určité (minimální) riziko úniku
nebezpečných látek, které mohou kontaminovat spodní vody, popř. riziko samovznícení a zahoření
skládky. V těchto případech je nutno se řídit Havarijním a krizovým plánem Libereckého kraje.

G4.5.9 Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií
Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou zabezpečují dle směrnice ministerstva
zemědělství orgány krizového řízení, kterými jsou na území Libereckého kraje – Krajský úřad
a obce s rozšířenou působností. Spolupracují s hlavními provozovateli vodovodů, orgány
hygienických služeb. Pro zabezpečení úkolů NZV mohou obce požádat Hasičský záchranný sbor
Libereckého kraje o zřízení zařízení CO pro nouzové zásobování vodou.
Nouzové zásobování obyvatelstva vodou:
městský vodovod s vodojemy a zdroji pitné vody pro městský vodovod,
záložní zdroje pitné vody. vrty a domovní studny.
Zásobování užitkovou vodou bude řešeno podle havarijní situace – odběrem z individuelních
zdrojů, odběrem z vodotečí, příp. dodávkou užitkové vody vodovodním rozvodem.
Územím prochází vedení VVN 110 kV a 400 kV včetně jeho budoucího zdvojení ve stávající trase .
V řešeném území je rozvod VN 35 kV. Nouzové zásobování je řešeno provozním řádem správce
sítě.
Městská část území obce je plynofikována. Nouzové zásobování je řešeno provozním řádem
správce sítě.
Středisko integrovaného záchranného systému:
Potřeby města Zákupy zajistí střediska Integrovaného záchranného systému v Liberci a České
Lípě (hasiči, policie, záchranná služba). Příslušné orgány města a složky IZS budou nadále
věnovat pozornost úkolům vyplývajícím z platné legislativy na úseku krizového řízení - Havarijní
a Krizový plán (aktualizace plánu ukrytí, varování a evakuace obyvatelstva, stanovení evakuačních
tras, nouzové systémy aj.).
Použité podklady:Konzultace na MěÚ Zákupy, Konzultace na HZS Česká Lípa, Výpis z "Havarijního plánu
Libereckého kraje“ , Zákon MV č. 239/2000 Sb. O integrovaném záchranném systému, Vyhláška MV č.
380/2002 Sb. O přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, Vyhláška MV 25/2000 Sb. Podrobnosti ke
zpracování havarijního plánu okresu, Zákon MV č. 240/2000 Sb. O krizovém řízení.
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G4.6 Protipovodňová ochrana
Návrh protipovodňových opatření
Dle vodního zákona 254/2001 Sb. se povodněmi rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny
vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto
vodního toku a může způsobit škody. Povodní je i stav, kdy voda může způsobit škody tím, že
z určitého území nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je nedostatečný,
případně dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku srážkových vod.
Pro ochranu území před záplavami jsou stanovena záplavová území vodních toků, což jsou
administrativně určená území, která mohou být při výskytu přirozené povodně zaplavena vodou.
Jejich rozsah je povinen stanovit na návrh správce vodního toku vodoprávní úřad.
V řešeném území je stanoveno záplavové území vodotečí:
Ploučnice (OkÚ Česká Lípa, 09/2000), bez vymezení aktivní a pasivní zóny,
Svitávky včetně vymezení aktivní zóny (podprogram Stanovování záplavových území
v rámci programu MZe ČR - Prevence před povodněmi).
U ostatních toků v řešeném území není záplavové území v současné době stanoveno.
Do koncepce protipovodňové ochrany území byly zapracovány výstupy „Studie ochrany České Lípy
a obcí v záplavovém území Ploučnice před povodněmi“ (zpracovatel : HYDROPROJEKT CZ a.s.,
08/2005), týkající se řešeného území obce.
Návrh protipovodňových opatření je v celém rozsahu předmětem kapitoly E4. „Návrh
protipovodňových opatření“ ve svazku I. dokumentace ÚP Zákupy se zákresem v grafické části
dokumentace ve výkresu č. 5 „Koordinační výkres“.
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ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY

G5.1 Krajinářské členění řešeného území
Dle množství metodik a podkladů zabývajících se krajinářským členěním je krajina řešeného území
(tvořeného administrativními hranicemi katastrálních území) dle teritoriálního členění (DEMEK et.al)
součástí VI – České tabule (soustava), VIA - Severočeské tabule (podsoustava), VIA-1 Ralské pahorkatiny
(celek), na přechodu z VIA-1A Dokeské pahorkatiny (podcelek) - VIA-1A-e Hradčanské pahorkatiny
(okrsek), do VIA-1B Zákupské pahorkatiny (podcelek) - VIA-1B-c Podještědská pahorkatina (okrsek):
Zákupská pahorkatina (severní část Ralské pahorkatiny) má charakter členité pahorkatiny, je tvořena
svrchnokřídovými kvádrovými pískovci, slínovci a vápnitými jílovci třetihorními vulkanity a pokryvy
čtvrtohorních 0sedimentů. Charakteristicky pestrý strukturně denudační reliéf v povodí horní a střední
Ploučnice s vlivy neotektoniky v okrajových částech, se strukturně denudačními plošinami a zarovnanými
povrchy (pedimenty). Geomorfologickými dominantami jsou za hranicemi řešeného území četné
neovulkanické suky a kryogenní tvary. Vývoj reliéfu určil vstup kontinentálního ledovce v mindelu.
Nejvyšším bodem v blízkosti řešeného území (širší vztahy) je Ralsko (696 m n.m.), dalšími kótami mimo
řešené území jsou Jílový/Jezevčí vrch (665 m), Tlustec (591 m), Ortel (554 m), Tisový vrch (540 m),
Slavíček (535 m), Velký Jelení vrch (514 m), Stříbrník (507 m), Chotovický vrch (498 m), Skalický vrch
(484 m), Brnišťský vrch (491 m), Českolipský Špičák (459 m), Hamerský Špičák (452 m), Kamenický vrch
(436 m).

Obr.: Orientační znázornění členění krajiny dle ZÚR (bez měřítka)

Zdroj: koncept ZÚR LK
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G5.1.1 Oblasti (OKR) a podoblasti (POKR) krajinného rázu (MKR)
Oblasti a podoblasti krajinného rázu, dle „Vymezení oblastí krajinného rázu Libereckého kraje“
(Brychtová, 2009):
-

OKR 11 Podještědí, POKR 11a Jablonsko, 11b Sloupsko – Cvikovsko
OKR 13 Ralsko, POKR 13a Ralsko – lesní celky
OKR 14 Českolipsko, POKR 14a Českolipská kotlina a Nový Bor, 14b Zákupsko
OKR 15 Dokesko, POKR 15a Jestřebsko-Zahrádecko

Obr.: Orientační znázornění členění oblastí (podoblastí) krajinného rázu LK (bez měřítka)

Zdroj: Vymezení oblastí krajinného rázu Libereckého kraje (Brychtová, 2009)
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Stručné charakteristiky OKR, POKR:
-

OKR 11 Podještědí:

Denudační plošina mírně skloněná k jihu s mělkými erozními rýhami, vytvářejícími nepatrné hřbítky
a mělká údolí, místy s vystupujícími vulkanickými suky. Mozaika lesů (převážně s nepůvodní
dřevinnou skladbou), remízů, polí a luk, vyvážený poměr složek.
-

POKR 11a Jablonsko:

Plošina mírně skloněná k jihu s mělkými erozními rýhami, vytvářejícími nepatrné hřbítky a mělká
údolí, místy s vystupujícími vulkanickými suky. Zemědělská krajina s menšími venkovskými sídli a
drobným měřítkem, tvoří mozaiku lesů, polí a luk s vyváženým poměrem složek. Typické jsou
údolní lánové vesnice s výrazným zastoupením objektů lidové architektury, zástavba zůstává
v údolí – nevystupuje výše do svahů. Na plošinách převažuje zemědělská krajina, místy s většími
plochami orné půdy a se smazaným původním historickým členěním.
-

POKR 11b Sloupsko – Cvikovsko:

Výrazněji členitější reliéf. Základním prvkem reliéfu jsou strukturní plošiny rozlámané pískovcové
desky, výrazné hrany údolí řeky Svitavky a skalní výchozy na svazích přilehlých vrchů. Podél
zlomů vystupovaly magmatické taveniny (čediče, trachyty, znělce), podmiňující výskyt vulkanických
kup a suků, tvořících výrazné dominanty oblasti, vystupující nad okolní krajinu. Typické údolní
lánové vesnice s návazností na zemědělskou krajinu a se zastoupením objektů lidové architektury,
zástavba vesměs v údolí (nevystupuje výše do svahů). Na plošinách převažuje zemědělská
krajina, místy s většími plochami orné půdy a se smazaným původním historickým členěním.
Celá oblast má výrazně zachován venkovský charakter. Typické je drobnější měřítko, dílčí krajinné
prostory a vymezení území. Celé území náleží k typu harmonické krajiny s vysokou krajinářskou
hodnotou. Vzhledem k vysokým krajinářským hodnotám je třeba věnovat zvýšenou péči a ochranu
území.
-

OKR Ralsko, POKR 13a Ralsko – lesní celky:

Rozsáhlé lesní porosty na pískovcové plošině, převážně pozměněné hospodařením člověka.
Území minimálně osídlené, převažují zde rozsáhlé souvislé lesní porosty (převážně kulturní bory).
V této části má řeka Ploučnice přírodní charakter – meandry a travnatá niva. V okolí se druhotně
vyvinula rašeliniště a slatiniště s výskytem cenných druhů. Území bylo ovlivněno umístěním
vojenského prostoru.
Krajina představuje široké rozpětí cennosti krajinného rázu – od přírodní krajiny po zcela
urbanizovanou, sjednocujícím prvkem je tok Ploučnice, podobný charakter reliéfu a lesní
komplexy. Vzhledem k plošně omezenému působení narušujících prvků je výhledově šance na
sjednocení charakteru oblasti její postupnou kultivací a ochranou cenných částí (zejména vodní
režim, přírodní a kulturní dominanty).
-

OKR 14 Českolipsko:

Otevřená krajina s málo výraznou modelací, ve které se uplatňují výrazné dominanty v severní
části a ze sousedních OKR. Významným prvkem krajiny je vodní režim – významnou osou je
meandrující tok Ploučnice s širší nivou a četnými přítoky, charakteristické jsou četné rybníky
v blízkosti vodních toků a v terénních depresích. Z hlediska osídlení náleží území k velmi
významným. K velmi cenným náleží území nivy Ploučnice a zejména střední část Zákupy –
Božíkov – Brenná – Mlýnský vršek. Frekventovaná silnice spojuje Českou Lípu s Novým Borem.
-

POKR 14a Českolipská kotlina a Nový Bor:

Prostor výrazněji urbanizovaný, otevřená kotlina se zástavbou města, kterým prochází tok
Ploučnice. Částečně zachována venkovská krajina.
-

POKR 14b Zákupsko:

Dominantní je široká sníženina s nivou řeky Ploučnice. Převažuje venkovská krajina, která má
v části až parkový charakter. Zachována je také urbanistická struktura menších sídel včetně
typických objektů.
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OKR 15 Dokesko, POKR 15a Jestřebsko-Zahrádecko:

Typ kulturní harmonické krajiny s vysokými estetickými, přírodními i kulturně-historickými
hodnotami. Mělká otevřená údolí potoků s lesními komplexy. Z jihu na údolí navazuje plošina
tvořená pískovci, s vrchy a menšími suky neovulkanického původu. V této části je zachována
venkovská krajina s menšími sídly.
Krajina patří k harmonickému typu kulturní krajiny s vysokými přírodními a kulturními hodnotami.
Je specifická vysokým zastoupením přírodních i kulturních hodnot, a dominant jedinečného rázu
(mimo ř.ú.). Prioritou je ochrana cenné krajiny, především vodního režimu krajiny, širšího „předpolí“
výrazných krajinných dominant, ochrana charakteristických prvků reliéfu, ochrana hodnotných
kulturních vrstev a postupná obnova jejích narušených částí.

G5.1.2 Členění řešeného území dle základní krajinné typizace
Dle „Typologie české krajiny (MŽP ČR – Löw a spol., s.r.o.)“ je krajina řešeného území součástí
základních KRAJINNÝCH TYPŮ (1. místo kódu = hledisko osídlení, 2. místo = převažující způsob
využití, 3. místo = typ reliéfu):
lesní krajiny (L):
- S a SV část tvořená krajinným typem 5L16 (kritérium osídlení „pozdně středověká krajina Hercynica“,
kritérium reliéfu „krajina izolovaných kuželů“),
- v J části krajinným typem 5L5 (pozdně středověká krajina Hercynica, krajina rozřezaných tabulí).
Lesní krajiny tvoří územní průmět ploch s cca shodným způsobem využití, zahrnující zde střední
až velké komplexy lesů (spolu s plošně agregovanými enklávami ostatních pozemků vesměs
přírodního či přírodě blízkého charakteru) – tzv. plochy nezastavěné a nezastavitelné, v pojetí
terminologie územního plánu (stavebního zákona) tvořené zejména vymezenými „plochami
lesními“ (L), „plochami přírodními lesními“ (PL), v případě plošně arondovaného území i „plochami
přírodními nelesními“ (PN), „plochami vodními a vodohospodáčskými“ (V).
Pozn.: součástí lesní krajiny jsou i zdejší „plochy těžby nerostů“ (TN), které po ukončení těžby
sklářských písků budou opět rekultivovány a převedeny do lesních pozemků.
zemědělské krajiny (Z)“:
tvořené zde krajinným typem 5Z2 (pozdně středověká krajina Hercynica, krajina vrchoviny Hercynica).
Zemědělská krajina je tvořena vesměs ucelenými plochami zemědělských pozemků v otevřených
částech zdejší krajiny, a to jednak plochami nezastavěnými a nezastavitelnými, tj. zejména tzv.
zemědělskými plochami (Z), jednak v územně arondované podobě zahrnuje i některá zdejší
v případě arondovaných urbanizovaných území i veškeré součásti tvořící plochy zastavěné,
zastavitelné a přestavbové.
-

lesozemědělské krajiny (M)“:
tvořené zde krajinným typem 5M1 (pozdně středověká krajina Hercynica, krajina plošin a pahorkatin).

Lesozemědělská krajina je pestrou mozaikou ploch velmi rozdílného charakteru – je tvořena
drobnými lesy v okolní zemědělské půdě, zahrnuje i části zdejších sídel. Sestává z ploch
nezastavěných a nezastavitelných – určující jsou zde zejména plochy lesní (L) a plochy
zemědělské (Z), doplňkově pak plochy tvořící urbanizovaná území – plochy smíšené
nezastavitelného území (S), plochy veřejných prostranství (PZ), ale i plochy vodní (V), v případě
arondovaných urbanizovaných území i veškeré součásti tvořící plochy zastavěné, zastavitelné
a přestavbové.
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Obr.: Orientační základní krajinná typizace (bez měřítka)

Zdroj: Typologie české krajiny (MŽP ČR – Löw a spol., s.r.o.)

Z hlediska hodnoty jednotlivých krajinných typů je zdejší krajina řazena mezi tzv. „běžné“ krajinné
typy (dle metodiky MŽP Typologie české krajiny – Löw a spol.) bez účasti unikátních či význačných
krajinných typů.
K místním krajinářsky významným strukturám patří i veškerá vzrostlá zeleň na mezích, v okrajích
hranic pozemků, při okrajích lesa, na vodou ovlivněných stanovištích apod., která tvoří
charakteristické dominantní prvky v krajině. Součástí této kategorie jsou i náletové struktury na
evidovaných tzv. ostatních plochách, či na dlouhodobě nevyužívaných zemědělských pozemcích.
K optickým doplňkům nelesní zeleně patří i některé plochy a linie ovocných dřevin.
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G5.1.3 Místa krajinného rázu (MKR)
Místa krajinného rázu z hlediska tzv. mikropohledu řešeného území dle využití a reliéfu terénu
zahrnující cca shodný charakter krajiny:
- MKR velkých komplexů lesů:
Území MKR je součástí typu krajiny lesní (5L5 a 5L16), matrice homogenních komplexů lesů,
tvořené plochami nezastavěnými a nezastavitelnými – funkčními plochami lesními, přírodními
lesními, v bezlesních enklávách i přírodními nelesními a vodními a vodohospodářskými.
- MKR urbanizovaných prostorů města a sídel:
Území MKR je součástí typu krajiny zemědělské (5Z2) a krajiny lesozemědělské (5M1), v části
těžby nerostů i krajiny lesní (5L5), je tvořené zejména plochami zastavěnými a zastavitelnými
hlavně v tzv. zastavěném území (funkčními plochami bydlení všeho druhu, výroby a skladování,
veřejných prostranství, technické vybavenosti, smíšené obytné, komunikací a dopravní
infrastruktury, občanské vybavenosti, těžby nerostů, zčásti i rekreace).
- MKR nivních poloh:
Území MKR je součástí typu krajiny lesozemědělské (5M1), zčásti zemědělské (5Z2) i lesní (5L5
a 5L16) krajiny, tvořené tvořené zejména plochami nezastavěnými a nezastavitelnými – plochami
vodními a vodohospodářskými, přírodními lesními i nelesními, zemědělskými a zčásti i rekreace,
arondovaně v zastavěném území města i plochami pro bydlení.
- MKR mozaiky volné krajiny:
Území MKR je součástí typu krajiny lesozemědělské (5M1), zemědělské (5Z2) a zčásti i lesní
(5L16), tvořené pestrou mozaikou různorodých pozemků vesměs menších výměr v základní
matrici zemědělských ploch – funkčními plochami zemědělskými, lesními, bydlení, smíšeného
nezastavěnými, vodními a vodohospodářskými, plochami výroby agrofarem, rekreace, technické
vybavenosti v případě biocenter ÚSES i plochami přírodními lesními a nelesními.
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Obr.: Orientační znázornění míst krajinného rázu (bez měřítka)

Zdroj: návrh zhotovitele ÚPO
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G5.1.4 Členění řešeného území dle ostatních bioregionálních jednotek
Dle geomorfologického členění (DEMEK et.al. 1987) je krajina řešeného území součástí
provincie Česká vysočina, soustavy Česká tabule, podsoustavy Severočeské tabule, oblasti
Ralská pahorkatina, celku Zákupská pahorkatina, okrsku Podještědská pahorkatina.
Dle biogeografického členění ČR (Culek, 1994) náleží řešené území do biogeografické
podprovincie Hercynské. Řešené území tvoří součást bioregionu 1.34 Ralský, a biochor:
kód

charakteristiky

3RE

3. dubobukový vegetační stupeň, plošiny (roviny), spraše (sprašové hlíny)

3II

3. dubobukový vegetační stupeň, izolované vrchy, bazické neovulkanity

4BB

4. bukový (dubojehličnatý) vegetační stupeň, pahorkatiny, slíny (a vápnité jíly)

4BW

4. bukový (dubojehličnatý) vegetační stupeň, pahorkatiny, (kyselé kvádrové) pískovce

4BE

4. bukový (dubojehličnatý) vegetační stupeň, pahorkatiny, spraše (sprašové hlíny)

4Db

4. bukový (dubojehličnatý) vegetační stupeň, rovinné deprese (sníženiny), bazické podmáčené sedimenty

4Do

4. bukový (dubojehličnatý) vegetační stupeň, rovinné deprese (sníženiny), kyselé (oligotrofní) podmáčené
sedimenty

4RU

4. bukový (dubojehličnatý) vegetační stupeň, plošiny (roviny), (terasové) štěrkopísky

4RW

4. bukový (dubojehličnatý) vegetační stupeň, plošiny (roviny), (kyselé kvádrové) pískovce

4Nh

4. bukový (dubojehličnatý) vegetační stupeň, úzké nivy, (převážně) hlinité (fluviální) nivní sedimenty s hrudy

4QW

4. bukový (dubojehličnatý) vegetační stupeň, nižší pahorkatiny, (kyselé kvádrové) pískovce

4II

4. bukový (dubojehličnatý) vegetační stupeň, izolované vrchy, bazické neovulkanity

Pozn.: Specifikace těchto jednotek má pro územní plánování praktický význam spíše v případě stanovování a
vymezování jednotek krajinářského členění (viz výše).
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Obr.: Členění řešeného území dle biochor (bez měřítka)

Zdroj: Typologie české krajiny (MŽP ČR – Löw a spol., s.r.o)
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G5.1.5 Hodnocení řešeného území dle koeficientu ekologické stability
Pro vyhodnocení krajinářských hodnot řešeného území byl využit mj. i „koeficient ekologické
stability“ (KES) stanovený dle evidence katastru nemovitostí zde zastoupených katastrálních území
– výsledkem výpočtu pro celé řešené území obce je typ krajiny harmonické. Výsledkem výpočtu
KES je stanovení podílu jednotlivých druhů ploch zastoupených a evidovaných v řešeném území
(porovnání ploch relativně stabilních s výměrou ploch ekologicky nestabilních), s definováním typů
krajiny:
katastrální území

typ krajiny

Starý Šidlov
Lasvice
typ krajiny harmonické s vyváženým zastoupením ekolabilních a ekostabilních ploch
Zákupy
Kamenice u Zákup
Božíkov

typ krajiny antropogenní s převážně ekolabilními plochami

Brenná

typ krajiny relativně přírodní s převahou ekostabilních ploch

Veselí nad Ploučnicí

typ krajiny harmonické s vyváženým zastoupením ekolabilních a ekostabilních ploch

Celkem obec Zákupy

typ krajiny harmonické s vyváženým zastoupením ekolabilních a ekostabilních ploch

výměra lesní půdy + vodních ploch + luk + pastvin
Výpočet KES =
Pozn.:

výměra orné půdy + zastavěných ploch

Pro vypočtenou průměrnou ekologickou stabilitu je tento relativně průměrný až příznivý stav dán
významnějším zastoupením zejména evidované lesní půdy (PUPFL) a zčásti i trvalých travních
porostů (luk a pastvin) v porovnání s výměrou orné půdy a zastavěných ploch – údaje jsou však (viz
výše) územně rozdílné. Tento teoretický vztah však vychází pouze z údajů katastru nemovitostí,
nikoliv z aktuálních a skutečných druhů pozemků a jejich způsobu a intenzity využívání – do vztahu
není zahrnuta výměra některých plošně významnějších pozemků tzv. ostatních ploch, které jsou
často charakteru vznikajícího lesa, či jiných pozemků o vyšším aktuálním stupni ekologické stability.
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G5.2 Odůvodnění návrhu podmínek pro využití ploch krajiny a jeho změny
G5.2.1 Specifikace rámcových zásad intenzit ochrany míst krajinného rázu (KR)
Ochrana krajinného rázu je podrobněji diferencována v rámci jednotlivých vymezených funkčních typů
tvořících místa krajinného rázu (nelze však určovat způsoby ochrany jednotlivým funkčním skupinám, ale
uceleným místům krajinného rázu, jehož jsou jednotlivé funkční skupiny součástí, a které vytvářejí krajinný
ráz tohoto hierarchicky vyššího celku):
I. stupeň ochrany KR (nejvyšší až absolutní ochrana krajinného rázu) je určen pro část MKR velkých
komplexů lesů a část MKR nivních poloh, tedy pro plochy vymezené v územních zájmech zvláštní a
mezinárodní ochrany přírody a krajiny, tzn. pro zdejší EVL, přírodně a krajinně nejhodnotnější části Ptačí
oblasti, registrované VKP (vč. území k registraci navržené), prvky ÚSES a lokality výskytu zvláště
chráněných druhů rostlin a živočichů, vč. ploch a objektů v památkové péči. Tento stupeň ochrany je určen
pro funkční plochy přírodní lesní, plochy přírodní nelesní, zčásti i pro plochy vodní a vodohospodářské.
Charakter tohoto stupně intenzity je výrazně konzervační – musí být chráněny všechny typické znaky
uvedených MKR na plochách nejcennějších částí krajiny v zájmech zejména zvláštní ochrany přírody. Tyto
plochy jsou tvořeny zejména funkčními plochami přírodními lesními a nelesními.
Důvodem pro tento stupeň ochrany je zejména zabezpečení zájmů ochrany přírody vyplývající ze
stanoveného ochranného režimu EVL a části PO, zajištění funkčnosti biocenter, ochrany registrovaných
VKP i zachování přírodního a přírodě blízkého charakteru území navrženého k registraci. Dále pak
krajinářské aspekty – zachování vzhledu reliéfu zejména lesnaté krajiny bez rušivých prvků těžbou lesa
obnažených stěn, vzhledu objektů v zájmech památkové péče apod. Ochrana pohledově exponovaných
prostorů spočívá v minimalizaci zásahů do dominantních krajinářských znaků (místních hřebenů,
lesnatých strání), tj. ve svažitých a pohledově exponovaných terénech lesních porostů uvážlivém
zasahování obnovnými prvky, neumísťováním prvků, které naruší charakteristické vztahy, měřítko, funkci a
využití těchto pohledově prostorů. Ochrana členitosti okrajů lesních porostů, lučních enkláv, porostních
plášťů v okrajích lesů i vzrostlé nelesní zeleně je kromě krajinářských aspektů odůvodněna i zájmy
ochrany přírody (uchování a navýšení biodiverzity, ekologické stability a funkčnosti prvků ÚSES...)
a lesního hospodářství.
II. stupeň ochrany KR (vysoká ochrana krajinného rázu) je určen pro zvláště nechráněné části MKR
velkých komplexů lesů a MKR nivních poloh, tedy pro přírodně a krajinářsky cenná území, tvořená zde
lokalitami zejména v zájmech obecné ochrany přírody – VKP ze zákona, část ptačí oblasti ve volné
krajině, ale i plochami a územími přírodních a přírodě blízkých ekosystémů či dochovaných prvků,
plochami a prvky vzrostlé nelesní zeleně, drobnými lesy apod. Součástí tohoto stupně ochrany KR jsou i
území a objekty v památkové péči. Jsou přísně chráněny typické znaky dominantní a hlavní.
Tento stupeň ochrany je územně diferencovaně konzervační, umožňuje však určité odůvodněné změny, je
určen pro části výše uvedených MKR, reprezentované zde především vymezenými funkčními plochami
lesními a plochami vodními a vodohospodářskými v komplexech lesů a v údolních nivách a plochami
smíšenými nezastavěného území, chráněny jsou typické znaky dominantní a hlavní.
Důvodem pro tento stupeň ochrany je zejména zabezpečení zájmů obecné ochrany přírody – VKP
ze zákona, části PO ve volné krajině, zachování vzrostlé nelesní zeleně všech kategorií.
III. stupeň ochrany KR (zvýšená ochrana krajinného rázu) je uplatňován z jiných zájmů vyplývajících i
z územního konsensu a legislativních ustanovení. Jsou chráněny zejména krajinné dominantní znaky, kdy
některé hlavní typické znaky v případě, že brání rozvoji území, lze i pominout. V tomto stupni ochrany je již
tvorba krajiny v rovnováze s ochranou jejich dochovaných hodnot.
Tento stupeň platí zejména pro MKR urbanizovaných prostorů města a sídel (území a objekty
v památkové péči) a pro část MKR volné krajiny (typu krajiny zemědělské, v územích mimo vymezené
předchozí stupně ochrany), krajiny mozaiky funkčních ploch zejména zemědělských, ploch lesních
ve volné krajině, ale i pro plochy nacházející se v tomto prostoru – plochy výroby specifické, výroby
a skladování zemědělské ve volné krajině, veřejných prostranství zeleně, technické infrastruktury,
v enklávách sídel ploch smíšených obytných a ploch dopravní a technické infrastruktury ve volné krajině,
plochy rekreace, plochy vodní a vodohospodářské ve volné krajině...
Důvodem pro tento stupeň ochrany je zachování vzhledu a výrazu volné krajiny zejména v pohledových
prostorech reliéfu terénu.
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IV. stupeň ochrany KR (základní ochrana krajinného rázu) je určen zejména pro většinu jinak
nechráněného území MKR urbanizovaných prostorů města a sídel, bude ponechávána na zvážení
orgánu ochrany přírody a krajiny, který pro její realizaci stanoví celospolečenské minimum ochrany
těch hodnot, které bude vždy požadováno, ale nikdy ne překračováno. Za tuto minimální ochranu
bude považována ochrana dominantních typických znaků krajinného rázu daného území, vše
ostatní má funkci pouze inspirační. V tomto stupni ochrany zcela zásadně převažuje tvorba
krajinného rázu nad jeho ochranou a chráněné znaky pro tvorbu pouze vymezují široké rámce.
Tento stupeň ochrany krajinného rázu bude uplatňován zejména v zastavěných a zastavitelných
územích v uvedeném MKR, dle funkčního využití zejména plochami bydlení, smíšenými obytnými
a smíšenými komerčními, a v mozaice plochami smíšenými nezastavěného území, plochy výroby
a skladování v urbanizovaném prostoru, občanského vybavení, dopravní infrastruktury v
urbanizovaném prostoru, veřejných prostranství, technické infrastruktury ve volné krajině,
zemědělských, výroby a skladování, vodní a vodohospodářské v urbanizovaném prostoru...
Důvodem pro tento stupeň ochrany je zejména zachování vzhledu urbanizovaného prostoru města
a sídel, ochrana pohledových linií zástavby, sídelní zeleně a veřejných prostranství apod.
V. stupeň ochrany KR (relativně bez ochrany) se v podmínkách řešeného území týká části MKR volné
krajiny v prostoru těžby písku v JZ okraji území (část MKR urbanizovaného prostoru, funkční plocha
těžby nerostů), kde se jedná o tvorbu krajiny nové (lesnická rekultivace po ukončení těžby).
Důvodem pro tento stupeň ochrany obnova lesů v prostoru těžby po jejím ukončení.

G5.2.2 Propustnost krajiny
Prostupnost krajiny je nutná pro zajištění přímého komunikačního propojení sídel v krajině, pro
zajištění hospodárného využívání a údržby dílčích částí krajiny, ale i pro zachování vztahu obyvatel
ke krajinnému prostředí bez ohledu na vlastnické vztahy.
Veškerá činnost ve zdejší krajině (vyplývající z podnikatelských záměrů vlastníků pozemků či jejich
nájemců) je v podmínkách řešeného území obecně podřízena zájmům ochrany přírody a krajiny,
kdy způsoby využívání složek půdního fondu podléhají podmínkám platné legislativy. Výjimky
a odlišnosti využívání podléhají souhlasům a stanoveným podmínkám orgánů ochrany přírody
a krajiny, kdy jedním z atributů je dodržení zásad udržitelného rozvoje. Pro zachování rázu „volné
krajiny“ a pro její údržbu a prostupnost jsou prakticky relevantním zejména způsoby a intenzita
lesnického hospodaření a údržby pozemků ZPF i z jiných „nezemědělských“ důvodů.
Prostupnost krajiny (včetně prostupnosti optické) je kompromisem mezi zájmy vlastníků pozemků
(danými jejich podnikatelskými záměry a používanými technologiemi), zájmy veřejnosti a státu,
a podmínkami ochrany přírody a krajiny. Prostupnost je zajištěna soustavou účelových cest a pěšin
zvykových tras.
Pro technologickou přístupnost slouží soustava účelových komunikací, z pohledu ÚP zahrnutou
v plochách veřejných prostranství – komunikace.
PŘÍSTUPNOST A PROSTUPNOST ÚZEMÍ V ZÁJMECH OBECNÉ I ZVLÁŠTNÍ (ZDE
MEZINÁRODNÍ) OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY
Pro zajištění zájmů ochrany přírody a krajiny je nutné dodržování ochranného režimu jednotlivých
lokalit, kdy prostupnost krajiny, resp. volný pohyb návštěvníků, bude v řešeném území omezena
zájmy obecné, zejména však zvláštní ochrany přírody (zde mezinárodní) následujícím způsobem:
v případě VKP „ze zákona“ je prostupnost omezena oborovými legislativními předpisy
vztaženými k základnímu druhu pozemku (lesní zákon, vodní zákon, zákon o ochraně přírody
a krajiny, o myslivosti …),
návštěvnost lokalit výskytu zvláště chráněných druhů nebude dotčena za dodržení
legislativních podmínek zákona č. 114/92 Sb., existence chráněných druhů je určitým
omezením pro způsoby a intenzitu využívání těchto pozemků,
návštěvnost, přístupnost a prostupnost lokalit území soustavy NATURA 2000 (EVL, PO) je
omezena legislativními ustanoveními dle stanoveného ochranného režimu těchto lokalit.
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ZABEZPEČOVÁNÍ VEŘEJNÝCH A OSTATNÍCH ZÁJMŮ V KRAJINĚ
V podmínkách řešeného území jsou jimi zejména záměry veřejně prospěšných staveb a opatření
s přímým vlivem na změny způsobů využívání pozemků a na krajinný ráz (vyhodnocení způsobů
dotčení a eliminace případných negativních vlivů je předmětem odborných dokumentací
a posouzení).
V případě řešeného území sem patří též zájmy obrany státu v části původního vojenského
výcvikového prostoru (na území pod správou Vojenských lesů a statků, s.p., kde jsou tyto
podmínky formulovány i v příslušné subkategorii lesa zvláštního určení). Zájmy obrany státu jsou
zde již určitým anachronismem a zasluhují významové přehodnocení (prakticky zrušení
opuštěných vojenských areálů, likvidace pozůstatků staveb a oplocení, zalesnění…).

G5.2.3 Protierozní opatření
Na vznik erozních jevů (eroze větrná, převaha vodní – rýhová, plošná) na zemědělských
pozemcích (i s případným vlivem na sousedící pozemky) má obecně největší vliv intenzita
a způsoby zemědělského hospodaření, na lesních pozemcích zejména způsoby vyklizování
a soustřeďování těžené dřevní hmoty, na ostatních druzích pozemků např. při investičních akcích
nešetrné způsoby odstraňování svrchních vrstev zeminy apod. Ke vzniku erozních jevů jsou
nejnáchylnější svažitější pozemky bez vegetačního pokryvu nebo s narušeným povrchem, které se
však v řešeném území vyskytují sporadicky (kromě území těžby sklářských písků, kde eliminace
jevu je zajišťována v rámci rekultivačních opatření).
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G5.3 Vymezení územního systému ekologické stability (dále ÚSES, systém)
G5.3.1 Použité podklady
Územní systém ekologické stability (součást tzv. obecné ochrany přírody) je v zde řešen v následujících podkladových
dokumentacích:
1.
Územně technické podklady nadregionálního a regionálního ÚSES (ÚTP NR a R ÚSES), MMR a MŽP ČR,
1996 – Společnost pro životní prostředí Brno,
2.
Krajská koncepce ochrany přírody a krajiny (dále KOP) – LESPROJEKT, lesnické a parkové úpravy, 2003, resp.
koncept ÚPN VÚC Libereckého kraje (SAUL, 2003) – v ÚP využito označení prvků dle KOP,
3.
Revize a hodnocení ÚSES na území v kompetenci orgánu ochrany přírody RŽP OkÚ Česká Lípa (dále „revize“)
– LESPROJEKT, lesnické a parkové úpravy, 1999,
4.
Generel MÚSES, oblast k.ú. Božíkov, Brenná, Kamenice u Zákup, Lasvice, Starý Šidlov a Zákupy – SAUL, Ing.
V. Valeš, Ing. J. Čadílek, 1993,
5.
Generel MÚSES, oblast k.ú. území Hvězdov, Hradčany nad Ploučnicí, Veselí nad Ploučnice a Provodín –
LARECO, Ing. P. Sklenička, CSc., 1995,
6.
Aktualizace ÚSES na území Města Zákupy – LESPROJEKT, lesnické a parkové úpravy, 12.2006. Dokumentace
(územně technický podklad) je časově zpracována po vyhotovení předchozího stupně ÚP Průzkumů a rozborů,
systém je zde vymezen dle katastru nemovitostí (hranice jednotlivých prvků jsou vymezeny dle parcelního
členění) a dle platných Lesních hospodářských plánů a osnov (hranice respektují jednotky prostorového
rozdělení lesa).

G5.3.2 Snímek tabulek prvků systému v řešeném území
V následujících tabulkách prvků jsou uvedeny údaje nutné pro identifikaci prvku a stručné
relevantní údaje uzpůsobené potřebám územního plánování (identifikace prvku dle LHP je
uvedena pouze u biocenter, a to z důvodu orientace při realizaci níže uvedených návrhů – bližší
údaje viz použitá podkladová dokumentace, uvedené druhy pozemků jsou určeny z aktuálních
digitalizovaných map katastru nemovitostí). Údaje platí pro celou plochu prvku, bez ohledu na
případné rozdělení hranicí řešeného území. Označení prvků koresponduje s označením dle
KOP celokrajského systému, prvky jsou zde následně řazeny dle číselné posloupnosti. Zde
vymezený systém je převzat z výše uvedené 6. dokumentace (změna údajů předchozího stupně
ÚPO Průzkumů a rozborů), jejíž řešení bylo v 12.2006 odsouhlaseno místně příslušným orgánem
ochrany přírody. Součástí níže uvedených tabulek nejsou údaje o doporučeném rámcovém
obnovném cíli dle SLT – dřevinné složení pro obnovu lesa z jakýchkoliv důvodů je navrženo ve
výše uvedené 6. dokumentaci ÚSES, přesná specifikace budiž předmětem odborné projektové
přípravy v rámci lesnického hospodářského plánování.
Pozn.: Územní vymezenost jednotlivých prvků ÚSES je provedena jejich upřesněním dle stavu katastru
nemovitostí a jednotek prostorového rozdělení lesa dle platných LHP/LHO.
Veškeré zdejší segmenty vymezeného systému jsou charakteru prvků vymezených a existujících,
v území nejsou vymezeny prvky nutné k založení (s výjimkou návrhu na zalesnění části BK
1055/1056 – záborová lokalita 8-02/N),
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BIOCENTRA
1-NC42 (v řešeném území část)
biogeografický význam, název
funkčnost prvku
současný charakter dotčených druhů pozemků
v řešené části území

identifikace prvku dle LHP

zastoupené soubory lesních typů

nadregionální, „Břehyně – Pecopala“
funkční (funkčnost pomístně snížena vzhledem k nepůvodní dřevinné
skladbě)
vodní plochy, lesní pozemky
- VLS, LHC Hradčany: odd. 13, 36-39, 58-62, 64-66, 68-71č, 72č, 73č,
74č, 76č, 77č, 84-94, 98, 99, 109-111, 113-134, 141-163, 166-171,
bezlesí 435-439, 440č, 441č,
- VLS, LHC Břehyně: 69č, 70č, 71č, 72č, 73č, 74č, 75č, 76č, 77č, 7893, 111-124, 127, 131-134, 141-145, 148, 149, 152
0Z, 0M, 0K, 0G, 0R, 3K, 3L, 4K, 4S, 4B, 4A, 4P, 4R

31-RC1262 (v řešeném území část)
biogeografický význam, název
funkčnost prvku
současný charakter dotčených druhů pozemků
v řešené části území
identifikace prvku dle LHP
zastoupené soubory lesních typů

regionální, v trase RK 606, RK 641, „Velenický kopec“
funkční (místy funkčnost snížena vzhledem k nepůvodní dřevinné
skladbě)
lesní pozemky, vodní plochy, ostatní plochy
LČR , l.s. Česká Lípa – odd. 269 A, C část, 270 C
1G, 2K, 2I, 2S, 2C, 2L, 3S, 3B, 3U, 3O

42-RC1366 (v řešeném území část)
biogeografický význam, název
funkčnost prvku
současný charakter dotčených druhů pozemků
identifikace prvku dle tč. platného LHP
zastoupené soubory lesních typů

regionální, v trase RK 559, „Meandry Ploučnice“
funkční
vodní plochy, lesní pozemky, louky, ostatní plochy, orná půda (tč. TTP)
LČR, l.s. Česká Lípa – 293 A, 296 Dč, 454 A, 474 Bč, D,
VLS, LHC Hradčany – 179, + bezlesí 440č, 441č, 442, 443, 501, 502,
503, 505
0K, 2K, 2L

456 (v řešeném území část)
biogeografický význam, trasa, název
funkčnost prvku
současný charakter dotčených druhů pozemků
v řešené části území
identifikace prvku dle LHP
zastoupené soubory lesních typů

místní, v trase RK 559, „Dlouhý důl“
funkční částečně
lesní pozemek, louky, ostatní plochy, …
LČR, l.s. Česká Lípa – 252 G č
2C

466
biogeografický význam, trasa, název
funkčnost prvku
současný charakter dotčených druhů pozemků
v řešené části území
identifikace prvku dle LHP
zastoupené soubory lesních typů

místní, v trase RK 606, „U vodárny“
funkční (místy funkčnost snížena vzhledem k nepůvodní dřevinné
skladbě)
lesní pozemky
LČR, l.s. Česká Lípa – 280 E
2S, 3I, 3O

467
biogeografický význam, trasa, název
funkčnost prvku
současný charakter dotčených druhů pozemků
identifikace prvku dle LHP
zastoupené soubory lesních typů

místní, v trase RK 606, „Pod Ovčí horou“
funkční (místy funkčnost snížena vzhledem k nepůvodní dřevinné
skladbě)
lesní pozemky, zastavěné plochy (nejsou součástí plochy prvku)
LČR, l.s. Česká Lípa – 281 C č
2B, 3I

468
biogeografický význam, trasa, název
funkčnost prvku
současný charakter dotčených druhů pozemků
identifikace prvku dle LHP
zastoupené soubory lesních typů

místní, v trase RK 606, „Mariánská výšina“
funkční (místy funkčnost snížena vzhledem k nepůvodní dřevinné
skladbě)
lesní pozemky
LČR, l.s. Česká Lípa – 255 E č
2K, 2I, 2S
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1055 (v řešeném území část)
biogeografický význam, název
funkčnost prvku
současný charakter dotčených druhů pozemků
v řešené části území
identifikace prvku dle LHP
zastoupené soubory lesních typů
poznámka

místní, „U Hradčanské cesty“
funkční (místy funkčnost časově snížena vzhledem k existenci
sousedící pískovny), v jižní části funkčnost snížena vlivem nepůvodní
dřevinné skladby
lesní pozemky
LČR, l.s. Česká Lípa – 472 B
0Z, 0K, 2K
Biocentrum je vymezeno dle aktuálního stavu v terénu, hranice převzaty dle
prostorového rozdělení lesa platného LHP, plocha biocentra je redukována o
území dobývacího prostoru DP 860028700 Veselí.
Součástí plochy biocentra je i část VL 308940003 Srní (dosud netěženo).
V případě budoucího otevírání ložiska budou přijata náležitá opatření pro
zajištění funkčnosti systému v tomto území.

1056 (v řešeném území část)
biogeografický význam, název
způsob vymezení, funkčnost prvku
současný charakter dotčených druhů pozemků
v řešené části území
identifikace prvku dle LHP
zastoupené soubory lesních typů

místní, „Na Dlouhém“
vymezený, funkční
lesní pozemky
LČR, l.s. Česká Lípa – 478 L
2C, 2B

1157
biogeografický význam, název
funkčnost prvku
současný charakter dotčených druhů pozemků
identifikace prvku dle LHP
zastoupené soubory lesních typů

místní, „Pod Kameničákem“
funkční (místy funkčnost snížena vzhledem k nepůvodní dřevinné
skladbě)
lesní pozemky, louky, ostatní plochy
LČR, l.s. Česká Lípa – 284 A – ucelená část
0K, 3K, 3S

1158
biogeografický význam, název
funkčnost prvku
současný charakter dotčených druhů pozemků

místní, „V pastvinách“
funkční
vodní plochy, louky, ostatní plochy

1159
biogeografický význam, název
funkčnost prvku
současný charakter dotčených druhů pozemků

místní, „Božíkov“
funkční
ostatní plochy, vodní plochy

1160 (v řešeném území část)
biogeografický význam, název
funkčnost prvku
současný charakter dotčených druhů pozemků

místní, „Bohatický rybník“
funkční (funkčnost snížena dosud nevytvořenými společenstvy po
rekultivaci)
vodní plochy, louky, ostatní plochy

1163
biogeografický význam, název
funkčnost prvku
současný charakter dotčených druhů pozemků
identifikace prvku dle LHP
zastoupené soubory lesních typů

místní, „Nad Ferdinandovou strouhou“
funkční
lesní pozemky, ostatní plochy
LČR, l.s. Česká Lípa – 293 B
0K

1164
biogeografický význam, název
funkčnost prvku
současný charakter dotčených druhů pozemků
identifikace prvku dle LHP
zastoupené soubory lesních typů

místní, „U kóty 312“
funkční (místy funkčnost snížena vzhledem k nepůvodní dřevinné
skladbě)
lesní pozemky
VLS, LHC Hradčany – 197 část
2K, 2S, 2H
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1166
biogeografický význam, název
funkčnost prvku
současný charakter dotčených druhů pozemků
identifikace prvku dle LHP
zastoupené soubory lesních typů

místní, „Spáleniště“
funkční
lesní pozemky
VLS, LHC Hradčany – 182 část
0K

1168
biogeografický význam, název
funkčnost prvku
současný charakter dotčených druhů pozemků
identifikace prvku dle LHP
zastoupené soubory lesních typů

místní, „Pod Novými Domky“
funkční (místy funkčnost snížena vzhledem k nepůvodní dřevinné
skladbě)
lesní pozemky
LČR, l.s. Česká Lípa – 258 B
0K, 3K, 3S

BIOKORIDORY
1/1166 (v řešeném území část)
biogeografický význam, název
označení prvku dle revize
funkčnost prvku
současný charakter dotčených druhů pozemků
zastoupené soubory lesních typů

místní, „U Kombercova mostu“
422/1
funkční částečně
lesní pozemky, ostatní plochy
0K, 4K

31/466
biogeografický význam, název
funkčnost prvku
současný charakter dotčených druhů pozemků
zastoupené soubory lesních typů

regionální – úsek RK 606, „ U kasáren“
funkční částečně
lesní pozemky, ostatní plochy, vodní plocha
0N, 2K, 3S

31/1158
biogeografický význam, název
funkčnost prvku
současný charakter dotčených druhů pozemků
zastoupené soubory lesních typů

místní, „Horní Svitávka“
funkční částečně
vodní plochy, ostatní plochy (ostatní zeleň), lesní pozemek
2S

31/1171 (v řešeném území část)
biogeografický význam, název
funkčnost prvku
současný charakter dotčených druhů pozemků
v řešené části území

místní, „Po řece“
funkční
vodní tok (vč. okrajů přilehlých pozemků)

42/1055
biogeografický význam, název
funkčnost prvku
současný charakter dotčených druhů pozemků
zastoupené soubory lesních typů

místní, „Ke mlýnu“
funkční částečně
lesní pozemky, ostatní plochy
0K, 2K, 2S

42/1056
biogeografický význam, název
funkčnost prvku
současný charakter dotčených druhů pozemků
zastoupené soubory lesních typů

místní, „K Provodínu“
funkční částečně
lesní pozemky, ostatní plochy, vodní plocha
0K, 2K, 2B

42/1159
biogeografický význam, název
funkčnost prvku
současný charakter dotčených druhů pozemků
v řešené části území

místní, „Niva Svitávky“, „Svitávka“
funkční částečně
vodní tok (vč. okrajů přilehlých pozemků)

42/1163
biogeografický význam, název
funkčnost prvku
současný charakter dotčených druhů pozemků

místní, „Ferdinandova strouha II.“
funkční částečně
vodní tok (vč. okrajů přilehlých pozemků)
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42/1164
biogeografický význam, název
funkčnost prvku
současný charakter dotčených druhů pozemků
zastoupené soubory lesních typů

místní, „U Brenského dubu“
funkční částečně
lesní pozemky, ostatní plochy
0M, 0K, 4K, 4P

457/1168
biogeografický význam, název
funkčnost prvku
současný charakter dotčených druhů pozemků
v řešené části území
zastoupené soubory lesních typů

místní, „Starý Šidlov“
nedostatečně funkční po úsecích
lesní pozemky, orná půda (TTP), louky, ostatní plochy
0K, 3K, 3S, 3B, 3A

466/467
biogeografický význam, název
funkčnost prvku
současný charakter dotčených druhů pozemků
zastoupené soubory lesních typů

regionální – úsek RK 606, „Pod Ptačím vrchem“, „Nové Zákupy“
funkční částečně
lesní pozemky, ostatní plocha
2K, 2S, 3I, 3D, 3U

467/468
biogeografický význam, název
funkčnost prvku
současný charakter dotčených druhů pozemků
zastoupené soubory lesních typů

regionální – úsek RK 606, „Pod Ovčí horou“
funkční částečně
lesní pozemky, ostatní plochy
3K, 3S

468/469 (v řešeném území část)
biogeografický význam, název
funkčnost prvku
současný charakter dotčených druhů pozemků
v řešené části území
zastoupené soubory lesních typů

regionální – úsek RK 606, „Pod Mariánskou výšinou“
funkční částečně
lesní pozemky
2K, 3I

1051/1055 (v řešeném území část)
biogeografický význam, název
funkčnost prvku
současný charakter dotčených druhů pozemků
v řešené části území
zastoupené soubory lesních typů

místní, „U pískovny“
funkční
lesní pozemky
0K

1055/1056
biogeografický význam, název
funkčnost prvku
současný charakter dotčených druhů pozemků
zastoupené soubory lesních typů
návrh opatření

místní, „U odkaliště“
funkční
lesní pozemky, louky, ostatní plocha
0K, 2B
zalesnění dlouhodobě nevyužívané louky p.č. 262/1 a 262/2 (k.ú.
Veselí nad Ploučnicí) – dle SLT 2B: DB4, BK3, HB1, LP1 , JL1

1156/1157 (v řešeném území část)
biogeografický význam, název
funkčnost prvku
současný charakter dotčených druhů pozemků
v řešené části území
zastoupené soubory lesních typů

místní, „Nad Kamenicí“
funkční částečně
lesní pozemky, orná půda (TTP), louky, ostatní plochy
0K, 2K, 3K, 3S, 3U, 4O

1157/1158
biogeografický význam, název
funkčnost prvku
současný charakter dotčených druhů pozemků
zastoupené soubory lesních typů

místní, „Pod Kamenickým vrchem“
funkční částečně
lesní pozemky, ostatní plochy, louky
0K, 2K, 2B, 3K, 3S, 3O, 5U

1159/1160
biogeografický význam, název
funkčnost prvku
současný charakter dotčených druhů pozemků
zastoupené soubory lesních typů

místní, „Bohatický potok“
funkční
vodní plocha (vč. okrajů přilehlých pozemků), lesní pozemky
1G
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1163/1164
biogeografický význam, název
funkčnost prvku
současný charakter dotčených druhů pozemků

místní, „Ferdinandova strouha“
funkční částečně
vodní tok a přilehlé plochy, louky, orná půda

1164/1165 (v řešeném území část)
biogeografický význam, název
funkčnost prvku
současný charakter dotčených druhů pozemků
v řešené části území
zastoupené soubory lesních typů

místní, „K Liščímu vrchu“
funkční částečně
lesní pozemky, ostatní plochy
0Z, 0K, 4K

1165/1166 (v řešeném území část)
biogeografický význam, název
funkčnost prvku
současný charakter dotčených druhů pozemků
v řešené části území
zastoupené soubory lesních typů

místní, „Pod spáleništěm“
funkční částečně
lesní pozemky
0M, 0K, 4K

1168/1169 (v řešeném území část)
biogeografický význam, název
funkčnost prvku
současný charakter dotčených druhů pozemků
v řešené části území
zastoupené soubory lesních typů

místní, „U Kapliček“
funkční
lesní pozemky, ostatní plochy
0M, 0K, 0N, 3K, 3S

G5.3.3 Vyhodnocení vymezení a funkčnosti ÚSES
Systém v řešeném území je jednoznačně vymezený a upřesněný na stav katastru nemovitostí
a konečný s tím, že lokalizace jednotlivých prvků vychází již jednak ze základního podkladu
vyššího významu (ÚTP NR a R ÚSES), jednak jsou jednotlivé prvky na lesní půdě vymezeny dle
jednotek prostorového rozdělení lesa dosud platných LHP (nejnovější dokumentace ÚSES byla
zpracována mj. i pro potřeby promítnutí zájmů ochrany přírody a zásad ÚSES do obnovovaných
LHP). V řešeném území nejsou vymezeny prvky nefunkční navržené k založení.
Biocentra na lesních pozemcích jsou zde upřesněna dle organizačního členění LHP, resp. dle
jednotek prostorového rozdělení lesa, kdy je dávána přednost uceleným jednotkám
v hierarchickém stupni lesní porost – důvodem je snaha o budoucí změnu kategorií dotčených
částí lesa při obnově LHP.
Trasy biokoridorů jsou zde upřesněny jednak dle parcelního členění katastru nemovitostí, v lesních
komplexech jednotkami prostorového rozdělení lesa LHP, podél jednoznačných linií lesních cest,
průseků apod.
Jsou respektovány jednoznačné body propojení prvků systému na hranicích zde řešeného území.

G5.3.4 Odůvodnění návrhů
Dle předchozího stupně ÚP je pro obnovu LHP navrhována změna kategorií lesa tvořící biocentra
ÚSES všech biogeografických významů (v souladu s návrhy KOP LK, ZÚR LK tč. ve stupni
konceptu, i s názory odborné členské základny autorizovaných projektantů ÚSES) – dle zákona č.
289/95 Sb., § 8, odst. 2., písm. f: přeřazení do kategorie lesů zvláštního určení – tj. lesů, u kterých
veřejný zájem na zlepšení a ochraně životního prostředí nebo jiný oprávněný zájem na plnění
mimoprodukčních funkcí lesa je nadřazen funkcím produkčním – lesy potřebné pro zachování
biologické různorodosti (ÚSES, genové základny, ...). Návrh je zdůvodněn potřebou odlišného
způsobu lesnického hospodaření na plochách biocenter, s cílem zabezpečení funkčnosti prvků
ÚSES. Podkladem pro tuto změnu budiž údaje ÚP. Výčet částí lesa a identifikace dle LHP
(identifikace se týká celých území biocenter):
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31-RC1262 „Velenický kopec“
42-RC1366 „Meandry Ploučnice“
456 „Dlouhý důl“
466 „U vodárny“
467 „Pod Ovčí horou“
468 „Mariánská výšina“
1055 „U Hradčanské cesty“
1056 „Na Dlouhém“
1157 „Pod Kameničákem“
1163 „Nad Ferdinandovou strouhou“
1164 „U kóty 312“
1166 „Spáleniště“
1168 „Pod Novými Domky“
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- VLS, LHC Hradčany: odd. 13, 36-39, 58-62, 64-66, 68-71, 72, 73, 74, 76,
77, 84-94, 98, 99, 109-111, 113-134, 141-163, 166-171, bezlesí 435-439,
440, 441,
- VLS, LHC Břehyně: 69č, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78-93, 111-124,
127, 131-134, 141-145, 148, 149, 152
LČR , l.s. Česká Lípa – odd. 269 A, C, 270 C
LČR, l.s. Česká Lípa – 293 A, 296 D, 454 A, 474 B, D,
VLS, LHC Hradčany – 179
LČR, l.s. Česká Lípa – 252 G
LČR, l.s. Česká Lípa – 280 E
LČR, l.s. Česká Lípa – 281 C
LČR, l.s. Česká Lípa – 255 E
LČR, l.s. Česká Lípa – 472 B
LČR, l.s. Česká Lípa – 478 L
LČR, l.s. Česká Lípa – 284 A – ucelená část
LČR, l.s. Česká Lípa – 293 B
VLS, LHC Hradčany – 197
VLS, LHC Hradčany – 182
LČR, l.s. Česká Lípa – 258 B

Návrh na důsledné dodržování obnovných cílů v prvcích ÚSES vymezených na lesních pozemcích
se týká zejména přechodného období platnosti LHP/LHO do doby realizace výše uvedeného
návrhu (mj. i kontrolou orgánů ochrany přírody nad formulacemi navrhovaných opatření
v obnovovaných LHP/LHO).
Návrh na náležité využívání skladebných částí ÚSES se týká zejména údržba údolních niv
na nelesních pozemcích – důvodem je snaha o zachování, spíše však navýšení interakční funkce
prvků.
Návrh na zalesnění louky v trase BK 1055/1056 je odůvodněna snahou o zachování lesnatého
charakteru celé trasy prvku.
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G5.4 Zemědělský půdní fond
Pozemky zemědělského půdního fondu tvoří vymezené tzv. plochy zemědělské (NZ),
v krajinářském členění pak typ krajiny zemědělské a lesozemědělské. Jsou určeny pro intenzivní
obhospodařování zemědělské půdy pro zemědělskou rostlinnou i živočišnou produkci, a to bez
ohledu na současnou intenzitu hospodářského využívání.
Jsou dle členění katastru nemovitostí tvořeny:
ornou půdou (pozemky, na nichž se pravidelně pěstují obiloviny, okopaniny, pícniny,
technické plodiny a jiné zemědělské plodiny, pozemky, které jsou dočasně zatravňovány,
víceleté pícniny na orné půdě, pařeniště, skleníky a japany, pokud jsou na orné půdě),
zahradami (pozemky, na kterých se trvale a převážně pěstuje zelenina, květiny a jiné
zahradní plodiny zde zpravidla pro vlastní potřebu, pozemky souvisle osázené ovocnými
stromy nebo ovocnými keři až do výměry 0,25 ha, které zpravidla tvoří souvislý celek
s obytnými a hospodářskými budovami, školky ovocných nebo okrasných stromů,
pařeniště, skleníky a japany, pokud nejsou na orné půdě),
ovocnými sady (pozemky souvisle osázené ovocnými stromy nebo ovocnými keři
o výměře nad 0,25 ha – v podmínkách řešeného území již místy při horní hranici fyzického
věku a fruktifikace),
trvalými travními porosty luk (pozemky porostlé travinami, u nichž hlavní výtěžek je píce,
i když se nahodile spásají, nebo jsou za účelem zúrodnění rozorány),
trvalými travními porosty pastvin (pozemky porostlé travinami, které jsou určeny
k trvalému spásání, i když se nahodile sečou),
součástí jsou i pozemky staveb, zařízení a jiných opatření pro zemědělství a pozemky
související dopravní a technické infrastruktury, investiční prostředky vložené do půdy
za účelem meliorací.
V řešeném území se vyskytují i nevyužívané i dlouhodobě opuštěné zemědělské pozemky
z jakéhokoliv důvodu – jsou zde tvořeny zejména trvalými travními porosty (i opuštěním orného
využívání „zatravněnou“ ornou půdou) situované ve větší vzdálenosti od center zpracování
a zužitkování biomasy, v dopravně nepřístupných partiích či v partiích ovlivněných vodou
a neúnosných pro mechanizaci (většinou na pozemcích s nejnižší třídou ochrany ZPF), kdy např.
k dlouhodobě zanedbaným zahradám patří část původní osady Nový Šidlov (část zdejších
proslulých rozsáhlých původních ovocných sadů byla přeměněna na TTP).
Značná část zdejších půd byla v minulosti meliorována plošným drenážním odvodněním, vč.
vytvoření svodné soustavy a napřímení některých recipientů (vyhodnocení je provedeno
v předchozím stupni ÚP). Ke škodě krajinného rázu (i pro potřeby ÚSES) však v naprosté většině
své délky zůstaly tyto otevřené příkopy v původní podobě, tzn. že zde nebyly cíleně založeny
břehové porosty, které by mohly dnes opticky členit zdejší krajinu prvky vyšší nelesní zeleně.
Z důvodu zachování a obnovy agrodesignu jsou v textové části formulovány návrhy řešící obnovu
zemědělského hospodaření na pozemcích dlouhodobě již ležících ladem a zemědělské
hospodaření na pozemcích opuštěných, kdy k nápravě stavu u pozemků TTP a zatravněné orné
půdy dopomůže zejména obnova a podstatné rozšíření živočišné výroby.
Odůvodnění návrhů:
Za podmínky, že budou splněny všechny požadavky ochrany přírody a krajiny a nebude narušen
krajinný ráz a ekologické funkce, jsou na vymezených zemědělských plochách přípustné
související stavby.
Návrh na snižování rozsahu nevyužívaných či dlouhodobě opuštěných zemědělských pozemků je
zdůvodněn jejich zdejší existencí, kdy dochází k nadměrnému šíření plevelů a alergenů do okolí.
Návrh je realizovatelný za podpory zemědělského podnikání všech forem, i za využití vnějších
dotačních titulů. Plochy bydlení venkovského umožní rozvoj malých podniků (rodinných farem)
ekologického a energetického zemědělství a agroturistiky.
Návrh na údržbu niv vodotečí (údolní niva = VKP ze zákona) je zdůvodněn nutností zachování jejich
přírodního charakteru podporou přirozených druhů, omezením druhů nepůvodních a expanzních.
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Návrh na rozšíření živočišné výroby je zdůvodněn nutností údržby a využívání pozemků TTP a
zatravněné orné půdy, kdy realizací bude snížena účast státu (dotace na údržbu krajiny…).
Návrh na využívání opuštěných, původně zemědělských objektů je zdůvodněn snahou o navýšení
estetiky řešeného území (zanedbané areály hyzdící zdejší krajinu), i jako příležitost pro obnovu
živočišné výroby.
Návrh na zakládání doprovodné zeleně podél otevřených příkopů recipientů odvodňovacích
soustav je cílen na navýšení ekologické stability území (zejména v trasách biokoridorů), kdy se tyto
linie po realizaci stanou i místním krajinotvorným prvkem.
Návrh na eliminaci erozních jevů spočívá v podmínkách řešeného území spíše v dodržování
technologické kázně (způsob obhospodařování a druhová struktura) ve svažitějších
a takto potencionálně ohrožených lokalitách.
Povolování pěstování biomasy a rychlerostoucích dřevin bude povolováno s ohledem na zájmy
ochrany přírody a krajiny, vždy však zájemcem za doloženého zpracovávání a zužitkovávání (tyto
druhy mají značné expanzní vlastnosti a existuje odůvodněná obava ze šíření těchto druhů
do volné krajiny v případě zanedbání technologické kázně).
Návrh na podporu podnikatelských aktivit využívajících zemědělskou půdu netradičními či
alternativními způsoby je jednou z cest snížení místní nezaměstnanosti, i příležitostí pro údržbu
krajiny využíváním dosud nevyužívaných pozemků apod.
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G5.5 Pozemky určené k plnění funkcí lesa
Lesní pozemky (PUPFL) tvoří vymezené tzv. plochy lesní (NL) a plochy přírodní – lesní (NP).
V plochovém členění LHP/LHO jsou tvořeny tzv. porostní plochou a tzv. bezlesími. Funkce lesů
jsou definovány v jejich kategoriích, kde kromě hospodářských funkcí (zejména v kategorii lesů
hospodářských) jsou i další tzv. mimoprodukční funkce: ekologicko stabilizační, rekreační,
půdoochranné, klimatické…
V ř.ú. plošně převažují lesy hospodářské. V k.ú. Zákupy a Lasvice se vyskytují lesy kategorie lesů
zvláštního určení (lesy, u kterých veřejný zájem na zlepšení a ochraně životního prostředí nebo
jiný oprávněný zájem na plnění mimoprodukčních funkcí lesa je nadřazen funkcím produkčním lesy se zvýšenou funkcí půdoochrannou, vodoochrannou, klimatickou nebo krajinotvornou, v k.ú.
Veselí nad Ploučnicí jsou lesy potřebné pro zachování biologické různorodosti (genová základna).
Lesy v užívání VLS, s.p. (LHC Hradčany) jsou části lesa zařazeny do kategorie lesů zvláštního
určení - lesy, u kterých veřejný zájem na zlepšení a ochraně životního prostředí nebo jiný
oprávněný zájem na plnění mimoprodukčních funkcí lesa je nadřazen funkcím produkčním - lesy v
nichž jiný důležitý veřejný zájem vyžaduje odlišný způsob hospodaření.
Hospodaření v lesích tvořících prvky ÚSES podléhá podmínkám této obecné ochrany přírody.

Odůvodnění návrhů:
Návrh na změnu kategorizace lesů tvořících biocentra ÚSES je výše odůvodněn v kap. C5.3
ÚSES.
Návrh na likvidaci opuštěných stavebních objektů, zpevněných ploch a oplocení v lesích
původního vojenského výcvikového prostoru na území VLS, s.p. je zdůvodněn nepředpokládanou
obnovou vojenské činnosti v oblasti, a snahou o navýšení přírodní a krajinné atraktivity území vč.
zajištění prostupnosti krajiny a bezpečnosti návštěvníků.
Začlenění vytipovaných lokalit v katastru nemovitostí do kategorie lesní pozemek (jako PUPFL i
do obnovovaných LHP/LHO): cílem návrhu je snaha o lesnické hospodaření a odborné pěstební
zásahy v lokalitách, které aktuálním stavem naplňují definici vzrostlého lesa, a to jak cíleně
založeného, tak i vzniklého z přirozené sukcese. Uvedené lokality jsou vybrány z velkého množství
podobných struktur, kdy jedním kritériem výběru byla jejich dislokace v sousedství komplexů lesů,
či krajinářská hodnota projevená druhovou, věkovou či prostorovou strukturou. V části ÚP
Odůvodnění (E.2 – Vyhodnocení důsledků řešení na PUPFL) jsou návrhy kvantifikovány formou
záborových níže uvedených lokalit v rámci části 12. funkční skupiny. V případě lokalit 4-02/N až
4-06/N je návrh odůvodněn i potřebou zajištění bezpečnosti návštěvníků této současně přístupné
části krajiny, která bude zajištěna likvidací pozůstatků nevyužívaných stavebních objektů
a oplocení.
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lokalita

katastrální území

2-01/N
2-02/N
3-02/N
4-02/N
4-03/N
4-04/N
4-05/N

Zákupy
Božíkov

Brenná

4-06/N
8-03/N

Veselí nad Ploučnicí

Komplexní zdůvodnění přijatého řešení

čísla parcel
1917
1918
1907 část
437 část
1029
1030/1
1028
nezjištěno
149 (st.p.)
152 (st.p.)
153 (st.p.)
1016
225/1

druh pozemku – způsob
využití dle KN
zast.plocha – zbořeniště
ost. plocha – neplodná půda
ost. plocha – neplodná půda
ost. plocha – neplodná půda
ost. plocha – jiná plocha
ost. plocha – jiná plocha
ost. plocha – jiná plocha
nezjištěno
nezjištěno
zast. plocha a nádvoří
ost. plocha – jiná plocha
TTP

celk.výměra
2
[m ]

charakter vlastnictví
ČR
ČR
ČR
ČR
ČR
ČR
ČR
ČR
ČR
ČR
ČR
ČR
soukromá osoba

3379
3317
3129
11056
14820
3014
814
9384
13301

Zalesnění vytipovaných lokalit (tj. zalesnění dosud nelesních pozemků): důvodem je snaha
o zarovnání hranic lesa formou vytvoření jejich homogenních okrajů, kdy v současné době se
jedná o dlouhodobě opuštěné pozemky podléhající živelné sukcesi s vysokým podílem iniciálních
druhů. V části ÚP Odůvodnění (E.3 – Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného
řešení na PUPFL) jsou návrhy kvantifikovány formou níže uvedených záborových lokalit v rámci
části 12. funkční skupiny:

lokalita

katastrální území

2-03/N

Zákupy

7-01/N

Starý Šidlov

8-02/N

Veselí nad Ploučnicí

čísla
parcel
1914
697
701
702
262/1
262/2

druh pozemku – způsob využití
dle KN
TTP
orná půda
ost. plocha – neplodná půda
orná půda
TTP
TTP

2

celk.výměra [m ] charakter vlastnictví
1474
25235

2896

soukromé osoby
ČR
ČR
soukromá osoba
soukromá osoba
soukromá osoba

Návrh na uvážlivé umísťování obnovných prvků v místech pohledově krajinných dominant je
zdůvodněno snahou o ochranu krajinného rázu před necitlivými umělými zásahy do pohledových
horizontů – zajištění je v kompetenci orgánů ochrany přírody promítnutím zásad do obnovovaných
LHP/LHO.
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ODŮVODNĚNÍ STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM
ZPŮSOBEM VYUŽITÍ

G6.1 Základní principy využití ploch s rozdílným způsobem využití
Návrh ploch s rozdílným způsobem využití, jejich členění a podmínky využití jsou v souladu
se zněním zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a vyhlášek č.
500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu
evidence územně plánovací činnosti, č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání
území a č. 269/2009 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, kterou se mění vyhláška č.
501/2006 Sb. Některé kategorie ploch definované vyhláškou č. 501/2006 Sb. jsou dále podrobněji
členěny.

G6.2 Kategorie ploch s rozdílným způsobem využití
V ÚP Zákupy jsou použity následující kategorie ploch s rozdílným způsobem využití:

G6.2.1 Zastavěné, zastavitelné a přestavby
-

Plochy bydlení - venkovské (BV)
podkategorie ploch bydlení dle § 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb.
Vymezují se s ohledem na odlišný charakter zástavby ve venkovských částech obce.

-

Plochy bydlení - městské individuální (BM)
podkategorie ploch bydlení dle § 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb.
Vymezují se s ohledem na odlišný charakter zástavby ve v městské části obce.

-

Plochy bydlení - městské hromadné (BH)
podkategorie ploch bydlení dle § 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb.
Vymezují se s ohledem na odlišný charakter městské zástavby a vazby bydlení k pozemku.

-

Plochy rekreace - hromadné (RH)
podkategorie ploch rekreace dle § 5 vyhlášky č. 501/2006 Sb.

-

Plochy rekreace - zahrádkové osady (RO)
podkategorie ploch rekreace dle § 5 vyhlášky č. 501/2006 Sb.

-

Plochy občanského vybavení - veřejná infrastruktura (OV)
podkategorie ploch občanského vybavení dle § 6 vyhlášky č. 501/2006 Sb.
Vymezují se jako součást sítě veřejných prostranství na území obce.

-

Plochy občanského vybavení - smíšené komerční (OK)
podkategorie ploch občanského vybavení dle § 6 vyhlášky č. 501/2006 Sb.

-

Plochy občanského vybavení - tělovýchova a sport (OS)
podkategorie ploch občanského vybavení dle § 6 vyhlášky č. 501/2006 Sb.

-

Plochy občanského vybavení - hřbitovy (OH)
podkategorie ploch občanského vybavení dle § 6 vyhlášky č. 501/2006 Sb.

-

Plochy veřejných prostranství - komunikace (PK)
podkategorie ploch veřejných prostranství dle § 7 vyhlášky č. 501/2006 Sb.
Vymezují se jako součást struktury veřejných prostranství na území obce.

-

Plochy smíšené obytné - centrální (SC)
kategorie ploch dle § 8 vyhlášky č. 501/2006 Sb.
Vymezují se z důvodu územní podpory rozvoje centra obce pro širší spektrum činností občanské vybavenosti, nerušících podnikatelských aktivit a bydlení.

-

Plochy dopravní infrastruktury - silniční (DS)
podkategorie ploch dopravní infrastruktury dle § 9 vyhlášky č. 501/2006 Sb.

-

Plochy dopravní infrastruktury - vybavení (DV)
podkategorie ploch dopravní infrastruktury dle § 9 vyhlášky č. 501/2006 Sb.
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-

Plochy dopravní infrastruktury - drážní (DD)
podkategorie ploch dopravní infrastruktury dle § 9 vyhlášky č. 501/2006 Sb.

-

Plochy technické infrastruktury (TI)
kategorie ploch dle § 10 vyhlášky č. 501/2006 Sb.

-

Plochy výroby a skladování - průmyslové a řemeslné (VP)
podkategorie ploch výroby a skladování dle § 11 vyhlášky č. 501/2006 Sb.

-

Plochy výroby a skladování - zemědělské a lesnické (VZ)
podkategorie ploch výroby a skladování dle § 11 vyhlášky č. 501/2006 Sb.

-

Plochy zemědělské a lesnické malovýroby (VF)
podkategorie ploch výroby a skladování dle § 11 vyhlášky č. 501/2006 Sb.
Jsou určeny pro ekologické formy hospodaření na plochách zemědělských, upřednostňující
péči o krajinu v možném spojení s ubytováním a agroturistikou.

G6.2.2 Nezastavěné a nezastavitelné
-

Plochy vodní a vodohospodářské (V)
kategorie ploch dle § 13 vyhlášky č. 501/2006 Sb.

-

Plochy zemědělské (Z)
kategorie ploch dle § 14 vyhlášky č. 501/2006 Sb.

-

Plochy lesní (L)
kategorie ploch dle § 15 vyhlášky č. 501/2006 Sb.
Hospodaření v lesích je řízeno platnými LHP/LHO.
Dle §14, odst.2 zákona č.289/95 Sb., o lesích … je umísťování staveb 50 m od okraje lesa
nevhodné, ve vzdálenosti střední výšky přilehlého lesa v mýtném věku je nepřípustné.
Výjimečné nedodržení těchto zásad podléhá souhlasu orgánu státní správy lesů.

-

Plochy přírodní – lesní (PL)
podkategorie ploch přírodních dle § 16 vyhlášky č. 501/2006 Sb.
Rozdělení ploch přírodních na podkategorie lesní a nelesní je provedeno z důvodu nutnosti
upřesnění regulativů způsobu využití.

-

Plochy přírodní – nelesní (PN)
podkategorie ploch přírodních dle § 16 vyhlášky č. 501/2006 Sb.
Rozdělení ploch přírodních na podkategorie lesní a nelesní je provedeno z důvodu nutnosti
upřesnění regulativů způsobu využití.

-

Plochy smíšené krajinné zeleně (S)
podkategorie ploch dle § 17 vyhlášky č. 501/2006 Sb.
Vymezují se zejména pro upevnění ekologickostabilizační funkce krajiny na plochách
zemědělsky nevyužívané krajinné nelesní zeleně.

-

Plochy veřejných prostranství - zeleň (PZ)
podkategorie ploch veřejných prostranství dle § 7 vyhlášky č. 501/2006 Sb.
Vymezují se jako součást struktury veřejných prostranství na území obce.

-

Plochy těžby nerostů (TN)
kategorie ploch dle § 18 vyhlášky č. 501/2006 Sb.
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ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ VPS A VPO

G7.1 Veřejně prospěšné stavby (VPS) a veřejně prospěšná opatření (VPO)
Urbanistická koncepce ÚP Zákupy minimalizuje zásahy rozvojových záměrů do stabilizovaných
a vyhovujících fondů.
Realizace navržených změn využití řešeného území v předmětných lokalitách bude prováděna na
základě vypořádání s vlastníky dotčených pozemků a objektů (odkoupení, společné podnikání
apod.).
Z důvodu optimalizace využití území nebo napravení předchozího nekoncepčního vývoje území,
zejména v oblasti dopravní a technické infrastruktury však nelze vyloučit omezené minimální
zábory pozemků ve vlastnictví fyzických a právnických osob a asanační zásahy pro veřejné účely.
Vybrané a ve veřejném zájmu navrhované plochy, zejména plochy a trasy dopravní a technické
infrastruktury zasahující okrajově velký počet malých pozemků, jsou zařazeny do kategorie VPS
a VPO.
Pozemky, stavby a práva k nim potřebné pro uskutečnění těchto VPS a VPO lze vyvlastnit podle
stavebního zákona nebo práva omezit rozhodnutím stavebního úřadu, pokud nebude možno
řešení majetkoprávních vztahů dosáhnout dohodou nebo jiným způsobem.
Po schválení ÚP formou „opatření obecné povahy“ se stane jeho závaznou součástí výčet VPS
a VPO, které jsou zakresleny ve výkresu č.4 – Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření
a asanací grafické části ÚP.
VPS a VPO jsou rozlišeny na VPS a VPO, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit
a VPS a VPO, pro které lze uplatnit předkupní právo.

G7.2 VPS a VPO, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit
VPS, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit nebo uplatnit předkupní právo, jsou
stavby pro dopravní a technickou infrastrukturu, včetně ploch nezbytných k zajištění jejich výstavby
a řádnému užívání pro daný účel, vymezené územním plánem a určené k rozvoji nebo ochraně
území obce, kraje nebo státu.
V ÚP Zákupy:
VPS dopravní infrastruktury,
VPS veřejných prostranství – komunikace,
VPS technické infrastruktury.
VPO, pro která lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit, jsou opatření nestavební povahy
vymezená územním plánem a sloužící ke snižování ohrožení území obce povodněmi a jinými
přírodními katastrofami a k rozvoji nebo k ochraně přírodního, kulturního a archeologického dědictví.
V ÚP Zákupy:
VPO pro snižování ohrožení území povodněmi zvyšováním retenčních schopností území,
(koridory pro rozliv přívalových vod – suché poldry jako součást protipovodňových opatření
nadmístního významu dle plánů správců povodí).
Asanace se v ÚP Zákupy vymezuje v souvislosti s VPS - úprava trasy silnice II/268 v úseku D 03
(MOK II/268 x III/26832) jako vyvolaný podmiňující zásah pro jejich realizaci – demolice řadových
garáží a objektu zdevastované „mlékárny“, omezujících rozhledové poměry budoucí křižovatky,
pro které lze práva k pozemkům vyvlastnit.
Nad rámec základních prostorových regulativů je třeba sledovat kultivaci pozemků, zejména ploch výrobních
areálů vč. příslušného oplocení, odstranění zchátralých objektů a asanaci černých skládek.
Doporučují se očistné demolice nevhodných přístaveb historických objektů, stavební úpravy směřující k
dosažení přirozených proporcí lidových stavení, zaclonění areálů zemědělské výroby a zahrádkových kolonií
vhodnou zelení.
V přestavbových plochách bude o tom, které dotčené objekty mohou být po změně funkce zakomponovány do
nové koncepce nebo musí být asanovány, rozhodnuto v součinnosti s orgánem památkové péče na základě
podrobnější dokumentace.
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G7.3 VPS a VPO, pro které lze uplatnit předkupní právo
Předkupní právo k pozemku určenému územním plánem pro veřejně prospěšnou stavbu nebo pro
veřejně prospěšné opatření má obec, která je vymezila v územně plánovací dokumentaci podle
příslušnosti k vlastnictví v souladu se zvláštními právními předpisy.
VPS, pro které lze uplatnit předkupní právo, jsou stavby veřejné infrastruktury, včetně ploch
nezbytných k zajištění jejich výstavby a řádnému užívání pro daný účel, vymezené územním
plánem a určené k rozvoji nebo ochraně území obce.
V ÚP Zákupy se vymezuje plocha pro vodní nádrž Božíkov (lokalita 3-01 N) - VPS Y 01.
VPO, pro která lze uplatnit předkupní právo, jsou opatření nestavební povahy (veřejná prostranství
- zeleň) vymezená územním plánem a sloužící k rozvoji obce a přírodního a kulturního dědictví.
V ÚP Zákupy se vymezují plochy pro veřejná prostranství – zeleň (lokality 1-01 N – 1-11 N)
– VPO Z 01 – Z 11.
Vzhledem k funkčnosti ÚSES v řešeném území nevzniká potřeba návrhu ploch nutných k založení
prvků ÚSES a nejsou vymezovány lokality charakteru VPO pro zajištění ÚSES - vymezení ÚSES
není podmíněno změnami vlastnických vztahů.
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ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV

Plochy územní rezervy, jejichž způsob využití se řídí vymezenými plochami typu stav a návrh a na
kterých se nesmí připustit takové činnosti, v jejichž důsledku by byl omezen nebo ztížen budoucí
způsob využití definovaný územní rezervou jsou vymezeny s ohledem na předpokládanou budoucí
potřebu.
Jedná se o:
další rozšíření areálu koupaliště Zákupy po vyčerpání kapacity návrhových rozvojových
potřeb ÚP,
úpravu úseku silnice III/26834 v místě mimo zastavitelné obytné plochy, kde nepředstavuje
zásadní problém z hlediska negativních vlivů z dopravy.
Realizace předmětných záměrů není v blízké době nezbytná, ale jejich budoucí potřeba se
předpokládá.
UO 1 – Zákupy (k.ú. Zákupy)
lokalita
1-01 R
1-02 R

výměra plochy s rozdílným způsobem využití
2
(m )
28511 rekreace – hromadné
6000 dopravní infrastruktury - silnice

Pozn.: Lokalita 1-01 R – rezerva pro rozvoj ploch bydlení – venkovského byla vypuštěna (ponechána
původní funkci), její označení bylo využito pro označení rezervy pro rozvoj ploch rekreace hromadné u koupaliště Zákupy.

Koridor zdvojení vedení 400 kV ve stávající trase je vymezen odpovídající úpravou
ochranného pásma.

G9.

ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ K PROVĚŘENÍ ÚZEMNÍ
STUDIÍ

Plochy a koridory - návrhové lokality nebo soubory návrhových lokalit, ve kterých je prověření
změn jejich využití územní studií (US) podmínkou pro rozhodování:
Plošně rozsáhlejší návrhové lokality pro soustředěné formy bydlení městského individuálního nebo
venkovského nemusí být v podmínkách Zákup realizovány jediným investorem a v jedné časové
etapě. ÚP neřeší parcelaci pozemků ani územní stabilizaci vnitřních ploch pro dopravní obsluhu
a technickou infrastrukturu, bez nichž zde nelze povolit první ani následné stavby – to je úkolem
územních studií:
US 1 - obytný soubor severovýchod
-

US 2 - obytný soubor sever

Pozn.: Pro každé 2 ha zastavitelné plochy bydlení, rekreace, občanského vybavení a smíšené obytné bude

vymezena s touto zastavitelnou plochou související plocha veřejného prostranství o výměře nejméně
2
1000 m , do této plochy se nezapočítávají pozemní komunikace.

Obchvat města silnicemi II/262, II/268 a III/26834:
ÚP v rámci funkčního uspořádání území stanovuje základní prostorové regulativy - upřesňující
prostorový rámec a dopravní vazby na přilehlé plochy zajistí územní studie:
US 3 - přeložka úseku silnice II/262
Pozn.: Územní studie upřesněného obchvatu města silnicí II/268 již byla Městem Zákupy pořízena.
Úsek obchvatu města silnicí III/26834 bude řešen v rámci US 2 - obytný soubor sever.
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Vyhodnocení vlivů na URÚ

H

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ A INFORMACE,
JAK BYLO RESPEKTOVÁNO STANOVISKO K VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

H1.

INFORMACE O VÝSLEDCÍCH VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ
ROZVOJ ÚZEMÍ

Vyhodnocení vlivů ÚP Zákupy na udržitelný rozvoj území bylo zpracováno v samostatném svazku
a bylo součástí Odůvodnění konceptu ÚP Zákupy. Bylo provedeno v souladu se stavebním
zákonem a přiměřeně rozsahu jeho přílohy a přílohy č. 5 vyhlášky č. 500/2006 Sb. o územně
analytických podkladech, územně plánovací dokumentací a způsobu evidence územně plánovací
činnosti. Zpracoval EKOBAU Mgr. Pavel Bauer, Netlucká 633, Dubeč Praha10 (autorizace
ke zpracování dokumentace a posudku podle §19 zákona č. 100/2001 Sb. čj. 8903/1612/OIP/03
a k provádění posouzení podle §45i zákona č. 114/1992 Sb. čj. 630/3509/04), ve spolupráci se
SAUL s.r.o. Liberec v 02/2008 (dále „Dokumentace“). Bližší informace jsou předmětem
„Dokumentace“.
Vyhodnocení vlivů ÚP Zákupy na udržitelný rozvoj území bylo veřejně projednáno současně
s konceptem ÚP Zákupy. Následně na jednání dne 8.10.2008 konaném za účasti Mgr. Pavla
Bauera zpracovatele „Dokumentace“, Krajského úřadu Libereckého kraje - orgánu příslušného dle
§ 22 písm. e) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších
předpisů, ve smyslu ust. §10i uvedeného zákona a orgánu ochrany zemědělského půdního fondu
příslušného podle §17a písmene a) odst.1 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského
půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, Městského úřadu Česká Lípa odboru životního
prostředí – ochrana přírody a pořizovatele UP Zákupy a zástupců města Zákupy byly přijaty
společné závěry k požadavků plynoucím z „Dokumentace“, tak jak je uvedeno níže v kap. H2.
Závěry z „Dokumentace“, tak jak byly dohodnuty na jednání konaném dne 8.10.2008, byly
podkladem pro vypracování Pokynů pro zpracování návrhu ÚP Zákupy.
Výsledky Vyhodnocení vlivů ÚP Zákupy na udržitelný rozvoj území, byly v návrhu ÚP Zákupy
respektovány v souladu s Pokynem pro zpracování návrhu UP Zákupy s tím, že úpravou návrhu
UP Zákupy se navíc vylučují plochy 3-09 Z a 3-10 Z. Vyhodnocení je uvedeno v kap. H2,
Do návrhu ÚP Zákupy byly na základě Pokynů pro zpracování návrhu ÚP Zákupy zahrnuty nové
plochy: 1-47 Z, 1-48 Z, 1-49 Z, 1-50 Z, 1-51 Z, 6-10 Z, 8-08 Z, vymezené na základě doplněné
dokumentace SEA, kterou zpracoval EKOBAU Mgr. Pavel Bauer 01/2010. V rámci doplnění
posouzení vlivu UP Zákupy bylo řešeno pouze vyhodnocení vlivů na životní prostředí, protože byly
posuzovány návrhové plochy daleko mimo dosah EVL, popř. PO kde vliv bylo možno vyloučit.
Jednalo se o plochy:
požadavek „Provodínských písků“ na zapracování záměru výstavby účelové komunikace
z lomu Okřešice k drtiči v Provodíně v k.ú.Veselí nad Ploučnicí p.č. 471/1, 472/9 a 543. (EIA
na „Zvýšení objemu těžby písků v DP Okřešice nad 1 000 000 tun ročně“, v rámci povolení
hornické činnosti – 1. etapa). (lokalita 8-08 Z),
rozšíření návrhové plochy pro výrobu a skladování – průmyslové a řemeslné (1-47 Z ) kladné posouzení v rámci dohodnocení SEA.
rozšíření návrhové plochy pro bydlení (1-48 Z, 1-49 Z, 6-10 Z) - kladné posouzení v rámci
dohodnocení SEA.
umístění návrhové plochy pro technickou infrastrukturu (1-50 Z) - kladné posouzení v rámci
dohodnocení SEA.
umístění návrhové plochy rekreace – zahrádková osada (1-51 Z) - kladné posouzení v rámci
dohodnocení SEA.
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Urbanistická koncepce ÚP Zákupy je v souladu s cíli a úkoly územního plánování:
stanovuje koncepci kontinuálního a komplexního rozvoje území s ohledem na hodnoty
a podmínky území ve vyváženém vztahu podmínek udržitelného rozvoje,
využívá silných stránek a příležitostí řešeného území,
vytváří územní podmínky pro posílení slabých stránek a eliminaci nebo snížení hrozeb,
minimalizuje negativní dopady urbanizačních aktivit na přírodní prostředí a krajinný ráz,
upevňuje význam a postavení sídelního útvaru ve struktuře osídlení.

H2.

INFORMACE,
JAK
BYLO
VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽP

RESPEKTOVÁNO

STANOVISKO

K

Krajský úřad Libereckého kraje jako příslušný orgán podle § 22 písm. e) zákona č. 100/2001 Sb. ,
o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu ust. § 10i vydal
na základě vyhodnocení vlivu koncepce na životní prostředí, uplatnění stanovisek orgánů státní
správy, složek dotčeného orgánu Krajského úřadu Libereckého kraje a veřejného projednání
souhlasné stanovisko k vyhodnocení vlivů konceptu územního plánu Zákupy na životní prostředí
a veřejné zdraví pod zn. KULK/37824/2008 dne 26.06.2008.
Ve stanovisku byly v souladu se závěry „Dokumentace“ uplatněny níže uvedené podmínky
a opatření pro zpracování návrhu UP Zákupy:
Podmínky z hlediska vlivů na lokality soustavy NATURA 2000, jejich plnění v návrhu
UP Zákupy
ad 1) Plochu 8-01 N ponechat ve funkci louky - plocha byla vypuštěna
ad 2) Pro plochy 4-01 X a 8-01 X doplnit podmínku pro projektové řešení – v textové části
návrhu UP u kap. F3 uvedena doplňující pravidla
ad 3) Na zastavitelných plochách důsledně zajistit zasakování dešťových vod na místě vzniku,
aby nedocházelo k navyšování a urychlování povrchového odtoku (vyjma liniových staveb
a ojedinělých ploch v současně zastavěném území) – uvedeno v textové části návrhu UP
kap. E4 - protipovodňová opatření, dtto v podmínkách prostorového uspořádání ploch
Respektováním výše stanovených podmínek UP Zákupy nebude mít významný vliv na
evropsky významné lokality a ptačí oblasti.
Doporučené podmínky a opatření z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejného
zdraví, jejich plnění v návrhu UP
ad 1) Plocha 1-11 Z: požadavek zmenšit plochu -na základě dohody s dotčenými orgány
a zpracovatelem SEA na jednání dne 8.10.2008 byla plocha upravena dle vydaného
územního rozhodnutí
ad 2) Plocha 1-12 Z: z důvodu možného zásahu do VKP nivy Svitávky plocha byla vypuštěna
ad 3) Plocha 1-22 Z: uplatněn požadavek na zpracování posouzení vlivu na krajinný ráz na základě dohody s dotčenými orgány a zpracovatelem SEA na jednání dne 8.10.2008
dohodnuto, že posouzení z hledisek krajinného rázu se bude týkat části pozemku p.č.
2622, toto bylo zajištěno
Ing. arch J. Brychtovou, autorizovaný architekt ČKA.
č.reg. 02-446
plocha je upravena a v regulativech jsou stanovena pravidla pro stavby v lokalitě UO1
ad 4) Plocha 1-23 Z uplatněn požadavek na zpracování posouzení vlivu na krajinný rázna základě dohody s dotčenými orgány a zpracovatelem SEA na jednání dne 8.10.2008
bylo dohodnuto zmenšení plochy pro umístění pouze 9 rod. domů a upuštěno od
posouzení vlivu na krajinný ráz. Na doplňujícím jednání dne 7.11.2008 za účasti orgánů MU
Česká Lípa ochrana přírody a KU Libereckého kraje odboru RVZaŽP – ochrana ZPF bylo
odsouhlaseno rozšíření plochy o pozemky p.č. 2610 a 2611 k.ú. Zákupy za předpokladu
kladného výsledku vyhodnocení posouzení vlivu na krajinný ráz, které bylo zajištěno Ing.
arch J. Brychtovou, autorizovaný architekt ČKA. č.reg. 02-446
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ad 5) Plocha 1-25 Z : požadavek na zpracování posouzení vlivu využití plochy na krajinný ráz na základě dohody s dotčenými orgány a zpracovatelem SEA na jednání dne 8.10.2008
a doplňujícím stanoviskem MU Česká Lípa orgánu ochrany přírody ze dne 9.10.2008 byla
plocha zmenšena a tím bylo upuštěno od požadavku vyhodnotit plochu z hlediska zásahu
do krajinného rázu.
ad 6) Plocha 2-01 Z:požadavek část plochy ponechat stávající funkci - plocha byla zmenšena.
ad 7) Plocha 3-01 Z: požadavek plochu ponechat stávající funkci - plocha byla vypuštěna
ad 8) Plocha 3-02 Z: požadavek doplnit podmínku využití plochy „nezavážet, ani neodvodňovat
podmáčené části plochy, neodvádět vody ze zpevněných ploch do repicientu mimo funkční
plochu“ - vzhledem k tomu, že jsou vydána pravomocná rozhodnutí - stavební povolení pro
rodinné domy, požadavek je nad rámec možností této dokumentace
ad 9) Plocha 3-04 Z: požadavek ponechat plochu stávající funkci – plocha byla vypuštěna
ad 10) Plocha 3-09 Z: požadavek minimalizovat zastavitelnou plochu a po realizaci stavby zajistit
rekultivaci nezastavěné části plochy tak, aby nebyly oslabeny ekologické funkce
sousedního mokřadu - vzhledem k tomu, že nebyla předložena pravomocná rozhodnutí
k umístění staveb, požadavku se vyhoví – plocha úpravou návrhu UP Zákupy se vypouští
ad 11) Plocha 3-10 Z: požadavek ponechat plochu stávající funkci a pokusit se vhodným
nástrojem územního plánování zajistit předpoklady na odstranění navezeného odpadu
v mokřadu – úpravou návrhu UP Zákupy se podmínce vyhovuje tak, že plocha se vypouští
a ponechává ke stávajícímu využití; řešit odstranění navezeného odpadu je nad rámec
možností této dokumentace
ad 12) Plocha 5-01 Z: doporučeno zastavitelnou plochu omezit na pozemky s vydaným stavebním
povolením - plocha byla upravena dle vydaného správního rozhodnutí.
ad 13) Plocha 5-06 Z: doporučeno zastavitelnou plochu omezit na pozemky s vydaným územním
rozhodnutím - plocha byla upravena dle vydaného správního rozhodnutí
ad 14) Plocha 6-01 Z : jako optimální ponechat plochu stávající funkci – plocha byla vypuštěna
ad 15) Plocha 6 – 04 Z:podmínkou umístění objektů v jedné řadě podél komunikace - plocha byla
upravena
ad 16) Plocha 7 – 02 Z: požadavek na nižších úrovních přípravy posoudit řešení celé plochy
z hlediska vlivu na krajinný ráz - je ošetřeno doplňujícím pravidlem u regulativu plochy „BV“
ad 17) Plocha 7-03 Z: plochu zmenšit a kapacitu omezit na jeden objekt - plocha byla zmenšena
ad 18) Plocha 7-05 Z: doporučeno ponechat plochu stávající funkci – plocha byla
vypuštěna
ad 19) Plocha 7-06 Z: doporučeno omezit plochu v rozsahu vydaného stavebního povolení plocha byla zmenšena
ad 20) Plocha 8-03 Z :doporučeno zastavitelnou plochu zmenšit - plocha byla zmenšena
ad 21) Plocha 8-04 Z: doporučeno doplnit podmínku realizace 1 objektu v jižní části plochy,
minimalizovat až vyloučit zásah do vzrostlých dřevin -na základě dohody s dotčenými
orgány a zpracovatelem SEA na jednání dne 8.10.2008 dohoda umístit 2 RD, tomu plocha
2 432 m2 odpovídá
ad 22) Plocha 1-12 N: doporučeno přemístění plochy – plocha byla vypuštěna
ad 23) Plocha 4-01 N, 8-01 N: doporučeno ponechat ve funkci louky event. PUPFL - plochy byly
vypuštěny
ad 24) Plocha 8-04 N: jako vhodnější ponechat plochu ve funkci louky event. PUPFL - plocha byla
vypuštěna
ad 25) Plocha 4-01 X, 8-01 X : požadavek na stanovení podmínek pro projektové řešení v textové části návrhu UP u kap. F3 uvedena doplňující pravidla
ad 26) Požadavek na doplnění podmínky pro většinu zastavitelných ploch „zajistit likvidaci
dešťových vod na místě vzniku, aby nedocházelo k navyšování a urychlování povrchového
odtoku z území, neodvodňovat podmáčené pozemky do recipientů toků. Výjimky lze
akceptovat pro liniové stavby, popř. ojedinělé plochy v současně zastavěném území“uvedeno v textové části návrhu UP kap. E4 - protipovodňová opatření, dtto v podmínkách
prostorového uspořádání ploch
ad 27) Požadavek pro výstavbu v k.ú. Lasvice - UO6 a Starý Šidlov - UO 7 stanovit pravidla
s ohledem na ochranu krajinného rázu (vesnické krajiny s tradiční venkovskou
architekturou), - jsou v regulativech ploch „BV“ doplněna
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ad 28) Požadavek respektovat u zastavitelných ploch ochranné pásmo lesa - pro plochy zasahující
do ochranného pásma lesa je uvedena podmínka v textu Návrhu UP v kap. F.1.5 a to dle
dohodnuté vzdálenosti s příslušnými dotčenými orgány
ad 29) Požadavek neumisťovat stavby v aktivní zóně záplavových území - je uveden v textu
návrhu UP v kap. F.1.5
Respektováním výše uvedených podmínek a opatření bude zajištěn rozvoj území Zákup,
který významně nenaruší životní prostředí a povede ke zkvalitnění života ve městě.
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Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF a PUPFL

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO
ŘEŠENÍ NA ZPF A PUPFL

Lokality, určené návrhy urbanistického řešení území k záborům půdního fondu (tzn. ke změně
druhu pozemku, či ke způsobu jeho využití) jsou průběžným označením graficky znázorněny
v příslušné mapové příloze. Záměry nevyžadující uvedené podmínky zde nejsou dále uvedeny –
jedná se zejména o zkvalitnění či úpravy současných zařízení a pozemků, bez plošných
požadavků na uvedené změny (tyto zde dále neuvedené lokality se svým funkčním zařazením
mohou vymykat i uvedenému výčtu – viz ostatní části dokumentace).
Záměry na zemědělské půdě jsou tzv. „zábory zemědělského půdního fondu“, ostatní záměry
týkající se změny využití a druhu pozemku se nacházejí na nezemědělské půdě (tyto nejsou
záborem ve výše uvedeném pojetí, avšak pro úplnost jsou uvedeny v následujících bilancích).
Záměry urbanistického řešení se návrhové lokalitě 8-08/Z týkají i záboru lesních pozemků –
některé následné návrhy jsou i jako kompenzace za zábory PUPFL cíleny na navýšení výměry
lesních pozemků, a zavedení či zkvalitnění péče o dosud „nelesní“ struktury.
Veškeré údaje o plochách byly zjištěny z digitalizovaného mapového podkladu katastrální mapy,
jsou uvedeny zaokrouhleně v [m2]. Záměry jsou urbanistickým řešením území časově etapizovány
ve stupni návrhu a územních rezerv (lokality této etapy nejsou v souladu s podmínkami platného
stavebního zákona následně vyhodnoceny). Jednotlivé lokality jsou vyhodnoceny a bilancovány
v rámci jednotlivých urbanistických obvodů a celého řešeného území obce.
Příslušnost jednotlivých lokalit do „současného zastavěného území obce“ byla určena opět
z digitalizovaného základního mapového podkladu map katastru nemovitostí. Veškeré údaje
vyhodnocení jsou převzaty z evidovaného stavu dle údajů katastru nemovitostí, nikoliv dle
současného druhu a způsobu využívání dotčených pozemků (v řešeném území existuje místy
i značný nesoulad evidovaného stavu katastru nemovitostí se skutečností – v závěru kapitoly
některé uvedené souhrnné statistické údaje jsou tedy z pohledu současného stavu a aktuálních
způsobů využívání pozemků poněkud zkresleny).
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PŘEHLED ZÁBOROVÝCH LOKALIT

Tab.: Vymezení a označení funkčních skupin
funkční
skupina

zastoupené lokality
(bez ohledu na etapizaci)

stručná charakteristika převažujícího budoucího funkčního
využití

Návrh ploch zastavitelných (Z)

1

1-01/Z – 1-09/Z, 1-11/Z, 1-48/Z, 1-49/Z, 2-01/Z,
3-02/Z, 3-03/Z, 3-05/Z – 3-08/Z, 4-01/Z, 4-02/Z,
plochy bydlení - venkovské
8-02/Z – 5-09/Z, 6-02/Z – 6-10/Z, 7-01/Z – 7-

04/Z, 7-06/Z – 7-10/Z, 8-01/Z - 8-05/Z
2

1-26/Z

plochy bydlení - hromadné

3

1-13/Z - 1-26/Z

plochy bydlení - městské individuální

4

2-02/Z, 2-03/Z, 4-03/Z, 5-10/Z, 8-07/Z

plochy občanského vybavení (veřejná infrastruktura,
tělovýchova a sport, smíšené komerční)

5

1-36/Z

plochy smíšené obytné - centrální

6

1-51/Z

plochy rekreace - hromadné, zahrádkové osady

7

1-44/Z – 1-47/Z, 2-06/Z, 2-07/Z

plochy výroby a skladování průmyslové a řemeslné

8

8-07/Z

plochy zemědělské a lesnické malovýroby - obytné farmy

9

1-27/Z – 1-35/Z, 8-08/Z

plochy veřejných prostranství - komunikace

10

1-37/Z – 1-43/Z

plochy dopravní infrastruktury - silnice, vybavení…

15

1-50/Z

plocha technické infrastruktury

Návrh ploch přestavby (P)
1

5-01/P

plochy bydlení - venkovské

2

2-01/P

plochy bydlení - hromadné

4

1-01/P, 1-02/P

plochy občanského vybavení (veřejná infrastruktura,
tělovýchova a sport, smíšené komerční)

5

1-03/P

plochy smíšené obytné - centrální

7

1-04/P

plochy výroby a skladování průmyslové, řemeslné,
zemědělské a lesnické

8

1-05/P - 1-07/P

plochy zemědělské a lesnické malovýroby - obytné farmy

Návrh ploch systému sídelní a krajinné zeleně (N)
11

1-01/N - 1-11/N

plochy veřejných prostranství - zeleň

12

2-01/N – 2-03/N, 3-02/N, 4-02/N – 4-06/N, 701/N, 8-02/N, 8-03/N

plochy lesní – zalesnění a začlenění do PUPFL…

13

3-01/N

plochy vodní a vodohospodářské

Návrh opatření nestavební povahy (X)
14

2-01/X, 2-02/X, 4-01/X, 5-01/X, 8-01/X

koridory pro rozliv přívalových vod - suché poldry

Návrh ploch zařazených do rezerv (následně nehodnoceno)
6

1-01/R

plochy rekreace - hromadné

10

1-02/R

plochy dopravní infrastruktury - silnice III. třídy
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Tab.: Seznam záborových lokalit, funkční využití
- plochy zastavitelné (Z):
lokalita

funkční skupina – navrhované využití (bližší popis viz ostatní části ÚP), poznámka

etapizace

UO (urbanistický obvod) 1 - Zákupy
1-01/Z

1 – plocha bydlení - venkovské

návrh

1-02/Z

1 – plocha bydlení - venkovské

návrh

1-03/Z

1 – plocha bydlení - venkovské

návrh

1-04/Z

1 – plocha bydlení - venkovské

návrh

1-05/Z

1 – plocha bydlení - venkovské

návrh

1-06/Z

1 – plocha bydlení - venkovské

návrh

1-07/Z

1 – plocha bydlení - venkovské

návrh

1-08/Z

1 – plocha bydlení - venkovské

návrh

1-09/Z

1 – plocha bydlení - venkovské

návrh

1-11/Z

1 – plocha bydlení - venkovské

návrh

1-13/Z

3 – plocha bydlení - městské individuální (zástavba proluky)

návrh

1-14/Z

3 – plocha bydlení - městské individuální (zástavba proluky)

návrh

1-15/Z

3 – plocha bydlení - městské individuální (zástavba proluky)

návrh

1-16/Z

3 – plocha bydlení - městské individuální (zástavba proluky)

návrh

1-17/Z

3 – plocha bydlení - městské individuální (zástavba proluky)

návrh

1-18/Z

3 – plocha bydlení - městské individuální (zástavba proluky)

návrh

1-19/Z

3 – plocha bydlení - městské individuální (zástavba proluky)

návrh

1-20/Z

3 – plocha bydlení - městské individuální

návrh

1-21/Z

3 – plocha bydlení - městské individuální

návrh

1-22/Z

3 – plocha bydlení - městské individuální

návrh

1-23/Z

3 – plocha bydlení - městské individuální

návrh

1-24/Z

3 – plocha bydlení - městské individuální (zástavba proluky)

návrh

1-25/Z

3 – plocha bydlení - městské individuální

návrh

1-26/Z

2 – plocha rekreace - hromadné (areál koupaliště/Zákupy)

návrh

1-27/Z

9 – plocha veřejných prostranství - komunikace (místní komunikace hlavní)

návrh

1-28/Z

9 – plocha veřejných prostranství - komunikace (místní komunikace hlavní)

návrh

1-29/Z

9 – plocha veřejných prostranství - komunikace (místní komunikace ostatní)

návrh

1-30/Z

9 – plocha veřejných prostranství - komunikace (místní komunikace ostatní)

návrh

1-31/Z

9 – plocha veřejných prostranství - komunikace (místní komunikace ostatní)

návrh

1-32/Z

9 – plocha veřejných prostranství - komunikace (místní komunikace ostatní)

návrh

1-33/Z

9 – plocha veřejných prostranství - komunikace (místní komunikace ostatní)

návrh

1-34/Z

9 – plocha veřejných prostranství - komunikace (místní komunikace ostatní)

návrh

1-35/Z

9 – plocha veřejných prostranství - komunikace (místní komunikace ostatní)

návrh

1-36/Z

5 – plocha smíšené obytné - centrální (dostavba bloku)

návrh

1-37/Z

10 – plocha dopravní infrastruktury - silnice II. třídy

návrh

1-38/Z

10 – plocha dopravní infrastruktury - silnice II. třídy

návrh
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1-39/Z

10 – plocha dopravní infrastruktury - silnice II. třídy

návrh

1-40/Z

10 – plocha dopravní infrastruktury - silnice II. třídy

návrh

1-41/Z

10 – plocha dopravní infrastruktury - silnice III. třídy

návrh

1-42/Z

10 – plocha dopravní infrastruktury - silnice III. třídy

návrh

1-43/Z

10 – plocha dopravní infrastruktury - vybavení (hromadné garáže)

návrh

1-44/Z

7 – plocha výroby a skladování průmyslové a řemeslné (výrobní zóna západ)

návrh

1-45/Z

7 – plocha výroby a skladování průmyslové a řemeslné (výrobní zóna západ)

návrh

1-46/Z

7 – plocha výroby a skladování průmyslové a řemeslné (výrobní zóna západ)

návrh

1-47/Z

7 – plocha výroby a skladování průmyslové a řemeslné (výrobní zóna západ)

návrh

1-48/Z

1 – plocha bydlení - venkovské

návrh

1-49/Z

1 – plocha bydlení - venkovské

návrh

1-50/Z

15 – plocha technické infrastruktury

návrh

1-51/Z

6 – plocha rekreace - zahrádkové osady

návrh

1-01/R

6 – plocha rekreace - hromadné

rezerva

1-02/R

10 – plocha dopravní infrastruktury - silnice III. třídy

rezerva

UO 2 - Nové Zákupy
2-01/Z

1 – plocha bydlení - venkovské

návrh

2-02/Z

4 – plocha obč. vybavení - veřejná infrastruktura (rozšíření DPS)

návrh

2-03/Z

4 – plocha obč. vybavení - tělovýchova a sport (hřiště)

návrh

2-06/Z

7 – plocha výroby a skladování průmyslové a řemeslné (zástavba proluky)

návrh

2-07/Z

7 – plocha výroby a skladování průmyslové a řemeslné (zástavba proluky)

návrh

UO 3 - Božíkov
3-02/Z

1 – plocha bydlení - venkovské (zástavba proluky)

návrh

3-03/Z

1 – plocha bydlení - venkovské

návrh

3-05/Z

1 – plocha bydlení - venkovské

návrh

3-06/Z

1 – plocha bydlení - venkovské

návrh

3-07/Z

1 – plocha bydlení - venkovské

návrh

3-08/Z

1 – plocha bydlení - venkovské

návrh

UO 4 - Brenná
4-01/Z

1 – plocha bydlení - venkovské

návrh

4-02/Z

1 – plocha bydlení - venkovské

návrh

4-03/Z

4 – plocha občanského vybavení - tělovýchova a sport (hřiště - na ploše po lomu)

návrh

UO 5 - Kamenice
5-01/Z

7 - plocha výroby a skladování zemědělské a lesnické

návrh

5-02/Z

1 – plocha bydlení - venkovské (zástavba proluky)

návrh

5-03/Z

1 – plocha bydlení - venkovské (zástavba proluky)

návrh

5-04/Z

1 – plocha bydlení - venkovské (zástavba proluky)

návrh

5-05/Z

1 – plocha bydlení - venkovské (zástavba proluky)

návrh

5-06/Z

1 – plocha bydlení - venkovské

návrh

5-07/Z

1 – plocha bydlení - venkovské

návrh
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5-08/Z

1 – plocha bydlení - venkovské

návrh

5-09/Z

1 – plocha bydlení - venkovské (zástavba proluky)

návrh

5-10/Z

4 – plocha občanského vybavení - tělovýchova a sport (rozšíření sportovní plochy)

návrh

UO 6 - Lasvice
6-02/Z

1 – plocha bydlení - venkovské (zástavba proluky)

návrh

6-03/Z

1 – plocha bydlení - venkovské (zástavba proluky)

návrh

6-04/Z

1 – plocha bydlení - venkovské

návrh

6-05/Z

1 – plocha bydlení - venkovské

návrh

6-06/Z

1 – plocha bydlení - venkovské

návrh

6-07/Z

1 – plocha bydlení - venkovské

návrh

6-08/Z

1 – plocha bydlení - venkovské

návrh

6-09/Z

1 – plocha bydlení - venkovské

návrh

6-10/Z

1 – plocha bydlení - venkovské

návrh

UO 7 - Šidlov
7-01/Z

1 – plocha bydlení - venkovské (rozšíření plochy)

návrh

7-02/Z

1 – plocha bydlení - venkovské (zástavba proluky)

návrh

7-03/Z

1 – plocha bydlení - venkovské (zástavba proluky)

návrh

7-04/Z

1 – plocha bydlení - venkovské

návrh

7-06/Z

1 – plocha bydlení - venkovské

návrh

7-07/Z

1 – plocha bydlení - venkovské

návrh

7-08/Z

1 – plocha bydlení - venkovské

návrh

7-09/Z

1 – plocha bydlení - venkovské

návrh

7-10/Z

1 – plocha bydlení - venkovské

návrh

UO 8 – Veselí
8-01/Z

1 – plocha bydlení - venkovské

návrh

8-02/Z

1 – plocha bydlení - venkovské (zástavba proluky)

návrh

8-03/Z

1 – plocha bydlení - venkovské (zástavba proluky)

návrh

8-04/Z

1 – plocha bydlení - venkovské

návrh

8-05/Z

1 – plocha bydlení - venkovské

návrh

8-06/Z

4 – plocha občanského vybavení - tělovýchova a sport

návrh

8-07/Z

8 – plocha zemědělské a lesnické malovýroby - obytné farmy

návrh

8-08/Z

9 - plocha veřejných prostranství - komunikace

návrh

- plochy přestavby (P):
lokalita

funkční skupina – navrhované využití (bližší popis viz ostatní části ÚP), poznámka

etapizace

UO (urbanistický obvod) 1 - Zákupy
1-01/P

4 – plocha občanského vybavení - smíšené komerční (podzámčí, služby CR)

návrh

1-02/P

4 – plocha občanského vybavení - smíšené komerční (obchodní centrum, služby)

návrh

1-03/P

5 – plocha smíšené obytné - centrální (přestavba „Retexu“)

návrh

1-04/P

7 – plocha výroby a skladování průmyslové a řemeslné (po rekultivaci skládky)

návrh

1-05/P

8 – plocha zemědělské a lesnické malovýroby - obytné farmy (přestavba zeměděl. skladu)

návrh

1-06/P

8 – plocha zemědělské a lesnické malovýroby - obytné farmy

návrh

85

ÚP Zákupy NÁVRH - Odůvodnění

1-07/P

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF a PUPFL

8 – plocha zemědělské a lesnické malovýroby - obytné farmy (původní zemědělský areál)

návrh

UO 2 - Nové Zákupy
2-01/P

2 – plocha bydlení - hromadné (rozšíření a úpravy parteru)

návrh

UO 5 - Kamenice
5-01/P

1 – plocha bydlení - venkovské

návrh

- plochy systému sídelní a krajinné zeleně (N):
lokalita

funkční skupina – navrhované využití (bližší popis viz ostatní části ÚP), poznámka

etapizace

UO (urbanistický obvod) 1 - Zákupy
1-01/N

11 – plocha veřejných prostranství - zeleň (park)

návrh

1-02/N

11 – plocha veřejných prostranství - zeleň (přírodní hřiště)

návrh

1-03/N

11 – plocha veřejných prostranství - zeleň (ochranná zeleň)

návrh

1-04/N

11 – plocha veřejných prostranství - zeleň (přírodní hřiště)

návrh

1-05/N

11 – plocha veřejných prostranství - zeleň (park)

návrh

1-06/N

11 – plocha veřejných prostranství - zeleň (park)

návrh

1-07/N

11 – plocha veřejných prostranství - zeleň (ochranná zeleň)

návrh

1-08/N

11 – plocha veřejných prostranství - zeleň (přírodní hřiště)

návrh

1-09/N

11 – plocha veřejných prostranství - zeleň (park)

návrh

1-10/N

11 – plocha veřejných prostranství - zeleň (ochranná zeleň)

návrh

1-11/N

11 – plocha veřejných prostranství - zeleň (přírodní hřiště)

návrh

UO - 2 Nové Zákupy
2-01/N

12 – plocha lesní - začlenění v katastru nemovitostí do kategorie lesní pozemek (PUPFL)

návrh

2-02/N

12 – plocha lesní - začlenění v katastru nemovitostí do kategorie lesní pozemek (PUPFL)

návrh

2-03/N

12 – plocha lesní - celoplošné zalesnění

návrh

UO 3 - Božíkov
3-01/N

13 – plochy vodní a vodohospodářské (rybník na toku Svitávky)

návrh

3-02/N

12 – plocha lesní - začlenění v katastru nemovitostí do kategorie lesní pozemek (PUPFL)

návrh

UO - 4 Brenná
4-02/N

12 – plocha lesní - začlenění v katastru nemovitostí do kategorie lesní pozemek (PUPFL),
v LHP přeřazení z ploch bezlesí do porostní plochy (vč. zalesnění, odstranění pozůstatků
staveb, oplocení…)

návrh

4-03/N

12 – plocha lesní - začlenění v katastru nemovitostí do kategorie lesní pozemek (PUPFL),
v LHP přeřazení z ploch bezlesí do porostní plochy (vč. zalesnění, odstranění pozůstatků
staveb, oplocení…)

návrh

4-04/N

12 – plocha lesní - začlenění v katastru nemovitostí do kategorie lesní pozemek (PUPFL),
v LHP přeřazení z ploch bezlesí do porostní plochy (vč. zalesnění, odstranění pozůstatků
staveb, oplocení…)

návrh

4-05/N

12 – plocha lesní - začlenění v katastru nemovitostí do kategorie lesní pozemek (PUPFL),
v LHP přeřazení z ploch bezlesí do porostní plochy (vč. zalesnění, odstranění pozůstatků
staveb, oplocení…)

návrh

4-06/N

12 – plocha lesní - začlenění v katastru nemovitostí do kategorie lesní pozemek (PUPFL),
v LHP přeřazení z ploch bezlesí do porostní plochy (vč. zalesnění, odstranění pozůstatků
staveb, oplocení…)

návrh
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UO - 7 Šidlov
7-01/N

12 – plocha lesní - celoplošné zalesnění

návrh

UO - 8 Veselí
8-02/N

12 – plocha lesní - celoplošné zalesnění (navýšení funkčnosti ÚSES části biokoridoru
1055/1056)

návrh

8-03/N

12 – plocha lesní - začlenění v katastru nemovitostí do kategorie lesní pozemek (navýšení
funkčnosti ÚSES části biokoridoru 42/1056)

návrh

- plochy opatření nestavební povahy (X):
UO - 2 Nové Zákupy
2-01/X

14 – koridory pro rozliv přívalových vod - suché poldry (Nové Zákupy II - 2 části)

návrh

2-02/X

14 – koridor pro rozliv přívalových vod - suché poldry (Nové Zákupy I)

návrh

UO - 4 Brenná
4-01/X

14 – koridory pro rozliv přívalových vod - suché poldry (Veselí I - 2 části)

návrh

UO - 5 Kamenice
5-01/X

14 – koridor pro rozliv přívalových vod - suché poldry (Nové Zákupy I)

návrh

UP - 8 Veselí
8-01/X

14 – koridor pro rozliv přívalových vod - suché poldry (Veselí I)

návrh

Pozn.: lokality zařazené do rezerv jsou výše uvedeny, avšak dále již nejsou hodnoceny

I2.

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO
ŘEŠENÍ NA ZPF
(názvy funkčních skupin jsou převzaty z terminologie platného stavebního zákona, jejich následující výčet se
týká pouze etapizace lokalit návrhů – předmětem vyhodnocení není etapa „rezervy“)
(grafická lokalizace viz výkres č. 7 „Výkres předpokládaných záborů půdního fondu“)

I2.1

Přehled struktury záborových lokalit dle základních druhů pozemků - návrh

I2.1.1 Plochy zastavitelné (Z)
lokalita

celková
výměra

z toho
ZPF celkem

zahrady, ov. sady

orná půda

NZP
celkem

TTP

SZÚO

UO 1 - Zákupy
1-01/Z

5724

5270

0

0

5270

454

5724

1-02/Z

2902

2902

0

2902

0

0

0

1-03/Z

4339

3659

0

1305

2354

680

680

1-04/Z

2991

1076

0

1076

0

1915

2991

1-05/Z

1817

1287

0

0

1287

530

1817

1-06/Z

4995

4995

0

0

4995

0

0

1-07/Z

9142

8706

8706

0

0

436

0

1-08/Z

11890

11890

11890

0

0

0

0

1-09/Z

18760

18517

7845

776

9896

243

0

1-11/Z

2713

2252

0

0

2252

461

255

1-13/Z

5375

5154

0

3278

1876

221

3499

1-14/Z

5902

5898

0

4035

1863

4

4039
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1-15/Z

4207

0

0

0

0

4207

4207

1-16/Z

2461

0

0

0

0

2461

2461

1-17/Z

924

0

0

0

0

924

924

1-18/Z

13775

3831

0

0

3831

9944

13775

1-19/Z

6563

616

0

0

616

5947

6563

1-20/Z

27739

25571

16251

0

9320

2168

1651

1-21/Z

26445

24544

0

906

23638

1901

2782

1-22/Z

28986

28718

0

0

28718

268

0

1-23/Z

46869

45462

0

0

45462

1407

131

1-24/Z

12610

7961

0

0

7961

4649

6542

1-25/Z

11944

11944

0

0

11944

0

0

1-26/Z

64424

45912

0

0

45912

18512

324

1-27/Z

497

0

0

0

0

497

497

1-28/Z

710

0

0

0

0

710

710

1-29/Z

1690

1187

0

692

495

503

1195

1-30/Z

4567

4258

0

0

4258

309

1084

1-31/Z

1054

0

0

0

0

1054

1054

1-32/Z

472

21

0

21

0

451

472

1-33/Z

2576

2213

0

835

1378

363

966

1-34/Z

1341

1341

0

150

1191

0

0

1-35/Z

218

218

0

0

218

0

0

1-36/Z

1351

0

0

0

0

1351

1351

1-37/Z

41578

21595

18554

2507

534

19983

19543

1-38/Z

2457

2242

2242

0

0

215

142

1-39/Z

11604

2348

0

0

2348

9256

8437

1-40/Z

2355

603

0

0

603

1752

366

1-41/Z

9402

7304

2839

0

4465

2098

0

1-42/Z

134

134

134

0

0

0

0

1-43/Z

2007

2007

0

0

2007

0

0

1-44/Z

86042

83595

83595

0

0

2447

0

1-45/Z

3955

3332

3332

0

0

623

0

1-46/Z

38964

38964

38964

0

0

0

0

1-47/Z

73676

73676

73676

0

0

0

7999

1-48/Z

1570

345

0

345

0

1225

467

1-49/Z

796

333

0

0

333

463

463

1-50/Z

130

130

130

0

0

0

0

1-51/Z

9797

9364

2448

0

6916

433

0

Σ Z UO 1

622440

521375

270606

18828

231941

101065

103111

UO 2 - Nové Zákupy
2-01/Z

26933

25759

25759

0

0

1174

1174

2-02/Z

4122

2148

0

0

2148

1974

1409

2-03/Z

2073

0

0

0

0

2073

2073
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2-06/Z

7849

0

0

0

0

7849

7849

2-07/Z

4415

0

0

0

0

4415

4415

Σ Z UO 2

45392

27907

25759

0

2148

17485

16920

UO 3 – Božíkov
3-02/Z

6240

6240

1824

0

4416

0

125

3-03/Z

2445

1295

0

0

1295

1150

0

3-05/Z

5770

5212

0

0

5212

558

558

3-06/Z

3389

3389

2240

1149

0

0

1149

3-07/Z

5076

2613

0

2582

31

2463

5076

3-08/Z

4292

1104

0

147

957

3188

2120

Σ Z UO 3

27212

19853

4064

3878

11911

7359

9028

4-01/Z

1918

0

0

0

0

1918

1918

4-02/Z

2824

2824

0

0

2824

0

0

4-03/Z

9470

0

0

0

0

9470

9470

Σ Z UO 4

14212

2824

0

0

2824

11388

11388

5-01/Z

3440

3440

0

0

3440

0

0

5-02/Z

9352

6340

0

0

6340

3012

6649

5-03/Z

4537

4537

0

0

4537

0

4537

5-04/Z

3873

3651

0

0

3651

222

2472

5-05/Z

4240

4240

0

0

4240

0

4240

5-06/Z

1482

789

0

0

789

693

1482

5-07/Z

1939

1124

0

0

1124

815

1939

5-08/Z

9015

8935

0

457

8478

80

1079

5-09/Z

1181

1181

0

0

1181

0

0

5-10/Z

4920

4405

4250

0

155

515

0

Σ Z UO 5

43979

38642

4250

457

33935

5337

22398

6-02/Z

1574

1444

0

0

1444

130

1574

6-03/Z

4098

4029

0

844

3185

69

69

6-04/Z

10830

10830

10830

0

0

0

0

6-05/Z

1354

1238

0

0

1238

116

1354

6-06/Z

3326

0

0

0

0

3326

3326

6-07/Z

3249

1603

0

1603

0

1646

3249

6-08/Z

1103

803

0

0

803

300

1103

6-09/Z

2179

0

0

0

0

2179

2179

6-10/Z

4476

4476

0

111

4365

0

111

Σ Z UO 6

32189

24423

10830

2558

11035

7766

12965

UO 4 – Brenná

UO 5 – Kamenice

UO 6 – Lasvice
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UO 7 – Šidlov
7-01/Z

665

640

0

640

0

25

665

7-02/Z

10092

7237

0

0

7237

2855

8165

7-03/Z

1370

1370

0

0

1370

0

0

7-04/Z

3821

3821

0

0

3821

0

0

7-06/Z

645

431

0

0

431

214

645

7-07/Z

7573

7573

0

1936

5637

0

0

7-08/Z

7042

7042

0

0

7042

0

0

7-09/Z

3065

3065

0

0

3065

0

0

7-10/Z

1376

1208

1078

0

130

168

0

Σ Z UO 7

35649

32387

1078

2576

28733

3262

9475

8-01/Z

8141

3272

0

0

3272

4869

2097

8-02/Z

6071

2575

0

0

2575

3496

6071

8-03/Z

5681

3050

0

1855

1195

2631

5681

8-04/Z

2432

1113

0

0

1113

1319

2432

8-05/Z

1920

1920

0

0

1920

0

0

8-06/Z

1678

739

0

0

739

939

1678

8-07/Z

6507

0

0

0

0

6507

6507

8-08/Z

5767

0

0

0

0

5767

0

Σ Z UO 8

38197

12669

0

1855

10814

25528

24466

celkem Z
návrh

859270

680080

316587

30152

333341

179190

209751

UO 8 – Veselí

Pozn.: lokalita 8-08/Z je záborem PUPFL, dle OPRL se týká porostní plochy v 467 A/B a 470 B

I2.1.2 Plochy přestavby (P)
NZP
celkem

z toho
lokalita

celková
výměra

ZPF celkem

zahrady, ov. sady

orná půda

SZÚO

TTP

UO 1 - Zákupy
1-01/P

38670

0

0

0

0

38670

38670

1-02/P

11561

0

0

0

0

11561

7318

1-03/P

6601

482

0

482

0

6119

6601

1-04/P

34279

0

0

0

0

34279

34279

1-05/P

6213

0

0

0

0

6213

6213

1-06/P

4396

0

0

0

0

4396

4396

1-07/P

35299

0

0

0

0

35299

35299

Σ P UO 1

137019

482

0

482

0

136537

132776

UO 2 - Nové Zákupy
2-01/P

5889

0

0

0

0

5889

5889

Σ P UO 2

5889

0

0

0

0

5889

5889
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UO 5 – Kamenice
5-01/P

9324

0

0

0

0

9324

9324

Σ P UO 5

9324

0

0

0

0

9324

9324

celkem P
návrh

152232

482

0

482

0

151750

147989

I2.1.3 Plochy systému sídelní a krajinné zeleně (N)
lokalita

celková
výměra

z toho

ZPF
celkem

orná půda

SZÚO

NZP
celkem

zahrady, ov. sady TTP

UO 1 - Zákupy
1-01/N

4125

2160

0

1500

660

1965

4125

1-02/N

871

0

0

0

0

871

871

1-03/N

8220

6243

0

0

6243

1977

1069

1-04/N

3786

3786

0

0

3786

0

0

1-05/N

2348

2348

0

2348

0

0

2348

1-06/N

2092

2092

0

384

1708

0

384

1-07/N

777

0

0

0

0

777

777

1-08/N

9088

0

0

0

0

9088

9088

1-09/N

49578

0

0

0

0

49578

49578

1-10/N

3421

2859

0

220

2639

562

3201

1-11/N
Σ N UO 1

2373
86679

0
19488

0
0

0
4452

0
15036

2373
67191

2373
73814

0

0

0

0

3379

173

UO 2 - Nové Zákupy
2-01/N

3379

2-02/N

3317

0

0

0

0

3317

2-03/N

1474

1474

0

0

1474

0

0
0

Σ N UO 2

8170

1474

0

0

1474

6696

173

3-01/N

40243

0

0

0

0

40243

0

3-02/N
Σ N UO 2

3129
43372

0
0

0
0

0
0

0
0

3129
43372

0
0

4-02/N

11056

0

0

0

0

11056

0

4-03/N

14820

0

0

0

0

14820

0

4-04/N

3014

0

0

0

0

3014

0

4-05/N

814

0

0

0

0

814

106

9384
39088

0
0

0
0

0
0

0
0

9384
39088

0
106

25235
25235

24736
24736

24736
24736

0
0

0
0

499
499

0
0

8-02/N

2896

2896

0

0

2896

0

0

8-03/N
Σ N UO 8

13301
16197

13301
16197

0
0

0
0

13301
16197

0
0

0
0

celkem N
návrh

218741

61895

24736

4452

32707

156846

74093

UO 3 – Božíkov

UO 4 – Brenná

4-06/N
Σ N UO 4
UO – 7 Šidlov
7-01/N
Σ N UO 7
UO – Veselí

91

ÚP Zákupy NÁVRH - Odůvodnění

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF a PUPFL

I2.1.4 Plochy opatření nestavební povahy (X)
celková
výměra

lokalita

z toho

ZPF
celkem

orná půda

NZP
celkem

zahrady, ov.sady TTP

SZÚO

UO 2 - Nové Zákupy
2-01/X

54554

0

0

0

0

54554

0

2-02/X

54585

0

0

0

0

54585

0

Σ X UO 2

109139

0

0

0

0

109139

0

4-01/X

381491

0

0

0

0

381491

0

Σ X UO 4

381491

0

0

0

0

381491

0

5-01/X

29627

0

0

0

0

29627

0

Σ X UO 5

29627

0

0

0

0

29627

0

8-01/X

63857

0

0

0

0

63857

0

Σ X UO 8

63857

0

0

0

0

63857

0

celkem X
návrh

584114

0

0

0

0

584114

0

UO 4 – Brenná

UO 5 – Kamenice

UO 8 – Veselí

Pozn.:

I2.2

plochy uvedených lokalit jsou zčásti tvořeny i lesními pozemky, které nebudou navrhovaným záměrem dotčeny
(nejedná se o zábor PUPFL) – z tohoto důvodu není jejich výměra předmětem vyhodnocení

Klasifikace záborů ZPF podle BPEJ, ochrana ZPF
(uvedeny pouze záborové lokality či jejich části vymezené na ZPF)

Pozn.: - tučně = údaje vyšších tříd ochrany ZPF (I. a II. třída)
Ochrana pozemků ZPF vyplývající z následného vyhodnocení (i ze zákonných norem) je často velmi iluzorní vzhledem
ke stavu katastru nemovitostí, resp. místy ke značnému nesouladu aktuálních druhů pozemků s jejich evidenčním
zatříděním. V katastru nemovitostí jsou často v zemědělských pozemcích evidovány již jiné letité druhy pozemků
naprosto se vymykající zemědělskému využívání, a to současnému i potencionálnímu. I přes tyto skutečnosti je tento
limitující prvek v návrzích urbanistického řešení patřičně zohledněn.

I2.2.1 Plochy zastavitelné (Z)
lokalita

kód BPEJ

třída ochrany ZPF výměra záboru třídy ochrany ZPF

5.47.42

IV.

5.68.11

V.

1-02/Z

5.44.10

III.

2902

1-03/Z

5.44.10

III.

3659

5.44.00

II.

574

5.44.10

III.

502

5.44.00

II.

1287

5.44.10

III.

5.70.01

V.

1-07/Z

5.42.10

II.

8706

1-08/Z

5.42.00

I.

11890

5.42.00

I.

5.42.10

II.

1-01/Z

1-04/Z
1-05/Z
1-06/Z

1-09/Z

5270

4995

18517
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1-11/Z

5.70.01

V.

2252

1-13/Z

5.54.11

IV.

5154

1-14/Z

5.54.11

IV.

5898

1-18/Z

5.70.01

V.

3831

1-19/Z

5.70.01

V.

616

5.54.11

IV.

5.70.01

V.

5.15.10

II.

5352

5.70.01

V.

19192

5.15.10

II.

20601

5.30.11

III.

5.30.51

IV.

5.72.01

V.

5.15.10

II.

2462

5.30.11

III.

43000

5.54.11

IV.

5.70.01

V.

5.54.11

IV.

5.68.11

V.

5.47.00

III.

5.54.11

IV.

5.68.11

V.

5.70.01

V.

1-29/Z

5.54.11

IV.

1187

1-30/Z

5.70.01

V.

4258

1-32/Z

5.70.01

V.

21

5.15.10

II.

1560

5.70.01

V.

5.72.01

V.

5.42.00

I.

5.42.10

II.

5.42.10

II.

218

5.11.10

II.

1625

5.08.40

III.

5.44.00

III.

5.54.11

IV.

5.68.11

V.

1-38/Z

5.54.11

IV

2242

1-39/Z

5.70.01

V.

2348

1-40/Z

5.47.00

II.

603

1-20/Z

1-21/Z

1-22/Z

1-23/Z

1-24/Z

1-25/Z

1-26/Z

1-33/Z

1-34/Z
1-35/Z

1-37/Z

25571

8117

7961

11944

45912

653

1341

19970
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5.11.10

I.

5.42.00

I.

5.42.10

II.

1-42/Z

5.70.01

V.

134

1-43/Z

5.70.01

V.

2007

5.44.00

II.

1940

5.54.11

IV.

81655

5.54.11

IV.

3332

5.28.41

III.

5.28.51

III.

5.54.11

IV.

5.49.11

IV.

5.54.11

IV.

1-48/Z

5.44.10

III.

345

1-49/Z

5.44.10

III.

333

1-50/Z

5.30.11

III.

130

1-51/Z

5.42.00

I.

9364

1-41/Z

1-44/Z
1-45/Z

1-46/Z

1-47/Z

7304

38964

73676

třída ochrany ZPF I.+II.
Σ Z UO 1

93344

třída ochrany ZPF III. až V.

428031

2-01/Z

5.42.10

II.

25759

2-02/Z

5.42.10

II.

2148

třída ochrany ZPF I.+II.
Σ Z UO 2

3-02/Z
3-03/Z
3-05/Z

3-06/Z

3-07/Z

3-08/Z

27907

třída ochrany ZPF III. až V.

0

5.30.11

III.

5.49.11

IV.

5.22.10

III.

1295

5.13.10

II.

4823

5.70.01

V.

389

5.13.10

II.

384

5.31.11

III.

3005

5.30.11

III.

5.70.01

V.

5.30.11

III.

5.70.01

V.

6240

2613

1104

třída ochrany ZPF I.+II.

5207

Σ Z UO 3
třída ochrany ZPF III. až V.
5.48.11

IV.

5.72.01

V.

14646
2824

4-02/Z
třída ochrany ZPF I.+II.
Σ Z UO 4

0

třída ochrany ZPF III. až V.

2824
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5.15.52

IV.

5.47.52

IV.

5.14.10

II.

5.47.10

III.

5.47.52

IV.

5.47.10

III.

5.47.52

IV.

5.47.10

III.

5.47.52

IV.

5-06/Z

5.47.52

IV.

789

5-07/Z

5.47.52

IV.

1124

5-08/Z

5.44.10

III.

8935

5-09/Z

5.44.10

III.

1181

5-10/Z

5.44.10

III.

4405

5-01/Z
5-02/Z
5-03/Z

5-04/Z

5-05/Z

3440
6340
4537

3651

4240

třída ochrany ZPF I.+II.
Σ Z UO 5

6340

třída ochrany ZPF III. až V.

32302

5.47.00

II.

5.42.10

II.

5.47.00

II.

6-04/Z

5.42.10

II.

10830

6-05/Z

5.11.10

I.

1238

6-07/Z

5.11.10

I.

1603

5.42.10

II.

5.47.00

II.

5.42.10

II.

11

5.47.00

III.

4465

6-02/Z
6-03/Z

6-08/Z

6-10/Z

1444
4029

803

třída ochrany ZPF I.+II.
Σ Z UO 6

19958

třída ochrany ZPF III. až V.

4465

5.42.10

II.

640

5.47.00

II.

1903

5.30.41

IV.

5334

5.47.00

II.

110

5.40.77

V.

1260

5.54.11

IV.

3821

5.47.00

II.

132

5.40.67

V.

299

5.30.51

IV.

7573

5.30.11

III.

5.30.51

IV.

7-09/Z

5.40.77

III.

3065

7-10/Z

5.30.11

III.

1208

7-01/Z
7-02/Z

7-03/Z
7-04/Z
7-06/Z
7-07/Z
7-08/Z

Σ Z UO 7

7042

třída ochrany ZPF I.+II.

2785

třída ochrany ZPF III. až V.

29602
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8-01/Z

5.31.01

III.

3272

8-02/Z

5.31.01

III.

2575

5.31.01

III.

5.72.01

V.

5.31.01

III.

1113

5.30.01

II.

766

5.31.01

III.

1154

5.31.01

III.

739

8-03/Z
8-04/Z
8-05/Z
8-06/Z

3050

třída ochrany ZPF I.+II.
Σ Z UO 8

Celkem Z
návrh

766

třída ochrany ZPF III. až V.

11903

třída ochrany ZPF I.+II.

156307 tj. 22,98%

třída ochrany ZPF III. až V.

523773 tj. 77,02%

I2.2.2 Plochy přestavby (P)
lokalita
1-03/P

kód BPEJ
5.70.01

třída ochrany
ZPF

výměra záboru třídy ochrany ZPF

V.

482

třída ochrany ZPF I.+II.

0

Σ P UO 1
třída ochrany ZPF III. až V.

Celkem P
návrh

482

třída ochrany ZPF I.+II.

0 tj. 0 %

třída ochrany ZPF III. až V.

482 100,0%
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I2.2.3 Plochy systému sídelní a krajinné zeleně (N)
lokalita

kód BPEJ

třída ochrany ZPF

výměra záboru třídy ochrany ZPF

1-01/N

5.70.01

V.

2160

1-03/N

5.54.11

IV.

6243

1-04/N

5.54.11

IV.

3786

1-05/N

5.54.11

IV.

2348

1-06/N

5.54.11

IV.

2092

5.11.10

I.

5.42.10

II.

2859

1-10/N

třída ochrany ZPF I.+II.

2859

Σ N UO 1
třída ochrany ZPF III. až V.
2-03/N

5.42.10

16629

II.

1474

třída ochrany ZPF I.+II.

1474

Σ N UO 2
třída ochrany ZPF III. až V.
5.30.11

III.

5.40.77

V.

0

7-01/N

24736

třída ochrany ZPF I.+II.

0

Σ N UO 7
třída ochrany ZPF III. až V.

24736

8-02/N

5.30.11

III.

2896

8-03/N

5.30.11

III.

13301

třída ochrany ZPF I.+II.

0

Σ N UO 8
třída ochrany ZPF III. až V.

Celkem N
návrh

16197

třída ochrany ZPF I.+II.

4333

tj. 7,00%

57562

93,00%

třída I. + II.

160640

tj. 21,64%

třída III. až V.

581817

78,36%

742457

100,0 %

třída ochrany ZPF III. až V.

CELKEM ŘÚ
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Zábory meliorovaných pozemků s provedeným drenážním odvodněním

Záměry urbanistického řešení se týkají i lokalit či jejich částí s provedenými melioračními
opatřeními drenážního odvodnění (v přehledu uvedeny pouze meliorované plochy na ZPF). Tento
územní limit je v návrzích patřičně zohledněn – dotčení meliorovaných ploch je odůvodněno
záměry situovanými v lokalitách určených k jinému způsobu využívání, kdy se tyto záměry týkají
méně funkčních melioračních zařízení (zejména lokality realizované v roce 1963, 1964 a 1967), či
nezbytností jiného řešení.
I2.3.1 Plochy zastavitelné (Z)
lokalita

výměra dotčené meliorované plochy

rok realizace

1-01/Z

538

1979

1-02/Z

2902

1979

1-20/Z

14253

1963

1-23/Z

45462

1963

1-25/Z

11944

1963

1-26/Z

14832

1963

1-37/Z

17080

1979

1-38/Z

2051

1979

1-44/Z

83595

1979

1-45/Z

3332

1979

1-46/Z

38964

1979

1-47/Z

61534

1979

1-50/Z

130

1963

6-10/Z

1588

1990

7-04/Z

3821

1990

Celkem Z

321612
2

Pozn.: část lokality 2-01/X (koridor pro rozliv přívalových vod - suchý poldr) byla na výměře 12269 m v roce 1964
meliorována plošným odvodněním, aktuálně se však jedná o lesní pozemek, u něhož je velmi nepravděpodobný návrat
zemědělskému hospodaření – z tohoto důvodu není lokalita předmětem vyhodnocení
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Souhrnné a statistické údaje plošných požadavků návrhů urbanistického
řešení - návrhy

I2.4.1 Rekapitulace dle struktury základních druhů pozemků
druh ploch

celková
výměra

ZPF
celkem

z toho
zahrady,
ovocné sady

orná půda

NZP
celkem

TTP

z toho
PUPFL

SZÚO

Z

859270

680080

316587

30152

333341

179190

5767

209751

P

152232

482

0

482

0

151750

0

147989

N

218741

61895

24736

4452

32707

156846

0

74093

X

584114

0

0

0

0

584114

0

0

1814357

742457

341323

35086

366048

1071900

5767

431833

celkem

I2.4.2 Souhrnné statistické údaje záborů půdního fondu
CELKEM ZÁBORY

1814357 m

– z toho v současně zastavěném území
– z toho mimo zastavěné území
– plochy záborů na zemědělské půdě celkem

– z toho orná půda
– z toho zahrady a ovocné sady

– z toho TTP, tj. louky a pastviny

23,80%

1,06%

1382524 m

2

76,20%

3,39%

2

40,92%

1,82%

2

59,08%
0,32%

2,63%
0,01%

2

tj. 100,0%

tj. 1,82% z ∑
výměry obce

tj. 3,88% z ∑
výměry ZPF

2

45,97%

0,84%

1,78%

tj. 3,15% z ∑
orné půdy

2

4,73%

0,09%

0,18%

tj. 2,97% z ∑
sadů, zahrad

2

49,30%

0,89%

1,92%

tj. 5,16% z ∑
výměry TTP

341323 m

35086 m
366048 m

tj. 4,45% z ∑ výměry řeš. území

2

1071900 m
2
5767 m

742457 m

tj. 100,0%

431833 m

742457 m

– plochy na nezemědělské půdě
- z toho zábory lesních pozemků
Celková plocha záborů na ZPF

2

– z toho zábory ZPF dle agregovaných tříd ochrany ZPF
– I.+II. třída
– III. až V. třída

2

21,64%
78,36%

2

tj. 4,03% z výměry meliorovaných
ploch

160640 m
2
581817 m

- z toho zábory na
meliorovaných plochách
drenážním odvodněním

321612 m

Bližší údaje viz sumáře jednotlivých kapitol.
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I3.

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF a PUPFL

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO
ŘEŠENÍ NA PUPFL
(grafická lokalizace viz výkres č. 7 „Výkres předpokládaných záborů půdního fondu“)

I3.1

Zábory lesních pozemků

Záměry urbanistického řešení formulované v jednotlivých záborových lokalitách se z velmi malé
části týkají lesních pozemků (lokalita 8-08/Z = plocha veřejných prostranství - komunikace), tzn. že
dochází i k jejich minimálnímu záboru (5767 m2).

I3.2

Návrhy na celoplošné zalesnění a na začleněné vytipovaných ploch v
katastru nemovitostí do kategorie lesní pozemek (PUPFL)

Návrhy mj. kompenzují zábory PUPFL tím, že se mj. snaží uvést některé dosud neřešené
skutečnosti do souladu s katastrem nemovitostí – je navrhováno zařazení ploch současného lesa
do PUPFL a zalesnění vytipovaných lokalit (lokality tvoří 12. funkční skupinu o souhrnné výměře
91819 m2). Lokalizace těchto návrhů je konkretizací doporučení předchozího stupně ÚPO
Průzkumů a rozborů, vyplývá z výsledků terénního šetření zpracovatele ÚP. Realizace návrhu je
možná na základě souhlasu orgánu státní správy lesů a vlastníka příslušného pozemku.
1. Lokality navržené k začlenění do PUPFL jsou tvořeny vzrostlými nárosty lesních dřevin i
plochami cíleně založenými, aktuálním stavem naplňujícími definici lesa, i již svým stavem místy
vyžadujícími nutnost pěstebních opatření. Vyskytují se zde mozaikovitě v území, v okrajích či
v enklávách lesních komplexů. Tyto návrhy vyžadující v katastru nemovitostí změnu druhu
pozemku (vhodné k začlenění do LHP s cílem zde lesnicky hospodařit), jsou etapizované ve stupni
návrhu (důvodem je trvalá změna druhu pozemku).
2. Lokality navržené k celoplošnému zalesnění jsou tvořeny dlouhodobě nevyužívanými a
zanedbanými pozemky nacházejícími se při okrajích lesa, místy i s počínajícími sukcesními
projevy lesních dřevin a křovin.
Pozn.: Po porovnání stavu zatřídění pozemků v katastru nemovitostí s aktuálním stavem byly zjištěny některé
nesrovnalosti:
-

k.ú. Veselí nad Ploučnicí, p.č. 151/5 a 151/6 jsou zařazeny v katastru nemovitostí v kategorii „lesní pozemek“
(ve vlastnictví fyzických osob) – aktuálně se jedná o tč. zastavěné plochy rekreačních objektů,

-

k.ú. Zákupy, p.č. 1920 je v KN zařazena v „zastavěných plochách a nádvořích – zbořeniště“ (ve vlastnictví ČR),
aktuálně se již jedná o vzrostlý les bez pozůstatků velmi dávné zástavby.

Uvedené orientační údaje o pozemcích a vlastnických vztazích jsou převzaty z internetového serveru ČÚZK.

I3.3

Odůvodnění návrhů na změnu kategorizace lesů v obnovovaném LHP/LHO

Dle předchozího stupně ÚP je navrhována změna kategorií lesa tvořící biocentra ÚSES všech
biogeografických významů (v souladu s návrhy KOPK LK i ZÚR LK) – dle zákona č. 289/95 Sb., § 8,
odst. 2., písm. f: přeřazení do kategorie lesů zvláštního určení – tj. lesů, u kterých veřejný zájem na
zlepšení a ochraně životního prostředí nebo jiný oprávněný zájem na plnění mimoprodukčních funkcí
lesa je nadřazen funkcím produkčním – lesy potřebné pro zachování biologické různorodosti (ÚSES,
genové základny, aj.). Realizace návrhu je možná za souhlasu vlastníka dotčených pozemků.
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J

-

Údaje o počtu listů a výkresů odůvodnění ÚP

ÚDAJE O POČTU LISTŮ A VÝKRESŮ ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

textová část:

Počet číslovaných stran textové části odůvodnění územního plánu je 104.

-

grafická část: 3 výkresy o velikosti 32 formátů A3.

5. Koordinační výkres

M - 1 : 5000

64 formátů A4

6. Výkres širších vztahů

M - 1 : 50000

3 formáty A4

7. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

M - 1 : 5000

64 formátů A4

Územní plán Zákupy – fáze návrh - sestává z částí dokumentace:
-

„Územní plán Zákupy - návrh“

-

„Odůvodnění Územního plánu Zákupy“
Pozn.: „Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území“ bylo součástí Konceptu ÚP.
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K
K1.

Přílohy

PŘÍLOHY
SEZNAM ZKRATEK
Všeobecně používané zkratky
BD
BP
ČD
ČR
ČSPH
ČSÚ
ČÚZK
DPS
EU
GIS
KPZ
KN
k.ú.
KÚ LK
MěÚ
MMR
MO
MÚK
Mze
MŽP
NKP
NPÚ
NUTS
OP
OPR
OÚ
OV
POP
PRURÚ
ROB
ROS
PÚR
RD
RURÚ
ŘSD
ř.ú.
SLDB
SRN
ÚAP
ÚP
ÚPO
ÚPNSÚ
ÚPSÚ
ÚPD
URÚ
ÚTP
VPS
VPO
VÚ
VÚC
VVP
ZÚ
ZÚR
ZŠ

bytový dům
bezpečnostní pásmo
České dráhy
Česká republika
čerpací stanice pohonných hmot
Český statistický úřad
Český ústav zeměměřičský a katastrální
dům s pečovatelskou službou
Evropská unie
geografický informační systém
krajinná památková zóna
katastr nemovitostí
katastrální území
Krajský úřad Libereckého kraje
městský úřad
Ministerstvo pro místní rozvoj
Ministerstvo obrany
mimoúrovňová křižovatka
Ministerstvo zemědělství
Ministerstvo životního prostředí
nemovitá kulturní památka
Národní památkový ústav
Nomenclature of Units for Territorial Statistics – Statistické územní jednotky EU
ochranné pásmo
obec s rozšířenou působností
obecní úřad
občanské vybavení
pásmo ochrany prostředí
podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území
rozvojová oblast
rozvojová osa
politika územního rozvoje
rodinný dům
rozbor udržitelného rozvoje území
Ředitelství silnic a dálnic
řešené území
Sčítání lidí, domů a bytů
Spolková republika Německo
územně analytické podklady
územní plán
územní plán obce
územní plán sídelního útvaru
územní plán sídelního útvaru
územně plánovací dokumentace
udržitelný rozvoj území
územně technické podklady
veřejně prospěšná stavba
veřejně prospěšné opatření
vojenský útvar
velký územní celek
vojenský výcvikový prostor
zastavěné území
zásady územního rozvoje
základní škola
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Přílohy

Zkratky z oblasti dopravní infrastruktury
BUS
MOK
MO
MS
S
VOD

autobus
okružní křižovatka
místní obslužná komunikace
městská sběrná komunikace
silnice
veřejná osobní doprava

Zkratky z oblasti technické infrastruktury
ČHMÚ
ČOV
ČS
ČSOV
CHOPAV
OP
OV
PHO
PRVKÚK
RS
SčVK
SPA
STL
SVS
T
ÚV
VDJ
VN
VTL
VVN

Český hydrometeorologický ústav
čistírna odpadních vod
čerpací stanice
čerpací stanice odpadních vod
chráněná oblast přirozené akumulace vod
ochranné pásmo
odpadní vody
pásmo hygienické ochrany
program rozvoje vodovodů a kanalizací pro území kraje
regulační stanice
Severočeské vodovody a kanalizace
stupeň povodňové aktivity
středotlaký
Severočeská vodárenská společnost
trafostanice
úpravna vody
vodojem
vysoké napětí
vysokotlaký
velmi vysoké napětí

Zkratky z oblasti ochrany přírody a krajiny a půdního fondu
AOPK ČR
BC
BK
BPEJ
ČÚZK
EVL
HPJ
CHKO
KES
KN
KOP
LČR, s.p.
LHO
LHP
MÚSES
MZe ČR
m-ZCHÚ
MŽP ČR
NZP
OPRL
PLO
PO
PUPFL
RC
RK
slt
TTP
ÚHÚL
ÚSES
ÚSOP
ÚTP - NR ÚSES
ÚTP - R ÚSES
VKP
v-ZCHÚ
ZCHÚ
ZPF
ZVHS

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
biocentrum
biokoridor
bonitovaná půdně ekologická jednotka
Český úřad zeměměřičský a kartografický
Evropsky významná lokalita
hlavní půdní jednotka
Chráněná krajinná oblast
koeficient ekologické stability
Katastr nemovitostí (digitalizovaná mapová příloha, web)
Krajská koncepce ochrany přírody a krajiny Libereckého kraje
Lesy České republiky, státní podnik
Lesní hospodářská osnova
Lesní hospodářský plán
místní územní systém ekologické stability
Ministerstvo zemědělství České republiky
maloplošné zvláště chráněné území
Ministerstvo životního prostředí České republiky
nezemědělská půda
Oblastní plán rozvoje lesů
Přírodní lesní oblast
Ptačí oblast
Pozemky určené k plnění funkcí lesa
biocentrum regionálního biogeografického významu
biokoridor regionálního biogeografického významu
soubor lesních typů
trvalé travní porosty luk a pastvin
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Územní systém ekologické stability
Ústřední seznam ochrany přírody
Územně technické podklady - nadregionálního ÚSES
Územně technické podklady - regionálního ÚSES
významný krajinný prvek
velkoplošné zvláště chráněné území
zvláště chráněné území dle zákona č. 114/92 Sb.
zemědělský půdní fond
zemědělská vodohospodářská správa
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Přílohy

Směry
S
SV
V
JV

sever
severovýchod
východ
jihovýchod

J
JZ
Z
SZ
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jih
jihozápad
západ
severozápad

