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A2. Odůvodnění územního plánu

1. odůvodnění územního plánu dle § 53 odst. 4
a) soulad územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou
krajem


Politika územního rozvoje ČR

Dle Zadání ÚP Dubá nevyplývají z návrhu Politiky územního rozvoje ČR, schválené dne 20.7.2009
usnesením vlády č.929, pro řešené území žádné konkrétní úkoly. Návrh územního plánu Dubá
proto splňuje hlavní obecné priority územního rozvoje území.

Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje
priorita územního rozvoje

soulad s návrhem územního plánu

 Vytvářet předpoklady pro udržitelný rozvoj území,
spočívající ve vyváženém vztahu územních podmínek  předpoklady jsou územním plánem naplněny
pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj
a pro soudržnost společenství obyvatel v území.
 Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní,
civilizační a kulturní hodnoty území, včetně
urbanistického, architektonického a archeologického
dědictví. Zachovat ráz urbanistické struktury území,
struktury osídlení a kulturní krajiny, které jsou
výrazem identity území, jeho historie a tradice.
 Při stanovování funkčního využití území zvažovat jak
ochranu přírody, tak i hospodářský rozvoj a životní
úroveň obyvatel; hledat vyvážená řešení ve
spolupráci s obyvateli a dalšími uživateli území
 Stanovit podmínky pro hospodárné využívání
zastavěného území a zajistit ochranu nezastavěného
území. Vytvářet předpoklady pro nové využívání
opuštěných areálů a ploch
 Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů
území pro různé formy cestovního ruchu (např.
cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), s
cílem zachování a rozvoje jejich hodnot. Podporovat
propojení z hlediska cestovního ruchu atraktivních
míst turistickými cestami, které umožňují celosezónní
využití pro různé formy turistiky (např. pěší, cyklo,
lyžařská, hipo).
 Vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a
zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury s
ohledem na prostupnost krajiny. Dopravní a
technickou infrastrukturu umísťovat s ohledem na
minimalizaci fragmentace krajiny, je-li to účelné, do
společných koridorů.

 požadavky jsou územním plánem splněny

 požadavky byly při návrhu územního plánu splněny

 požadavky byly při návrhu územního plánu splněny

 požadavky byly při návrhu územního plánu splněny

 požadavky byly návrhem územního plánu splněny
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 Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území
před potenciálními riziky a přírodními katastrofami v
území (záplavy, eroze atd.) s cílem minimalizovat
rozsah případných škod. Zejména zajistit územní
ochranu ploch potřebných pro umísťování opatření na
 požadavky byly při návrhu územního plánu splněny
ochranu před povodněmi. Vymezovat a chránit
zastavitelné plochy pro přemístění zástavby z území
s vysokou mírou rizika vzniku povodňových škod.
Vytvářet v území podmínky pro odstraňování
důsledků náhlých hospodářských změn.
 Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního
prostředí prostorově sociální segregaci s negativními
vlivy na sociální soudržnost obyvatel.

 podmínky byly návrhem územního plánu splněny

 Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových
územích a umisťovat do nich veřejnou infrastrukturu
jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných
případech. Vymezovat a chránit zastavitelné plochy
pro přemístění zástavby z území s vysokou mírou
rizika vzniku povodňových škod.

 požadavky byly při návrhu územního plánu splněny



Zásady územního rozvoje

Zásady územního rozvoje Libereckého kraje byly vydány formou opatření obecné povahy
usnesením č. 466/11/ZK Zastupitelstva Libereckého kraje dne 13.12.2011.
Řešené území je dle ZÚR zařazeno do specifické oblasti nadmístního významu SOB1 Jihozápadní
Českolipsko. V území je stanovena rozvojová osa IV. řádu nadmístního významu ROS10.
V řešeném území jsou vymezeny plochy a koridory nadmístního významu: veřejně prospěšná
stavba nadmístního významu D04 - obchvat silnice I/9 a regionální ÚSES.
Územní rezervy nadmístního významu nejsou v řešeném území vymezeny. Územní plán Dubá není
zpracován ve variantách ani alternativách, kriteria pro rozhodování o alternativách nemusela být
tedy uplatněna.
Požadavky vyplývající ze zásad územního rozvoje
úkoly pro územní plánování v rozvojové ose ROS10

soulad s návrhem územního plánu

 připravit podmínky pro zlepšení dopravního propojení
s vyššími centry osídlení a dalšími oblastmi kraje

 podmínky jsou připraveny návrhem koncepce rozvoje
dopravy v řešeném území

 zkvalitňovat systémy veřejné dopravy v rámci
zajištění integrity kraje, zejména ve vazbě na Liberec

 není úkolem ÚP Dubá

 prostřednictvím zlepšené dostupnosti a atraktivity
území připravit územní podmínky pro řešení
odstranění starých i nových ekologických zátěží a
nové využití brownfields

 podmínky jsou připraveny návrhem ploch krajiny a
návrhem přestavbových ploch znehodnocených
území

 návrhem nových podnikatelských ploch včetně
nového využití brownfields v prostorových vazbách na  podmínky jsou připraveny návrhem nových ploch pro
rozvojovou osu připravit územní podmínky pro vstup
umístění podnikatelských aktivit a návrhem regulativů
nových investorů do území a zvýšení nabídky
využití ploch s rozdílným způsobem využití
pracovních příležitostí
 připravit územní podmínky pro optimální využití
přírodního potenciálu území pro cestovní ruch

 podmínky jsou připraveny návrhem koncepce
rekreace v území

 koordinovat plánovací a rozvojové aktivity mezi úřady
ORP Česká Lípa a Liberec.

 není úkolem ÚP Dubá
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úkoly pro územní plánování ve specifické oblasti SOB1

soulad s návrhem územního plánu

 vytvářet územní podmínky pro celkové oživení a
socioekonomickou revitalizaci území a jeho udržitelný
rozvoj

 podmínky jsou vytvořeny návrhem urbanistické
koncepce území

 připravovat územní podmínky pro zlepšení dopravní
dostupnosti obcí a zajištění dostupnosti služeb vyšší
vybavenosti

 podmínky jsou připraveny návrhem dopravní
koncepce území

 chránit a upřesňovat dopravní koridory včetně
souvisejících návazností území

 koridor D04 je chráněn a upřesněn

 připravovat územní podmínky pro stabilizaci a rozvoj
trvale bydlícího obyvatelstva, pro nová odvětví
ekonomických aktivit využívajících místní potenciál,
zejména ekologickými formami zemědělství zajistit
údržbu krajiny

 podmínky jsou připraveny návrhem rozvojových i
stabilizovaných ploch s rozdílným způsobem využití a
podmínek jejich využití

 připravovat územní podmínky pro optimální využití
dosud nedoceněného potenciálu území pro rekreaci a
cestovnÌ ruch ve smyslu vytváření nových pracovních
příležitostí a odlehčení zátěže nejatraktivnějších
turistických regionů ČR

 podmínky jsou připraveny návrhem rozvojových i
stabilizovaných ploch s rozdílným způsobem využití a
podmínek jejich využití

 zajistit podmínky pro ochranu a využití souborů lidové
architektury v atraktivní přírodní a krajinné scenérii

 podmínky jsou zajištěny návrhem základních
podmínek prostorové regulace a ochrany krajinného
rázu území a respektováním podmínek ochrany
památkových území

 zajistit ochranu podzemní vody, připravovat územní
podmínky pro realizaci efektivní protipovodňové
 podmínky jsou zajištěny návrhem ploch s rozdílným
ochrany, podporovat zadržování vody ve volné krajině
způsobem využití a podmínek jejich využití
a zabraňovat zvyšování povrchového odtoku
 koordinovat plánovací a rozvojové aktivity se
sousedními kraji

 není úkolem ÚP Dubá

plochy a koridory nadmístního významu

soulad s návrhem územního plánu

 upřesnit, stabilizovat a řešit územní souvislosti vedení
koridoru D04 - obchvat silnice I/9

 veřejně prospěšná stavba obchvatu silnice I/9 byla do
územního plánu zapracována všetně všech
navazujících souvislostí v území

 upřesnit, stabilizovat a řešit územní souvislosti
regionálního ÚSES

 regionální biocentra a regionální koridory byly do
územního plánu zapracovány



Priority územního plánování

Priority územního plánování stanovené v ZÚR Libereckého kraje, jejichž naplnění je konkretizováno v
dalších kapitolách odůvodnění:
(P1)
(P2)
(P3)
(P4)

- územní plán respektuje přírodní hodnoty a zvláště chráněná území
- územní plán nenavrhuje žádné zastavitelné plochy na území CHOPAV
- v řešeném území se nenacházejí přírodní, surovinové, léčivé ani energetické zdroje kraje
- rozvoj obnovitelných zdrojů energie je umožněn v rámci využití ploch s rozdílným způsobem využití
- územní plán zajišťuje ochranu ovzduší, vod a půdy před znečištěním stanovením ploch
s rozdílným způsobem využití
- územní plán minimalizoval dopady na zábor zemědělského půdního fondu, zejména na půdy I. a
II. třídy ochrany, byly navrženy plochy pro ochranu zemědělských půd před větrnou a vodní erozí,
návrhem podmínek využití ploch s rozdílným způsobem využití je eliminováno riziko kontaminace půd
- územní plán vymezuje prvky ÚSES
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(P5)

(P6)
(P7)

(P8)
(P9)
(P10)
(P11)
(P12)
(P13)
(P14)
(P15)
(P16)
(P17)
(P18)
(P19)
(P20)
(P21)
(P22)
(P23)
(P24)
(P25)
(P26)
(P27)
(P28)
(P29)
(P30)
(P31)

- vymezením zastavitelných ploch uvnitř zastavěného území a v jeho těsné návaznosti bylo
zamezeno urbánní fragmentaci přilehlé krajiny
- v územním plánu byl vymezením ploch s rozdílným způsobem využití respektován jedinečný
výraz kulturní krajiny
- ochrana před přírodními katastrofami je minimalizována návrhem ploch krajiny
- řešené území se nenachází v rozvojové oblasti
- rozvoj hospodářských a sociálních funkcí a ekonomických aktivit v rozvojové ose je zajištěno
návrhem zastavitelných ploch s rozdílným způsobem využití a ochrana životního prostředí je
zajištěna návrhem podmínek využití ploch s rozdílným způsobem využití
- rozvoj hospodářských a sociálních funkcí a ekonomických aktivit ve specifické oblasti je zajištěno
návrhem zastavitelných ploch s rozdílným způsobem využití
- netýká se řešeného území
- netýká se řešeného území
- je zajištěna optimalizace dopravního systému návrhem obchvatu města Dubá
- byla navržena cyklistická stezka z Dubé do Nedamova
- výhledově je navržen vodojem u Křenova, rozvoj vodovodu v sídlech Děštná u Dubé, Zakšín a v
Korcích
- kanalizace je vybudována pouze ve městě Dubá a je svedena do čistírny odpadních vod
- vzhledem k tomu, že se nevyskytují žádné problémy, nové územní podmínky pro zásobování
energiemi územní plán neřeší
- uplatnění využití obnovitelných zdrojů energie je stanoveno návrhem podmínek využití ploch
s rozdílným způsobem využití
- územní plán neřeší územní podmínky pro ekonomicky efektivní aplikaci kombinované výroby
elektřiny a tepla ve stávajících i nových zdrojích energie
- vzhledem k tomu, že se nevyskytují žádné problémy, nové územní podmínky pro zásobování
energiemi územní plán neřeší
- dostupnost služeb spojů a telekomunikací je v území bezproblémová
- územní plán vytváří předpoklady pro udržitelný rozvoj území
- byla navržena optimální prostorová a organizační struktura území a to návrhem ploch s rozdílným
způsobem využití
- polycentrický rozvoj sídla Dubá je zajištěn návrhem ploch s rozdílným způsobem využití
- podmínky pro využití jednotlivých částí kraje s rozdílnými charaktery jsou zajištěny návrhem
podmínek ploch s rozdílným způsobem využití
- upadaní venkovské krajiny jako důsledku nedostatku lidských zásahů je zajištěno návrhem ploch
s rozdílným způsobem využití
- ochrana nezastavěného území a venkovského prostoru je zajištěna vymezením ploch s rozdílným
způsobem využití a návrhem jejich podmínek
- územním plánem byly respektovány zpřesňující ZÚR LK
- kulturní dědictví a oblastní charakteristika sídel zůstala zachována
- územní plán podporuje cestovní ruch návrhem podmínek ploch s rozdílným způsobem využití
- zastavitelné plochy jsou navrženy mimo záplavová, sesuvná a erozí ohrožená území
- rozvoj vzdělanosti je zajištěno návrhem ploch s rozdílným způsobem využití
- při návrhu urbánního prostředí byl sledován socioekonomický a demografický vývoj sídel

b) soulad územního plánu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na
ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu
nezastavěného území
Územní plán je v souladu s cíli a úkoly územního plánování. Vytváří předpoklady pro výstavbu a
udržitelný rozvoj území takovým návrhem vyvážených podmínek pro příznivé životní prostředí,
hospodářský rozvoj a soudržnost společenství obyvatel, který odpovídá charakteru, velikosti a
postavení území v systému osídlení.
Řešení územního plánu vychází, respektuje a chrání veškeré hodnoty území včetně
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví.
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b.1. příznivé životní prostředí

Podmínky pro příznivé životní prostředí vytváří územní plán návrhem následujících
opatření :
- v území nebudou zakládány skládky odpadů
- bude podporován a rozvíjen stávající systém odstranění odpadů a sběru tříděného
odpadu
- bude udržován a dále rozvíjen systém zásobování území pitnou vodou
- bude udržován a dále rozvíjen systém odkanalizování území a čištění odpadních vod
- budou respektovány vymezené plochy sídelní zeleně
- budou dodržovány stanovené podmínky využití vymezených ploch s rozdílným
způsobem využití tak, aby byla zajištěna kvalita hygieny prostředí
- budou respektovány vymezené plochy krajiny
- budou chráněny a zakládány vymezené prvky územního systému ekologické stability
- bude chráněna a rozvíjena krajinná a lesní cestní síť
Všechna tato opatření budou mít pozitivní dopad na příznivé životní prostředí.
b.2. hospodářský rozvoj
Podmínky pro hospodářský rozvoj vytváří územní plán návrhem následujících opatření :
- budou udržovány a rozvíjeny systémy technické infrastruktury území
- budou podporovány obnovitelné zdroje energie v plochách, které jsou k těmto účelům
vymezeny
- budou udržovány a rozvíjeny dopravní systémy v území včetně systému pěší a
cyklistické dopravy
- budou vytvářeny podmínky pro realizaci přeložení silnice I/9
- rozvoj podnikání a ekonomických subjektů bude podporován v souladu se stanovenými
podmínkami využití ploch s rozdílným způsobem využití
- občanské vybavení a služby budou přednostně umísťovány v návaznosti na vymezené
plochy bydlení
- v návaznosti na vymezené plochy bydlení bude umísťována výroba a skladování bez
negativních dopadů na chráněné obytné prostory
- budou vytvářeny podmínky pro využití navržených ploch bydlení a občanského
vybavení
- bude podporován rozvoj občanského vybavení
- bude podporován rozvoj rekreačního charakteru území a s ním souvisejících služeb a
aktivit
- rekreační užívání území bude respektovat stanovené podmínky využití vymezených
ploch s rozdílným způsobem využití
- bude podporován a rozvíjen systém cyklistických a turistických tras
Všechna tato opatření budou mít pozitivní dopad na příznivý hospodářský rozvoj.
b.3. soudržnost společenství obyvatel
Podmínky pro soudržnost obyvatel vytváří územní plán komplexním a koncepčním
návrhem ploch s rozdílným způsobem využití a návrhem následujících opatření :
- budou vytvářeny podmínky pro nabídku různých druhů bydlení (individuální bydlení v
různých typech rodinných domů, hromadné bydlení v bytových domech, nízkonákladové
sociální bydlení)
- budou vytvářeny podmínky pro stabilizaci a rozvoj občanského vybavení veřejné
infrastruktury
- budou udržována a rozvíjena vymezená veřejná prostranství
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- budou vytvářeny podmínky pro zajištění ploch bydlení dopravní a technickou
infrastrukturou
- budou vytvářeny podmínky pro rozšíření nabídky volnočasových aktivit
- budou vytvářeny podmínky pro využití navržených sportovních a rekreačních ploch
- budou vytvářeny podmínky pro ochranu a rozšíření ploch sídelní zeleně
- budou vytvářeny podmínky pro zakládání veřejně přístupných ploch zeleně a dětských
hřišť v lokalitách bydlení o velikosti nad 2 ha
Všechna tato opatření budou mít pozitivní dopad na soudržnost společenství obyvatel.
b.4. ochrana přírodních hodnot
Ochranu přírodních hodnot zajišťuje územní plán :




vymezením ploch krajiny a stanovením podmínek pro jejich využívání
vymezením prvků ÚSES
návrhem nových ploch krajiny

b.5. ochrana kulturních hodnot
Ochranu kulturních hodnot zajišťuje územním plán :




respektováním ochrany nemovitých kulturních památek a objektů v památkovém zájmu
respektováním památkové ochrany města Dubá a sídel Bukovec, Lhota
respektováním archeologické ochrany území

b.6. ochrana civilizačních hodnot
Ochranu civilizačních hodnot zajišťuje územní plán :





vymezením ploch s rozdílným způsobem využití a stanovením podmínek pro jejich
využívání
ochranou a návrhem rozvoje veřejné infrastruktury
zachováním venkovského charakteru území s kvalitním obytným a přírodním
prostředím
rozvojem založené urbanistické struktury města Dubá

b.7. ochrana nezastavěného území
Ochranu nezastavěného území zajišťuje územní plán :



vymezením ploch s rozdílným způsobem využití a stanovením podmínek pro jejich
využití
ve volné krajině nejsou navrhovány zastavitelné plochy

c) soulad s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů
(odůvodnění pořizovatele)
Územní plán Dubá je zpracován a projednán v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. o územním
plánování a stavebním řádu a Vyhláškou č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a vyhlášky č. 501/2006 Sb., o
obecných požadavcích na využívání území – vždy v jejich platném znění. Soulad územního plánu s
požadavky stavebního zákona je doložen odůvodněním projektanta v příslušných kapitolách textové části
odůvodnění územního plánu.
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d) soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle
zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů
(odůvodnění pořizovatele)

Územní plán je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů.
Soulad územního plánu požadavky zvláštních právních předpisů je doložen odůvodněním projektanta k
řešení územního plánu a souhlasnými stanovisky dotčených orgánů k návrhu územního plánu.
V rámci společného jednání o návrhu ÚP Dubá byla pořizovatelem vyhodnocena stanoviska dotčených
orgánů, která obsahovala požadavky a připomínky k návrhu Územního plánu Dubá:
Vyhodnocení společného jednání k ÚP Dubá konaného dne 10.4. 2012
průběh jednání je dokladován záznamem, prezenční listinou
dotčený orgán/zmocnění
stanovisko
Obvodní báňský úřad v Liberci
č.j. SBS 09598/2012 ze dne 26.03. 2012
§ 41 odst. 2 písm. m) a § 38 odst.1 písm. b) z.č. 61/1988 Sb.
§ 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb.

nemá námitky, nejsou dotčeny jejich zájmy

Ministerstvo zdravotnictví ČR
č.j.: MZDR 8/2012-/INV 539 ze dne 02.04. 2012

nemá v řešeném území zájmy

Hasičský záchranný sbor LBK ÚO ČL
HSLI-867-3/Česká Lípa-P-2012 ze dne 28.03.12.
§ 31 odst.1 písm. b) zákon č. 133/1985 Sb.
a § 10 odst. 6 zákona č. 239/2000 Sb.

souhlasné stanovisko

Ministerstvo životního prostředí OVSS V
č.j.:23990/ENV/12, ze dne 02.04. 2012
§ 15 odst.2 zák. č. 44/1988 Sb. (horní zákon)

nemá připomínky

ČR – Státní energetická inspekce
č.j.:450/12/51.103/Če ze dne 05.04. 2012
§ 94 odst. 3 zák.č. 458/2000 Sb. (energetický zákon)
§ 13 odst. 3 zák. č. 406/2000 Sb.

souhlasí

Krajská hygienická stanice LBK
č.j.: KHSLB 05989/2012 ze dne 12.04. 2012
§ 77 zák.č. 258/2000 Sb.

souhlasí s podmínkami

MěÚ ČL odbor životního prostředí
ze dne 30.04. 2012
zák.č. 114/1992 Sb. § 77 odst.1 písm. q

souhlasí s podmínkami

Ministerstvo obrany – Vojenská ubytovací a stavební
správa Praha
č.j.: MOCR 11801-1/57836-ÚP/2012-7103/44
ze dne 20.4. 2012, § 7 odst.2 zák. č. 219/2000 Sb.

souhlasí, nemá připomínek

Ministerstvo dopravy
č.j.: 150/2012-910-UPR/2 ze dne 2.5. 2012
§ 40 odst.2 písm. g) zák. č. 13/1997 Sb.,§ 56 písm. d)
zák.č. 266/1994 Sb.,§ 88 odst.1 písm. o) a p) zák.č. 49/1997,
§ 4 zák.č. 114/1995 Sb.

nemá připomínky

Ministerstvo kultury
č.j.: MK-S 6107/2012 OPP ze dne 2.5. 2012

podmínky splněny v dohodovacím řízení
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zák. č. 20/1987 Sb.
Krajský úřad Libereckého kraje - Koordinované stanovisko
č.j.: OÚPSŘ/124/2010/OUP ze dne 9.5.2012
zák. č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči
zák. č. 289/1995 Sb. o lesích
zák. č. 334/1992 Sb., § 13 odst. 1 § 17 písm. a) o ochraně ZPF
zák. č. 100/2001 Sb. § 22 písm. b) o posuzování vlivů na ŽP
zák. č. 86/2002 Sb. § 48 odst. 1 písm. w), § 17 odst. 1 písm. a)
zák.č. 254/2001 Sb. § 106 odst. 2 o vodách
zák. 114/1992 Sb. § 77a odst. 4 písm. x), § 77 odst. 1 písm. q)
zák. č. 13/1997 Sb. § 40 odst. 3 písm. f) o poz. komunikacích
zák.č. 59/2006 Sb. § 32 odst. 2 o prevenci závažných havárií

není dotčen
není dotčen
souhlasí
nebyl uplatněn požadavek na
vyhodnocení vlivů na životní prostředí
nemá připomínky
není dotčen
není dotčen
požadavky splněny
nemá připomínky

Ministerstvo průmyslu a obchodu
zn.:12501/12/03100 ze dne 15.5. 2012
§ 15 odst. 2 horní zákon

neuplatňuje připomínky

AOPK Správa chráněné krajinné oblasti Kokořínsko

podmínky splněny v dohodovacím řízení

Vzhledem k obsahu uvedených stanovisek byla pořizovatelem vyvolána dohodovací řízení, např.
s Ministerstvem kultury a Správou CHKO Kokořínsko, v rámci kterých byly jednotlivé požadavky
a připomínky dohodnuty a výsledky byly zapracovány do upraveného návrhu ÚP Dubá. Také podmínky a
požadavky ostatních dotčených orgánů byly zapracovány do upraveného návrhu ÚP Dubá.
Rozpory ve smyslu ustanovení § 4 odst. 7 stavebního zákona a ustanovení § 136 odstavec 6 správního
řádu nebyly při projednávání ÚP Dubá uplatněny.
Na základě vyhodnocení a dohodnutí stanovisek dotčených orgánů uplatnil pořizovatel u zpracovatele
návrhu ÚP Dubá jeho úpravu.
Na základě dohodnutí stanovisek dotčených orgánů a jejich zapracování do upraveného návrhu ÚP Dubá
vyhodnotil pořizovatel, že návrh ÚP Dubá je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů.
2. odůvodnění územního plánu dle § 53 odst. 5
a) výsledek přezkoumání územního plánu podle odstavce 4
(odůvodnění pořizovatele)
a 1) s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem
Politika územního rozvoje ČR:
Dle Zadání ÚP Dubá nevyplývají z návrhu Politiky územního rozvoje ČR, schválené dne 20.7. 2009
usnesením vlády č. 929, pro řešené území žádné konkrétní úkoly. Návrh územního plánu Dubá proto
splňuje hlavní obecné priority územního rozvoje území.
Zásady územního rozvoje (ZÚR):
Zásady územního rozvoje Libereckého kraje byly vydány formou opatření obecné povahy usnesením č.
466/11/ZK Zastupitelstva Libereckého kraje dne 13.12. 2011.
Řešené území je dle ZÚR zařazeno do specifické oblasti nadmístního významu SOB1 Jihozápadní
Českolipsko. V území je stanovena rozvojová osa IV. řádu nadmístního významu ROS10. V řešeném
území jsou vymezeny plochy a koridory nadmístního významu: veřejně prospěšná stavba nadmístního
významu DO4 – obchvat silnice I/9 a regionální ÚSES. Územní rezervy nadmístního významu nejsou
v řešeném území vymezeny. Územní plán Dubá není zpracován ve variantách ani alternativách, kritéria pro
rozhodování o alternativách nemusela být tedy uplatněna.
Soulad územního plánu s Politikou územního rozvoje a Zásadami územního rozvoje Libereckého kraje
dokládá projektant v příslušných kapitolách odůvodnění územního plánu.
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a 2) s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a
urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území

Soulad s cíli a úkoly územního plánování dokládá projektant v příslušných kapitolách odůvodnění územního
plánu. Lze konstatovat, že územní plán vytváří předpoklady pro výstavbu a udržitelný rozvoj území takovým
návrhem vyvážených podmínek pro příznivé životní prostředí, hospodářský rozvoj a soudržnost
společenství obyvatel, který odpovídá charakteru, velikosti a postavení v systému osídlení. Řešení
územního plánu vychází, respektuje a chrání veškeré hodnoty území včetně urbanistického,
architektonického a archeologického dědictví.
a 3) s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů
Soulad územního plánu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcími právními předpisy dokládá
projektant v příslušných kapitolách odůvodnění územního plánu. Lze konstatovat, že územní plán je v
souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů.
a 4) s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle
zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů
Soulad územního plánu s požadavky zvláštních právních předpisů dokládá projektant v příslušných
kapitolách odůvodnění územního plánu. Lze konstatovat, že územní plán je v souladu s požadavky
zvláštních právních předpisů a byl upraven dle stanovisek dotčených orgánů podle zvláštních právních
předpisů. Územní plán je v souladu se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů.
b) zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o
výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí
(odůvodnění pořizovatele)
Krajský úřad Libereckého kraje Liberec, odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný orgán podle
§ 22 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších
předpisů, ve svém stanovisku k návrhu Zadání ÚP Dubá neuplatnil požadavek na vyhodnocení vlivů na
životní prostředí. Vliv na lokality soustavy Natura 2000 byl vyloučen. Z těchto důvodů nebylo požadováno
zpracování vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, proto nebylo vydáno stanovisko krajského úřadu
k vyhodnocení vlivů na životní prostředí. Předpokládaný důsledek navrhovaného řešení ÚP Dubá nezhorší
stávající kvalitu životního prostředí v řešeném území, ani v jeho bezprostředním okolí.
c) stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 6
(odůvodnění pořizovatele)
Stanovisko krajského úřadu k vyhodnocení vlivů na životní prostředí nebylo vydáno z důvodu uvedeného
v kapitole b) zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o
výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí.
d) sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 6 zohledněno, s uvedením závažných důvodů,
pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly
(odůvodnění pořizovatele)
Stanovisko krajského úřadu k vyhodnocení vlivů na životní prostředí nebylo vydáno z důvodu uvedeného
v kapitole b) zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o
výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí.
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e) komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty
e.1. komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty

Východiskem pro návrh územního plánu byly Územně analytické podklady obce s rozšířenou
působností Česká Lípa, dílčí požadavky města Dubá, individuální připomínky a žádosti občanů a
zadávací dokumentace. Prioritou při řešení nového územního plánu bylo v maximální možné míře
především zajištění udržitelného rozvoje území, ochrana jeho hodnot a ochrana veřejných zájmů
vyplývajících ze zvláštních předpisů.
Vzhledem k jasně vymezeným dispozicím řešeného území nebylo nutné zpracovávat žádná
variantní řešení.
o d ů v o d n ě n í
ID
plochy

index
využití

n á v r h u

z a s t a v i t e l n ý c h

p l o c h

odůvodnění

k.ú. Dubá

1

4

6

7

BM
2,8 ha

DM
0,1 ha

OS
0,4 ha

OS
1,6 ha

RZ

8

0,9 ha

9

0,2 ha

11

DM

DM
0,1 ha

Plocha bydlení vymezena na základě dlouhodobého záměru města. Vhodným způsobem
využívá proluku zastavěného území, navazuje na již založenou strukturu bydlení v rodinných
domech. Současně s touto plochou vymezena plocha souvisejícího veřejného prostranství 2
PV. Specifické podmínky využití plochy byly stanoveny z důvodu úspory veřejných finančních
prostředků, které by musely být vynaloženy při nevhodné parcelaci pozemků bez respektování
stávající trasy plynovodu STL.
Umístění staveb bude situováno v blízkosti přístupových komunikací a bude dodržena nově
založená stavební čára.
Využití plochy je podmíněno zpracováním územní studie (ÚS1) na základě pokynu podle
výsledků společného jednání.

Plocha byla vymezena z důvodu zajištění dalšího dopravního přístupu k navržené zastavitelné
ploše bydlení 1 BM a plochám přestavby pro veřejné prostranství 2 PV a občanské vybavení 3
OV. Současně tato komunikace navazuje na stávající dopravní systém a zakládá možnost
dalšího dopravního přístupu do případné budoucí plochy bydlení 109 BM.
Plocha vymezena na základě záměru města rozšířit stávající sportovně rekreační areál.
Umístění plochy je v souladu s urbanistickou koncepcí města, kdy vzniká ucelený protáhlý
prostor uvnitř obytného území pro setkávání a relaxaci obyvatel.
Využití plochy je podmíněno zpracováním územní studie (ÚS4) na základě pokynu podle
výsledků společného jednání.
Plocha vymezena z důvodu navržené urbanistické koncepce města, kdy lokalita za hřbitovem
slouží převážně pro rekreaci a relaxaci obyvatel. Plocha navazuje na stávající založenou
strukturu využití území - jedná se tedy o rozšíření stávajících stabilizovaných ploch shodného
využití. Plocha pro sport a tělovýchovu je navržena na terénně velmi zajímavém území s
množstvím vzrostlé zeleně, které může být využito pro různé druhy atraktivních volnočasových
aktivit.
Plocha vymezena z důvodu navržené urbanistické koncepce města, kdy lokalita za hřbitovem
slouží převážně pro rekreaci a relaxaci obyvatel. Plocha navazuje na stávající založenou
strukturu využití území - jedná se tedy o rozšíření stávajících stabilizovaných ploch shodného
využití. Rozšíření ploch zahrádkářské kolonie bylo navrženo na základě zájmu a připomínek
občanů města.
Plocha byla vymezena z důvodu zajištění veřejného dopravního přístupu k navržené
zastavitelné ploše bydlení 8 RZ.
Plocha byla vymezena z důvodu dopravního zokruhování místních komunikací v centru města.
Předpokladem je rozšíření a zpevnění stávající cesty a její zařazení mezi zklidněné
komunikace v obytné zóně z důvodu navazujících ploch občanského vybavení a bydlení.
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12

13

14

SC
0,1 ha

PV
0,1 ha

BM
2 ha

PV

16

0,2 ha

17

2,5 ha

18

1,4 ha

BM
BM

DM

20

1,3 ha

21

0,1 ha

Plocha vymezena ve stávající nevyužité proluce uvnitř zastavěného území z důvodu jeho
účelného využití. Specifické podmínky využití stanoveny z důvodu umístění plochy uvnitř
městské památkové zóny.
Plocha veřejného prostranství vymezena jako související součást navržené plochy bydlení
14 BM, a to v návaznosti na přístupové dopravní plochy a na možné využití stávající vzrostlé
zeleně v rámci veřejného prostranství. Specifické podmínky stanoveny z důvodu zajištění
souvislosti s výše uvedenou plochou bydlení.
Plocha bydlení vymezena na základě navržené urbanistické koncepce a záměru rozvoje
města. Vhodným způsobem uzavírá zastavěné území.
Jako ochrana obytných staveb před možnými budoucími negativními účinky z dopravy byla
vymezena plocha krajinné zeleně 97 NP, která bude tvořit hlukovou bariéru a současně doplní
systém ekologické stability území (lokální biocentrum k založení) a stanovena podmínka
prověření max. přípustné hladiny hluku.
Využití plochy je podmíněno zpracováním územní studie (ÚS2) na základě pokynu podle
výsledků společného jednání.
Plocha veřejného prostranství vymezena jako související součást zastavitelných ploch bydlení
17 BM a 18 BM. Veřejné prostranství vytváří odestup od stávajících ploch bydlení v bytových
domech a současně zajišťuje prostupnost zastavěného území od nově navržených ploch
bydlení až k historickému centru města přes stabilizované plochy sídelní zeleně a veřejného
prostranství u ulice Požárníků.
Plochy bydlení vymezeny na základě navržené urbanistické koncepce a záměru rozvoje města.
Od stávající plochy technické infrastruktury (FVE) jsou odděleny návrhem sídelní zeleně 19 ZS.
V ochranném pásmu elektroenergetického vedení nebudou umístěny stavby pro bydlení.
Využití plochy je podmíněno zpracováním územní studie (ÚS3) na základě pokynu podle
výsledků společného jednání.
Plocha vymezena jako "malý obchvat města" - místní komunikace, která tvoří dopravní spojnici
silnice I/9 a II/259, na nichž vzniknou nová a současně zpřístupňuje nově navržené rozvojové
plochy bydlení a výroby s malou zátěží. Plocha navazuje na stávající dopravní systém
komunikací.

DM
Plocha vymezena pro realizaci turistické stezky z centra města k soše sv. Prokopa.
DM

22

0,3 ha

24

4,6 ha

25

2 ha

26

0,2 ha

27

0,9 ha

VM
VM

DM

Plochy vymezeny v souladu s urbanistickou koncepcí města pro rozvoj podnikání - výroby a
výrobních služeb s malou zátěží. Plochy jsou umístěny na městské periferii v návaznosti na
zastavěné území, založený a navržený dopravní systém a plochy technické infrastruktury
(FVE). Jako související plocha je navržena ochranná sídelní zeleň 23 ZS.

Plocha vymezena pro realizaci pěšího propojení Dubé a Nedamova.

VM

VM

28

0,2 ha

29

0,1 ha

TI

OS

30

1,6 ha

32

10,7 ha

DS

Plochy vymezeny pro rozvoj již založené struktury využití území a na základě zájmu
soukromých investorů. Vhodně doplňují proluky zastavěného území.

Plocha vymezena jako rozšíření stávající plochy technické infrastruktury - čistírny odpadních
vod. Předpokladem je případné umístění sběrného dvora s využitím části stávajících ploch.
Plocha vymezena v souladu s urbanistickou koncepcí pro umístění sportovně rekreačního
areálu sloužícího obyvatelům města. Plocha je již součástí rekreační oblasti v Nedamově, je
snadno dostupná také pro rekreanty.
Plocha vymezena v souladu se Zásadami územního rozvoje Libereckého kraje a platným
územním rozhodnutím pro obchvat silnice I/9.
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33

35

36

37

39

DM
0,1 ha

OV
0,8 ha

DS
0,5 ha

VS
3,8 ha

BM
1,16 ha

Plocha vymezena pro realizaci pěšího propojení Dubé a Nového Berštejna.
Plocha navazuje na založenou strukturu využití území - bydlení v bytových domech, čerpací
stanici pohonných hmot a zámeček Nový Berštejn. Je vhodná k umístění občanské
vybavenosti veřejné infrastruktury, případně dalších služeb občanského vybavení. K ploše
nebude zřizován sjezd z obchvatu silnice I/9.
Plocha je navržená pro rozšíření služeb motoristům v návaznosti na stávající čerpací stanici
pohonných hmot, příp. může být využita pro další dopravní vybavení nebo zázemí potřebné pro
údržbu silnic.
Plocha vymezená pro umístění výroby a služeb, které nejsou slučitelné s bydlením, případně
pro umístění staveb a zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů. V ploše je možné do
doby realizace silničního obchvatu umísťovat stavby oboustranně kolem stávající trasy silnice
I/9.
Plochy bydlení vymezeny na základě navržené urbanistické koncepce a záměru rozvoje města.
Vzhledem k jednoznačně vymezenému systému rozdělení ploch (návaznost na stávající
komunikace v území) a předpokládané parcelaci pozemků nebylo nutné podmiňovat využití
plochy zpracováním územní studie.

k.ú. Dřevčice

SV

38

0,3 ha

43

0,3 ha

SV

Plocha vymezena pro zajištění udržitelného rozvoje území sídla Sušice, jako jediná plocha pro
rozvoj bydlení. Jedná se o pozemek zahrady navržený pro využití bydlení venkovského typu,
který navazuje na stávající komunikace a vhodným způsobem doplňuje charakter sídla
(rozptýlené shluky zástavby). Pro zachování charakteru a typu zástavby území jsou stanoveny
specifické podmínky využití.
Plocha vymezena pro zajištění udržitelného rozvoje území sídla Dřevčice, jediná vymezená
plocha pro rozvoj bydlení. Plocha je dopravně přístupná a navazuje na zastavěné území sídla.

k.ú. Heřmánky
41

SV
0,1 ha

Plochy vymezeny pro zajištění udržitelného rozvoje území sídla Dolní Heřmánky. Navazují na
plochy komunikací a na zastavěné území sídla. Vhodným způsobem doplňují stávající
zástavbu.

k.ú. Zátyní

47

SV
0,3 ha

Plochy vymezeny pro zajištění udržitelného rozvoje území sídla Zátyní. Navazují na plochy
komunikací a na zastavěné území sídla. Vhodným způsobem doplňují stávající zástavbu.

k.ú. Zakšín
SV

60

0,7 ha

61

0,3 ha

SV

Plochy bydlení venkovského typu vymezeny pro zajištění udržitelného rozvoje území sídla
Zakšín. Navazují na plochy komunikací a zastavěné území sídla. Pro jejich vymezení byly
využity proluky mezi stávající zástavbou nebo přímá návaznost na stávající zástavbu. Využity
jsou také pozemky, kde dochází k oboustrannému zastavění komunikací.
Návrhem ploch bylo využito rozvojového potenciálu sídla i s ohledem na jeho možné zajištění
zásobování pitnou vodou z veřejného vodovodu.

k.ú. Deštná u Dubé
SV

63

0,4 ha

64

1 ha

SV

Plochy bydlení venkovského typu vymezeny pro zajištění udržitelného rozvoje území sídla
Deštná u Dubé. Plochy navazují na založený dopravní systém a zastavěné území sídla. Rozvoj
je navržen také s ohledem na výhledové možné zajištění zásobování území pitnou vodou a
odvádění a čištění odpadních vod na ČOV Deštná. Plochy jsou vymezeny mimo záplavové
území i jeho aktivní zónu. V ochranném pásmu elektroenergetického vedení nebudou umístěny
stavby pro bydlení.
Využití plochy SV 64 je podmíněno zpracováním územní studie (ÚS5) na základě požadavku
CHKO Kokořínsko.

k.ú. Dražejov u Dubé
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SV

65

0,1 ha

66

0,1 ha

SV

Plochy bydlení venkovského typu vymezeny pro zajištění udržitelného rozvoje území sídla
Dražejov. Navazují na zastavěné území sídla a jsou dopravně přístupné. Vhodným způsobem
doplňují stávající zástavbu.

k.ú. Nedamov
RH

31

0,3 ha

71

0,5 ha

Plocha vymezena v souladu s urbanistickou koncepcí rekreačního využití řešeného území.
Plocha navazuje na rekreační lokalitu Nedamov - na stabilizované plochy sportovně
rekreačního areálu s přírodním koupalištěm na Černém rybníku.

SV

SV

72

0,5 ha

73

0,6 ha

Plochy bydlení venkovského typu vymezeny pro zajištění udržitelného rozvoje území sídla
Horecký důl. Plochy navazují na stávající komunikaci a využívají proluk mezi stávající
zástavbou. Dotvářejí liniový charakter zástavby území.

SV

k.ú.Horky u Dubé

75

SV
0,2 ha

SV

76

0,1 ha

77

0,1 ha

78

0,2 ha

80

0,1 ha

Plochy bydlení venkovského typu vymezeny pro zajištění udržitelného rozvoje území sídla
Horecký důl. Plochy navazují na stávající komunikaci a využívají proluk mezi stávající
zástavbou. Dotvářejí liniový charakter zástavby území.

SV

SV

SV

Plochy bydlení venkovského typu vymezeny pro zajištění udržitelného rozvoje území sídla
Horky. Plochy navazují na stávající komunikace a zastavěné území, které vhodným způsobem
doplňují. V ochranném pásmu elektroenergetického vedení nebudou umístěny stavby pro
bydlení.

k.ú.Korce

40

SV
0,038 ha

Plocha vymezena pro zajištění udržitelného rozvoje území sídla Plešivec. Je navržena v
návaznosti na stávající komunikaci a zastavěné území sídla, které vhodným způsobem
doplňuje.

o d ů v o d n ě n í
ID
plochy

index
využití

n á v r h u

p l o c h

p ř e s t a v b y

odůvodnění

k.ú. Dubá
PV

2

0,1 ha

3

0,4 ha

OV

Plochy vymezeny na pozemku stávajícího sběrného dvora, který je vymezením plochy
přestavby navržen k přemístění do vhodnější lokality. Předpokladem je umístění v navržené
ploše 29 TI. Důvodem přestavby je využití navazujícího území pro rozvoj bydlení, nevhodné
využití pozemků na vjezdu do města a návrh územního systému ekologické stability. Využití
plochy pro občanské vybavení a veřejné prostranství je z výše uvedených důvodů vhodnějším
využitím pozemků. Obě plochy budou sloužit zejména pro obyvatele navržené plochy 1 BM, na
ploše 3 OV lze umístit občanské vybavení sloužící obyvatelům celého města.
Umístění staveb bude situováno v blízkosti přístupových komunikací a bude dodržena nově
založená stavební čára.
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SM

5

0,3 ha

10

0,7 ha

SC

Plocha přestavby je vymezena na území znehodnoceném provozováním kamionové dopravy.
Tento provoz se nachází v těsné návaznosti na stabilizované plochy čistého bydlení v
rodinných domech. Provoz, který má negativní dopady na prostředí obytných zón, je vhodné
přemístit mimo hlavní obytná území města, např. do plochy 36 DS, 37 VS, 24 VM, 25 VM.
Plocha přestavby vymezena na znehodnoceném a nevyužitém území uvnitř města. Využití
plochy podmíněno specifickými podmínkami z důvodu zajištění ochrany charakteru zástavby
městské památkové zóny.

15

SM
0,7 ha

Plocha přestavby vymezena na znehodnoceném a nevhodně využitém území uvnitř města.
Stávající zahrádky je vhodné přemístit do navržené plochy 8 RZ a plochu využít k městské
zástavbě. V ochranném pásmu elektroenergetického vedení nebudou umístěny stavby pro
bydlení.

34

OV
1,3 ha

Plocha přestavby vymezena na znehodnoceném a nevyužitém území bývalého hospodářského
zázemí zámečku Nový Berštejn. Specifické podmínky využití byly stanoveny z důvodu ochrany
původního uspořádání a charakteru budov (statek typu písmene U s vnitřním nádvořím).

o d ů v o d n ě n í
ID
plochy

n á v r h u

p l o c h

index
využití

s í d e l n í

z e l e n ě

odůvodnění

k.ú. Dubá
ZS

19

1,5 ha

23

0,6 ha

ZS

Plochy byly vymezeny pro založení vzrostlé zeleně jako ochrany stabilizovaného i navrženého
obytného území města před negativními účinky z ploch stávající technické infrastruktury (FVE)
a plochy navržené pro výrobu a skladování 24 VM. Založením vzrostlé zeleně dojde ke
zvýšení podílu ploch sídelní zeleně na území města a jejího příznivého působení v rámci jeho
širšího okolí.

o d ů v o d n ě n í

n á v r h u

p l o c h

k r a j i n y

ID
plochy

index
využití

odůvodnění

81 - 106

NS

Plochy byly vymezeny z důvodu založení prvků územního systému ekologické stability, a to v
místech, kde se nachází zemědělská půda bez vzrostlé zeleně nebo trvalých travních porostů.

107

W

Plocha byla vymezena v místě původního mlýnského rybníka v Dolském mlýně, v k.ú.
Dřevčice. Rybník je navržen k obnově. Jeho obnova bude mít pozitivní dopad na ekologickou
stabilitu území, resp. funkčnost vymezeného lokálního biocentra, uvnitř něhož se nachází.

0,6 ha
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o d ů v o d n ě n í

n á v r h u

v e ř e j n ě

p r o s p ě š n ý c h

z á j m ů

Ve výrokové části územního plánu jsou uvedeny pozemky dotčené možností uplatnění předkupního práva.
Ve výpisu pozemků jsou uvedena všechna dotčená parcelní čísla bez určení, zda se jedná o pozemky ve
vlastnictví města Dubá či nikoli.
plochy a koridory s možností vyvlastnění i uplatnění předkupního práva (dle §101 a §170 SZ)
Vymezení jednotlivých zastavitelných ploch, které byly zařazeny mezi veřejně prospěšné stavby s
možností vyvlastnění i uplatnění předkupního práva, bylo provedeno dle stavebního zákona. V územním
plánu města Dubá se jedná o plochy pro:
- dopravní infrastrukturu
- technickou infrastrukturu (sběrný dvůr)
Plochy pro snižování ohrožení území povodněmi a jinými přírodními katastrofami, plochy pro zvyšování
retenčních schopností území a plochy na ochranu archeologického dědictví nejsou územním plánem
vymezeny.
Koridory s možností vyvlastnění i uplatnění předkupního práva nejsou územním plánem vymezeny.
plochy a koridory pouze s možností uplatnění předkupního práva (dle §101 SZ)
Vymezení jednotlivých zastavitelných ploch, které byly zařazeny mezi veřejně prospěšné stavby s
možností uplatnění pouze předkupního práva, bylo provedeno dle stavebního zákona.
V územním plánu města Dubá se jedná o plochy pro:
- občanské vybavení veřejné infrastruktury
- veřejná prostranství
Plochy pro veřejně prospěšná opatření k ochraně přírodního nebo kulturního dědictví nejsou územním
plánem vymezeny.
Koridory s možností uplatnění pouze předkupního práva nejsou územním plánem vymezeny.
plochy a koridory pouze s možností vyvlastnění (dle §170 SZ)
Vymezení jednotlivých ploch a koridorů, které byly zařazeny mezi veřejně prospěšné stavby a veřejně
prospěšná opatření s možností vyvlastnění, bylo provedeno dle stavebního zákona.
V územním plánu města Dubá se jedná o plochy pro:
- technickou infrastrukturu (kanalizace)
- opatření k založení prvků ÚSES
Plochy a koridory pro stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a plochy pro asanaci
nejsou v územním plánu vymezeny.
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o d ů v o d n ě n í
ID
plochy

n á v r h u

index
využití

ú z e m n í c h

r e z e r v

odůvodnění

k.ú. Dubá

SM

108

9 ha

BM

109

0,5 ha

Plocha územní rezervy vymezena v souladu s urbanistickou koncepcí budoucího možného
rozvoje města, po vyčerpání hlavních rozvojových ploch bydlení - 1 BM, 14 BM, 17 BM a 18 BM.
Plošný rozvoj města je výhledově určen hranicí obchvatu silnice I/9 západním a malým
obchvatem 20 DM jižním směrem. Ve východním směru tvoří formální hranici rozvoje města,
která by neměla být dále překročena, vrchní vedení VN a konfigurace terénu. Překročením
této hranice by došlo k roztažení města a jeho propojení se samostatně fungujícím
rekreačním územím Nedamova. Výhledový rozvoj zástavby směrem k Novému Berštejnu
logicky ukončuje přirozeně rostlý organismus města.
Plocha územní rezervy navazuje na založenou strukturu stávající zástavby bydlení v rodinných
domech. Umístění staveb bude situováno v blízkosti přístupových komunikací a bude
dodržena nově založená stavební čára. Její převedení z ploch územních rezerv do ploch
zastavitelných je možné až po vyčerpání zastavitelné plochy 1 BM a prověření stanovených
podmínek jejího využití.

o d ů v o d n ě n í

n á v r h u

ú z e m n í c h

s t u d i í

k.ú. Dubá
- vymezeno na základě pokynu k úpravě po společném jednání

ÚS1

problémy k prověření:
- nejvhodnější parcelace pozemků, včetně pozemků pro veřejnou infrastrukturu
- napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu
- umístění veřejných prostranství v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných
požadavcích na využívání území, v platném znění
- etapizace výstavby s ohledem na ochranu půdního fondu a ekonomické využití dopravní a
technické infrastruktury
- vymezeno na základě pokynu k úpravě po společném jednání

ÚS2

problémy k prověření:
- nejvhodnější parcelace pozemků, včetně pozemků pro veřejnou infrastrukturu
- napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu
- umístění veřejných prostranství v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných
požadavcích na využívání území, v platném znění
- etapizace výstavby s ohledem na ochranu půdního fondu a ekonomické využití dopravní a
technické infrastruktury
- vymezeno na základě pokynu k úpravě po společném jednání

ÚS3

problémy k prověření:
- nejvhodnější parcelace pozemků, včetně pozemků pro veřejnou infrastrukturu
- napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu
- umístění veřejných prostranství v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných
požadavcích na využívání území, v platném znění
- etapizace výstavby s ohledem na ochranu půdního fondu a ekonomické využití dopravní a
technické infrastruktury
- vymezeno na základě pokynu k úpravě po společném jednání

ÚS4

problémy k prověření:
- nejvhodnější parcelace pozemků, včetně pozemků pro veřejnou infrastrukturu
- napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu
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- vymezeno na základě požadavku CHKO Kokořínsko

ÚS5

problémy k prověření:
- nejvhodnější parcelace pozemků
- napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu

e.2. komplexní zdůvodnění řešení veřejné infrastruktury


dopravní infrastruktura

Založená struktura silniční a komunikační sítě je doplněna návrhem několika staveb dopravní
infrastruktury.
Obchvat silnice I/9 (označení v územním plánu 32 DS) je veřejně prospěšnou stavbou nadmístního
významu, která je vymezena v Zásadách územního rozvoje Libereckého kraje pod označením D04.
Upřesněný průběh trasy obchvatu vychází z právního stavu v území, tedy z evidence nemovitostí a
platného územního rozhodnutí. V návaznosti na vymezenou plochu silničního obchvatu a
souvisejících silničních staveb je vymezena plocha určená pro rozvoj dopravního vybavení
(označení 36 DS). Rozvojová plocha navazuje na stávající čerpací stanici pohonných hmot.
Dopravní síť místních a obslužných komunikací je doplněna návrhem několika staveb, které
zajišťují dopravní přístup navržených rozvojových ploch a prostupnost zastavěného území.
Významným návrhem je městská okružní komunikace 20 DM, která bude v území fungovat jako
"malý obchvat" města. Veškeré komunikace v území byly navrženy v souladu s koncepcí
dopravního uspořádání města Dubá.
koncepce dopravního uspořádání města Dubá

Garážování, parkování a odstavení vozidel je řešeno v rámci ploch s rozdílným způsobem využití. Nové
plochy pro garážování a parkování vozidel nebylo nutné samostatně v územním plánu vymezovat.
Územním plánem jsou vymezeny stezky pro pěší a cyklisty, které zajišťují pěší prostupnost území a
bezkonfliktní pěší propojení města s významnými cílovými místy pohybu obyvatel a návštěvníků.
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Jedná se o naučnou stezku z centra města k soše sv. Prokopa, stezku pro pěší a cyklisty do
Nového Berštejna a stezku pro pěší a cyklisty do rekreačního prostoru Nedamov.
Cyklistické a turistické trasy, které se v území realizují značením, nejsou předmětem územního
plánování. Nadregionální a regionální cyklokoridory jsou značeny a vedeny po stávajících
komunikacích a lesních cestách, z pohledu územního plánování nebylo proto nutné tyto koridory
vymezovat jako samostatné plochy nebo koridory veřejně prospěšných staveb dopravní infrastruktury.

nadregionální a regionální cyklistické trasy v řešeném území



technická infrastruktura

zásobování pitnou vodou :
Navržená koncepce zásobování území pitnou vodou vychází z Plánu rozvoje vodovodu a
kanalizací Libereckého kraje (dále jen PRVK LK). Významný územní rozvoj je navržen pouze ve
městě Dubá, v ostatním území se jedná o nevýznamné plochy malého rozsahu, určené pro
bydlení a rekreaci, které nepředstavují zvýšené nároky na spotřebu a odběr pitné vody. Ve městě
Dubá má stávající systém zásobování pitnou vodou dostatečné rezervy i pro navržený rozvoj
území. Z toho důvodu je ponechána stávající koncepce systému zásobování území pitnou vodou
a nejsou navrhovány nové stavby na vodovodní síti. Připojení nových staveb v území bude
realizováno formou přípojek.
V souladu s PRVK LK a na základě posouzení všech souvislostí v území byly koncepčně
navrženy výhledové změny v systému zásobování pitnou vodou. Zařazením těchto změn do
režimu výhledu projektant upozorňuje na nutnost technicko ekonomického a hydrogeologického
posouzení konkrétních navržených změn, které není předmětem územního plánu, ale
samostatných odborných dokumentací.
Výhledově je navrženo zásobování pitnou vodou veřejným vodovodem napojením na vodovod ze
zdrojové oblasti Pavlíčky v obci Deštná a Zakšín. Důvodem je zejména technicko ekonomická
náročnost případné stavby vodovodu a pouze koncepční vymezení možného trasování
vodovodu.
Výhledově je navržen výtlak se současným posílením vodojemu (na 50 m3) v Korcích. Obě
změny je možné v území provést ve stávajících plochách a trasách technické infrastruktury,
nebylo proto nutné v územním plánu vymezovat samostatné zastavitelné plochy mimo plochy
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stávající. Obě změny jsou navrženy ve výhledu z důvodu nutnosti prověření aktuálnosti a
ekonomické reálnosti provedení navrhovaných úprav.
Výhledově je navržena čerpací stanice a výtlak do vodojemu v Křenově, který by nahradil
stávající dlouhý výtlak z Nedamova. Obě změny je možné v území provést ve stávajících
plochách a trasách technické infrastruktury, nebylo proto nutné v územním plánu vymezovat
samostatné zastavitelné plochy mimo plochy stávající. Obě změny jsou navrženy ve výhledu z
důvodu nutnosti prověření aktuálnosti a ekonomické reálnosti provedení navrhovaných úprav.

odkanalizování území a čištění odpadních vod :
Navržená koncepce odvádění a čištění odpadních vod vychází z Plánu rozvoje vodovodu a
kanalizací Libereckého kraje. Významný územní rozvoj je navržen pouze ve městě Dubá, v
ostatním území se jedná o nevýznamné plochy malého rozsahu, určené pro bydlení a rekreaci,
které nepředstavují zvýšené nároky na odvádění a čištění odpadních vod. Ve městě Dubá má
stávající kanalizační systém včetně městské čistírny odpadních vod dostatečnou kapacitu i pro
navržený rozvoj území. Z toho důvodu je ponechána stávající koncepce systému odkanalizování
území a čištění odpadních vod a nejsou navrhovány významné změny na kanalizační síti.
Připojení nových staveb v dosahu kanalizační sítě bude v území realizováno formou přípojek.
V rámci města Dubá je navržena dostavba kanalizační sítě z důvodu připojení do stávajícího
kanalizačního systému lokality Nový Berštejn - kanalizační řad o celkové délce 1,2 km, a lokality
rozvojových ploch Nové Město (zastavitelné plochy ID 17, 18, 19) - kanalizační řad o celkové
délce 0,2 km.
Byla prověřena možnost společného odkanalizování území Deštné a Zátyní na společnou čistírnu
odpadních vod Zakšín. Vzhledem k významným limitům využití území nebylo možné nalézt
vhodnou plochu pro umístění ČOV Zakšín. Z toho důvodu je výhledově navrženo pouze
odkanalizování a čištění odpadních vod na území Deštné, v Zakšíně je ponechán stávající způsob
čištění odpadních vod. Režim výhledu byl zvolen vzhledem k nutnosti prověření budoucí možné
realizace systému odkanalizování území a čištění odpadních vod.
Výhledově je řešeno také odkanalizování a čištění odpadních vod v Dřevčicích, kde se nenachází
vhodný recipient k vypouštění přečištěných odpadních vod, Vzhledem k významným limitům využití
území je výhledově navrženo odkanalizování území a čištění odpadních vod na třístupňové ČOV s
jímací retenční nádrží. Celková délka kanalizačního řadu je cca 1 km. Režim výhledu je zvolen z
důvodu nutného technicko ekonomického posouzení budoucí možné realizace systému.
V ostatním území a do doby případné realizace navržených změn budou odpadní vody
shromažďovány v nepropustných bezodtokových jímkách na vyvážení. Využití malých čistíren
odpadních vod je možné pouze v lokalitách vyhovujících recipientů a na základě předchozího
hydrogeologického posouzení a posouzení dopadu malé ČOV na životní prostředí.
Návrh územního plánu je zpracován v souladu s vodním zákonem - zákon č. 254/2001 Sb., v
platném znění z května 2010.
odpady :
Nakládání s odpady je řízeno obecně závaznou vyhláškou města. Veškeré odpady včetně odpadu
stavebního jsou sváženy a odstraňovány mimo řešené území. Ve městě probíhá tříděný sběr.
skládkové zátěže :
V řešeném území se nenachází žádná aktivně využívaná skládka, nové skládky nejsou v území
navrhovány. Severně od území sídla Horky se nachází uzavřená skládka odpadů, která je
monitorována.
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energie a spoje :
Řešené území je zásobeno elektrickou energií ze stávajícího systému VN 35 kV a 22 kV. Primerní
rozvodný systém tvoří vrchní odbočky z kmenové linky, kterými jsou připojeny všechny
transformační stanice VN/NN v území. Na území města Dubá je provedeno podzemní kabelové
vedení 35 kV. V území je dle předaných podkladů ÚAP ORP Česká Lípa celkem 40
transformačních stanic, které jsou pravidelně rozmístěny a zásobují elektrickou energií celé řešené
území. Bližší informace nemá projektant k dispozici.
Vzhledem k tomu, že se v území nevyskytují problémy v zásobování elektrickou energií a kapacita
stávajících distribučních trafostanic je v současné době dostačující, nejsou navrhovány žádné
změny v systému zásobování elektrickou energií.
V území je stávající plocha FVE o velikosti cca 2,8 ha. Regulativně je umožněno umístění staveb a
zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů v plochách smíšené výroby (index VS) a
technické infrastruktury (index TI).
Telefonní síť je provedena zemními kabely a má dostatečnou kapacitu i pro rozvojové potřeby
území. Území je dostatečně pokryto televizním i telekomunikačním signálem. Pro řešení územního
plánu nevyplynuly žádné požadavky na řešení spojů a jejich zařízení.
zásobování plynem a teplem :
Do řešeného území je přiveden plynovod VTL k regulační stanici VTL/STL Dubá a odsud je pak
plyn rozveden plynovodem STL do celého zastavěného území města Dubá.
Rozšiřování plynovodu není navrhováno z důvodu, že pro veškeré nově navrhované rozvojové
lokality ve městě Dubá jsou dostupná přípojná místa plynovodu STL. Do ostatních sídel v území
není rozšíření plynovodu navrhováno z důvodu nezájmu obyvatel o připojení a ekonomicko
hospodářskou neefektivnost řešení.
Zásobování teplem je na území města Dubá řešeno převážně plynem, v ostatním území je
decentralizované, ohřev TUV a vytápění objektů je zajištěno lokálními topidly na tuhá paliva a
částečně elektřinou.
Stávající způsob zásobování teplem je ponechán. Regulativně je umožněno využití obnovitelných
zdrojů energie pro individuální zásobování teplem.


občanské vybavení

Z důvodu dosavadního historického vývoje území, jeho dalšího předpokládaného rozvoje a
připravovaných investičních záměrů města nebylo nutné vymezovat významné zastavitelné plochy
pro rozvoj občanského vybavení veřejné infrastruktury. Vymezeny byly proto koncepčně pouze dvě
plochy přestavby a jedna zastavitelná plocha pro umístění občanského vybavení, všechny na
území města Dubá.
Koncepčně je navržen také rozvoj sportovně rekreačních ploch, a to zejména v místech
stabilizovaných ploch sportu a tělovýchovy jako možnost jejich dalšího rozšíření.
Základní občanské vybavení, které se nachází zejména v centrální části zastavěného území města
Dubá, zůstává zachováno. Regulativně je umožněno zřizování služeb občanského vybavení v
rámci ostatních vymezených ploch s rozdílným způsobem využití.


veřejná prostranství

Stávající vymezená veřejná prostranství zůstávají zachována. Z důvodu vymezení nově navržených
zastavitelných ploch bydlení o velikosti nad 2 ha jsou vymezeny také nové, související plochy
veřejných prostranství. Plochy byly vymezeny s ohledem na budoucí možné uspořádání území a
návaznost na stávající komunikační systém.
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Významná prostranství, která slouží převážně pro shromažďování obyvatel a mají charakter náměstí
nebo návsi, jsou z důvodu jejich ochrany vymezena jako veřejná prostranství.
Silniční a komunikační systém území je vymezen jako plochy dopravní infrastruktury, a to zejména z
důvodu rozdílného způsobu využití (slouží automobilové dopravě).
e.3. komplexní zdůvodnění řešení uspořádání krajiny
Navržené řešení uspořádání krajiny vychází z evidence nemovitostí, zjištěného stavu území,
vymezeného územního systému ekologické stability a ochranných režimů v krajině.
Veškeré nově navržené plochy krajiny zvýší ekologickou stabilitu a prostupnost území. Úplné řešení
uspořádání krajiny bude vhodné provést po dokončení komplexních pozemkových úprav.
Návrh územního plánu vymezil územní systém ekologické stability (ÚSES) na úrovni regionální a
lokální. Navržený ÚSES byl převzat ze zpracované oborové dokumentace (CHKO Kokořínsko),
upřesněn dle hranic pozemků a právního stavu v území a koordinován v návaznosti na sousední
územní celky.
Lokální a regionální biocentra jsou vymezena na přírodně hodnotných plochách v území, trasy
regionálních a lokálních biokoridorů respektují nejvhodnější propojení biocenter. Plochy biocenter jsou v
územním plánu vymezeny jako plochy přírodní (index NP).
schéma územního systému ekologické stability v řešeném území
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V území nedochází k opakovaným splachům povrchové vody ze zemědělských pozemků, nebylo
proto nutné v rámci řešení krajiny vymezovat protierozní opatření. Řešené území má relativně
vysokou schopnost zachycovat přívalové vody vsakem.
Část krajiny je ohrožena záplavami. V záplavovém území a jeho aktivní zóně nejsou navrhovány
žádné zastavitelné plochy z důvodu zajištění volného průchodu záplavových vod územím a
minimalizace hmotných škod.
e.4. odůvodnění stanovených ploch s rozdílným způsobem využití
Plochy s rozdílným způsobem využití jsou stanoveny v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o
obecných požadavcích na využívání území a dle metodického standardu vydaného Krajským
úřadem Libereckého kraje.
Podrobnější členění ploch smíšených obytných na plochy městské centrální (SC), městské (SM) a
venkovské (SV) bylo zvoleno z důvodu účelnější regulace využití ploch, jejichž charakter i způsob
užívání je odlišný v městském a venkovském prostoru.
Podrobnější členění ploch bydlení na plochy nízkopodlažní městské - rodinné domy (BM) a
nízkopodlažní městské - bytové domy (BH) bylo zvoleno z důvodu účelnější regulace umístění
různých typů staveb pro bydlení a odlišného využití souvisejících ploch.
Podrobnější členění ploch občanského vybavení na plochy hřbitova (OH) a plochy tělovýchovy a
sportu (OS) bylo zvoleno z důvodu účelné regulace ploch s rozdílným způsobem využití a z důvodu
ochrany účelu veřejného pohřebiště.
Podrobnější členění ploch rekreace na plochy rekreace individuální (RI), rekreace hromadné (RH) a
zahrádkářských kolonií (RZ) bylo zvoleno z důvodu účelnější regulace umístění odlišných druhů
staveb určených pro rekreaci a odlišného způsobu využití souvisejících ploch.
Plochy sídelní zeleně (ZS) byly stanoveny z důvodu vymezení systému sídelní zeleně dle přílohy č.
7, část I., odst. 1, písm. c) vyhl. č. 500/2006 Sb. Plochy sídelní zeleně byly vymezeny z důvodu
ochrany významných ploch zeleně v území, resp. z důvodu zajištění nezastavitelnosti těchto ploch
uvnitř zastavěného území.
Podrobnější členění ploch výroby a skladování na plochy výroby a skladování s malou zátěží (VM) bylo
zvoleno z důvodu účelnější regulace využití ploch a zajištění kvality životního prostředí obytného
území.
Podrobnější členění ploch dopravní infrastruktury na plochy silniční (DS), místní (DM) a letecké
(DL) bylo zvoleno z důvodu rozdílného charakteru využití ploch pro různé druhy dopravy.
f) vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení
zastavitelných ploch
Město Dubá má smíšený charakter zastavění o různém počtu podlaží. Jádro města leží v městské
památkové zóně. Venkovská sídla mají převážně zastavění rodinnými domy a rekreačními objekty
venkovského charakteru.
Trvale ve městě Dubá žije 1 778 obyvatel. 81 % obyvatel je v produktivním věku, mladších patnácti
let je 7,34 % a podíl postproduktivních obyvatel je 11,66 %.
Zdroj: ČSÚ - databáze demografických údajů za obce ČŘ

rok

obec

počet obyvatel

1971

Dubá

1 277

1980

Dubá

1 688

1990

Dubá

2 407

2000

Dubá

1 745

2005

Dubá

1 751

2006

Dubá

1 749
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2007

Dubá

1 749

2008

Dubá

1 745

2009

Dubá

1 761

2010

Dubá

1 791

2011

Dubá

1 778

Nově navrhované zastavitelné plochy jsou vymezeny s ohledem na potenciál rozvoje území řešené území je dle ZÚR LK zařazeno do specifické oblasti nadmístního významu SOB1
Jihozápadní Českolipsko a v území je stanovena rozvojová osa IV. řádu nadmístního významu
ROS10, s ohledem na míru využití zastavěného území a doplňují charakter zastavěného území
návazností na něj. Využívají stávající založený systém dopravní a technické infrastruktury. V
zastavěném území bylo vymezeno několik zastavitelných ploch a ploch přestaveb. Mimo hranici
zastavěného území jsou vymezeny pouze ty zastavitelné plochy, které svým rozsahem,
uspořádáním a nároky na dopravní a technickou infrastrukturu neumožňovaly využít stávající nebo
již vymezené zastavitelné plochy v zastavěném území.
Územní plán navrhuje 11,11 ha zastavitelných ploch bydlení a ploch smíšených obytných ve městě
Dubá. Ve venkovských sídlech se jedná o 6,4 ha zastavitelných ploch smíšených obytných.
Výhledově územní plán navrhuje 9,5 ha územních rezerv pro bydlení Tyto územní rezervy lze převést
do zastavitelných ploch až po vyčerpání min. 80% zastavěnosti vybraných zastavitelných ploch.
Vzhledem k charakteru území bude výhledová potřeba bydlení pokryta bydlením v rodinných
domech.

3. odůvodnění územního plánu dle přílohy č.7 vyhlášky č. 500/2006 Sb.
a) koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území
a.1. koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území


územní systém ekologické stability (ÚSES)

V řešeném území nejsou vymezeny prvky nadregionálního ÚSES.
Prvky regionálního ÚSES včetně návazností na ostatní prvky ÚSES jsou územním plánem
respektovány a koordinovány s prvky ÚSES sousedních územních celků.


limity a důležitá omezení využití území

V řešeném území se nacházejí další limity a důležitá omezení využití území, které jsou vyznačeny v
koordinačním výkrese, a které byly při návrhu územního plánu koordinovány s navrženým rozvojem :
- silniční ochranné pásmo
Řešeným územím prochází silnice I/9, II/260, II/259, II/270, III/2601, III/27325, III/2702, III/2705,
III/2706, III/27325, III/25936, III/25935, III/2695, III/2602 a III/2603. V souladu s vydanými ZÚR
Libereckého kraje je v územním plánu navržen obchvat silnice I/9.
V silničním ochranném pásmu nebudou ve vymezených zastavitelných plochách povolovány stavby
pro bydlení bez provedení příslušných opatření na eliminaci negativních dopadů z provozu na
silničních komunikacích.
Nebudou-li splněny limity hlukové zátěže v nově navržených plochách v blízkosti silnic I., II. a III.
třídy a stavebník bude následně povinen v rámci stavby provést taková opatření, která povedou
k odstranění negativních vlivů z provozu na silnicích I., II. a III. třídy, učiní tak na vlastní náklady.
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Tato podmínka se vztahuje na všechny stavby na nově navržených plochách, které by mohli být
ohroženy hlukem ze silnic I., II. a III. třídy, nikoli jen na ty, které se vyskytují v jejich ochranném
pásmu. Podmínka provedení zmírněných opatření na náklady stavebníka se vztahuje i na případy,
kdy by výstavba na nově navržených plochách způsobila ve spojení s dopravou na předmětných
silnicích I., II. a III. třídy (např. odrazem) ohrožení nepříznivými účinky hluku na již navržených či
zastavěných plochách.
silniční síť v řešeném území, navržený obchvat

- ochranná pásma elektroenergetického díla
Územím prochází venkovní vedení VN 35 kV a VN 22 kV. Na území města Dubé je provedeno
kabelové podzemní vedení 35 kV.
Zásobování elektrickou energií zajišťují transformační stanice, které jsou pro řešené území
dostatečné.
V ochranných pásmech elektroenergetického díla nebudou povolovány stavby pro bydlení.
- bezpečnostní a ochranné pásmo plynovodu
Územím prochází VTL plynovod. Zásobování plynem je na území města Dubá zajištěno regulační
stanicí VTL/STL a STL plynovodními rozvody.
Ochranní a bezpečnostní pásma plynovodu jsou územním plánem respektována.
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- ochranná pásma komunikačního vedení a zařízení elektronických komunikací
Územím prochází telekomunikační vedení a radioreléová trasa.

Ochranná pásma komunikačních vedení a zařízení nijak neovlivňují navržené řešení územního plánu.
- ochrana vodních toků a jejich koryt - manipulační pásma
Územím protéká významný vodní tok Liběchovka, Zakšínský potok, Křenovský potok a několik
bezejmenných přítoků.
Manipulační pásma vodních toků v území jsou návrhem územního plánu respektována.
- ochranná pásma vodních zdrojů
Do řešeného území zasahují ochranná pásma a pásma hygienické ochrany vodních zdrojů, která
jsou územním plánem respektována.
- ochrana zemědělského půdního fondu
V území se nachází zemědělská půda 1. - 5. třídy ochrany.
Zastavitelné plochy byly přednostně navrhovány uvnitř zastavěného území nebo v přímé
návaznosti na jeho hranice.
Meliorované plochy nebyly projektantovi předány a dle informace pořizovatele nejsou v rámci ÚAP
ORP česká Lípa k dispozici.
- ochrana pozemků určených k plnění funkcí lesa, vzdálenost 50 m od kraje lesa
Část zastavěného území a část navržených zastavitelných ploch zasahuje vzdálenost 50 m od
okraje lesa.
Vzdálenost 50 m od okraje lesa bude v zastavitelných plochách zohledněna.
- ochrana přírody a krajiny
V území se nacházejí významné krajinné prvky ze zákona.
V území jsou čtyři památné stromy - platan v Dřevčicích, smrk a lípa ve Vrabcově a lípa v Nedvězí.
V území se nachází přírodní rezervace Vlhošť a Mokřady horní Liběchovky.
Část řešeného území se nachází v CHKO Kokořínsko.
Část území leží v Evropsky významné lokalitě NATURA 2000:
CZ0514670 Ronov - Vlhošť
CZ214013 Kokořínsko
CZ0512100 Roverské skály
Na území se nachází přírodní památky:
2192 Martinské stěny
1354 Husa
2229 Deštenské pastviny
2191 Osinalické bučiny
1352 Kamenný vrch u Křenova
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Návrh územního plánu respektuje všechny ochranné režimy přírody a krajiny. Ekologicky
nejstabilnější přírodní území jsou vymezena jako regionální a lokální biocentra ÚSES. Regulativně
jsou stanoveny základní podmínky ochrany krajinného rázu území.
- poddolovaná území
V území se nachází několik poddolovaných území, která nezasahují do navržených zastavitelných
ploch:
Dubá - Šibeník - rudy
Dubá - rudy
Dražejov - rudy
- sesuvná území
V řešeném území je evidován jeden aktivní sesuv v k.ú. Dubá, který nezasahuje do navržených
zastavitelných ploch.
- záplavová území
V území je stanoveno záplavové území včetně aktivní zóny záplavového území.
Záplavové území včetně aktivní zóny je územním plánem respektováno, nejsou v něm navrženy
žádné plochy k zástavbě.
- ekologické zátěže území - skládky
V území se nenachází žádná aktivní skládka odpadů. V severní části k.ú. Dubé se nachází
uzavřená a monitorovaná skládka.
- archeologická ochrana, archeologické lokality
Celé řešené území je územím s archeologickými nálezy. V území se nacházejí evidovaná
archeologická naleziště.
Archeologická ochrana území je zajištěna legislativně, z hlediska nástrojů územního plánování
nebylo nutné návrh územního plánu konkrétně s podmínkami archeologické ochrany koordinovat.
- region lidové architektury, objekty v památkovém zájmu
V území jsou evidovány nemovité kulturní památky. Několik objektů je z hlediska historického
vývoje území hodnotných.
Seznam nemovitých kulturních památek dle jednotlivých katastrálních území:
k.ú. Dražejov u Dubé
5-2928 chalupa čp. 22
5-2926 chalupa čp. 8
5-2927 areál usedlosti čp. 12
5-2929 areál chalupy č. p. 14
5-2924 chalupa čp. 6
5-2923 kaple sv. Jana Nepomuckého
k.ú. Zakšín
5-3424 areál usedlosti če. 14 - pův. č. p. 1
5-3426 areál usedlosti čp. 5
5-3421 chalupa če. 20 - pův. čp.8
5-3422 chalupa če. 19 - pův. čp.7
5-3423 chalupa če. 18 - pův. čp.6
5-3419 chalupa čp. 10
5-3425 areál usedlosti če. 2 - pův. č. p. 12
5-3420 chalupa čp. 2 - če.15?
5-3418 zřícenina zv. Pustý zámek
5-3416 chalupa čp. 42
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5-3417 areál usedlosti čp. 29
k.ú. Nedamov
5-3154 chalupa čp. 16
5-3157 areál usedlosti čp. 4
5-3155 areál usedlosti čp. 8
5-3153 chalupa čp. 19
k.ú. Deštná u Dubé
54860/5-59 soubor staveb zemědělské usedlosti č.p.32
5-3427 areál kostela sv. Václava
5-3429 chalupa čp. 35
5-5937 areál usedlosti čp.32
5-3428 kaplička
k.ú. Dubá
100990 bývalý hotel Slavie č.p.217
5-2910 sušárna chmele
5-2912 socha sv. Prokopa - kopie v polích
5-5794 areál domu č. p. 150
5-5424 dům čp. 182
5-5805 areál domu č. p. 149
5-5792 dům čp. 17
5-2920 radnice č. p. 138/1
5-2918 sloup Nejsvětější Trojice
5-5820 dům čp. 41
5-5423 chalupa čp. 164
5-5762 dům čp. 12
5-2916 areál kostela Nalezení sv. Kříže
5-5818 dům čp. 130
5-2917 socha sv. Jana Nepomuckého
5-5418 dům čp. 5
5-5796 dům čp. 220
5-5380 dům čp. 126
5-5426 dům čp. 227
5-5795 dům čp. 192
5-5419 dům čp. 87
5-2911 modlitebna jednoty bratrské č. p. 87
5-5420 dům čp. 90
5-5824 dům čp. 178
5-5421 dům čp. 110
5-2922 chalupa čp. 94 - pův.čp.91
5-5425 chalupa čp. 191
5-5879 dům čp. 96
5-5868 dům čp. 97
5-2919 socha sv. Floriána,odstraněn
5-2921 chalupa čp. 208 - pův.čp.80
5-2931 sloup Nejsvětější Trojice
5-2930 areál zámku č. p. 185
5-2934 socha sv. Jana Nepomuckého,odstraněn
5-5878 dům čp. 197
k.ú. Horky u Dubé
5-3049 kaple Nanebevzetí P. Marie
5-3051 usedlost č. p. 12
5-3050 chalupa čp. 10
5-3052 areál chalupy č. p. 11
k.ú. Zátyní
5-3352 zřícenina hradu Čáp
k.ú. Lhota u Dřevčic
5-3453 chalupa čp. 17
5-3454 chalupa čp. 14
5-3455 chalupa čp. 12
5-3452 areál usedlosti čp.7
k.ú. Dřevčice

Územní plán Dubá  červen 2013

29

A2. Odůvodnění územního plánu
5-2906 areál domu č. p. 4
5-2905 dům čp. 42
5-2904 zřícenina hradu Chudý hrádek
5-2908 zvonička,zbouraná
5-2909 chalupa čp. 5
k.ú. Heřmánky
5-2907 chalupa čp. 48

V návrhu územního plánu jsou regulativně stanoveny základní podmínky prostorového uspořádání
a ochrany krajinného rázu území a obecné podmínky pro umístění staveb v území, které kulturní
hodnoty území zohledňují.
Objekty v památkovém zájmu ani historicky hodnotné objekty nejsou územním plánem dotčeny.
- památkově chráněná území
Vesnická památková rezervace Lhota
Vesnická památková zóna Bukovec
Městská památková zóna Dubá
Památkově chráněná území jsou územním plánem respektována.
- ochranné pásmo hřbitova
V řešeném území se nachází hřbitov v Dubé, v Deštné a v Dražejově. Ochranná pásma veřejných
pohřebišť jsou územním plánem respektována.


další širší vztahy území

Řešeným územím prochází několik cyklistických a turistických tras, které jsou vedeny po
stávajících silnicích, komunikacích, polních a lesních cestách.
Do systému značených turistických a cyklistických tras návrh územního plánu nezasahuje.
a.2. koordinace z hlediska požadavků ochrany obyvatelstva
Z hlediska civilní ochrany nepatří město Dubá k územím, která se nacházejí v blízkosti stálého
možného ohrožení. Vznik havarijní situace a ohrožení civilního obyvatelstva by mohly zapříčinit
následující rizikové faktory :
rizikové faktory
- objekty výroby a skladování
- silnice a ostatní komunikace
- vodní toky
- lesní celky
- elektroenergetická a plynovodní zařízení
- zatížení území rekreací - vznik mimořádných rizik
možné ohrožení území
- hygienicko epidemiologická ohrožení
- silniční autonehody
- záplavy
- požáry budov
- požáry lesních celků
- požáry zařízení technické infrastruktury

Územní plán Dubá  červen 2013

30

A2. Odůvodnění územního plánu

Pro návrh územního plánu nevyplynuly z hlediska zajištění ochrany obyvatelstva žádné požadavky
na vymezení ploch civilní ochrany. Základní požadavky civilní ochrany budou řešeny následovně:




Ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události, evakuace obyvatel
ohroženého mimořádnou událostí, jejich nouzové ubytování a stravování

z území

Evakuovaní obyvatelé budou nouzově ubytováni v budovách veřejné občanské
infrastruktury, kde bude také zajištěno nouzové stravování.
Plochy pro skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci
Jako prostor pro skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci lze využít
objekt městského úřadu.



Plochy pro uskladnění kontaminovaného materiálu vzniklého v důsledku mimořádné
události
Kontaminovaný materiál nebude v území uskladňován, v postižených místech budou
přistaveny kontejnery a průběžně odváženy na řízenou skládku odpadů.



Plochy pro potřeby záchranných, likvidačních a obnovovacích prací
Pro potřeby záchranných, likvidačních a obnovovacích prací budou využity parkovací
plochy v centru města a plochy sportovních hřišť.



Plochy pro nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou a elektrickou energií
Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou bude zajištěno přistavením cisteren
s pitnou vodou. Nouzové zásobování pitnou vodou bude doplněno dovozem balené vody.
Vzhledem k malému rozsahu možného postižení obytných objektů při záplavě se
nepředpokládá potřeba nouzového zásobování elektrickou energií.

Z hlediska požární ochrany budou zabezpečena následující řešení :


Zajištění řešených lokalit zdroji požární vody
Požární voda v rozvojových lokalitách bude v místech dosahu veřejných vodovodů
zajištěna z vodovodních řadů splňujících ČSN 73 0873 - požární vodovody. V ostatním
území bude požární voda zajištěna z požárních nádrží a dovozem v cisternách.



Zajištění příjezdů a přístupů pro vedení požárního zásahu
Nově zřizované příjezdy k nemovitostem budou splňovat podmínky pro přístup a příjezd
techniky integrovaného záchranného systému a HZS.



Dislokace jednotek požární ochrany
V řešeném území působí jednotka JSDHO - Dubá. Hasičská zbrojnice je ve vyhovujícím
stavu.

b) vyhodnocení splnění požadavků zadání


zadání územního plánu

Návrh územního plánu byl zpracován na základě Zadání územního plánu Dubá ze srpna 2010,
který obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu.
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Zpracování konceptu územního plánu bylo zadáním vyloučeno, pokyny pro zpracování návrhu
územního plánu tedy nebyly zadány.
Požadavky vyplývající z ÚAP ORP Česká Lípa
zadání / pokyn

řešení návrhu územního plánu

 respektovat limity využití území

 požadavek je splněn

 respektovat rozbor udržitelného rozvoje území

 územní plán vytváří podmínky pro využití silných
stránek a příležitostí a vytváří podmínky pro řešení
slabých stránek a hrozeb

Požadavky na rozvoj území obce
zadání / pokyn

řešení návrhu územního plánu

 prověřit využitelnost zastavitelných ploch vymezených
 zastavitelné plochy a jejich využitelnost byly prověřeny
v ÚPNSÚ

 zajistit předpoklady pro udržitelný rozvoj území

 územní plán řeší komplexně celé území a navrhuje
jeho účelné využití
 veškeré podmínky v území jsou ve vyváženém vztahu
 byl
 při návrhu rozvojových ploch bydlení, občanského
vybavení, rekreace, výroby a skladování a dopravní
infrastruktury byl zajištěn soulad mezi soukromými a
veřejnými zájmy

 určit podmínky pro hospodárné využívání
zastavěného území a zajištění ochrany
nezastavitelného území

 požadavky jsou splněny

 vymezit nové plochy pro bydlení, výrobu, služby vč.
zemědělské výroby, rozšířit rekreační areál
v Nedamově a prověřit vymezené plochy k zastavění

 požadavky jsou splněny

 řešit obnovu historické účelové cesty od sušárny
chmele k soše sv. Prokopa

 požadavek je splněn

 respektovat území plošné památkové ochrany,
nemovité kulturní památky

 požadavky jsou splněny

 minimalizovat zábory ZPF I. a II. třídy

 požadavek byl respektován

 zastavitelné plochy navrhovat v návaznosti na
zastavěné území, na dopravní a technickou
infrastrukturu a nenavrhovat do volné krajiny

 požadavky jsou splněny

 bude prověřeno vymezení ploch č. 1 - 40

















plocha č.1 byla zahrnuta do stabilizovaných ploch
plocha č.2 nebyla v mapě KN identifikována
plocha č.3 nebyla do ÚP zapracována
plocha č.4 - 15 byla zahrnuta do stabilizovaných ploch
plocha č.16 - 19 byla vymezena jako zastavitelná plocha 72
plocha č.20 - 23 byla vymezena jako zastavitelná plocha 71
plocha č.24 - 26 byla vymezena jako plocha přestavby 15
plocha č.27 - 30 byla zahrnuta do stabilizovaných ploch
plocha č.31 nebyla do ÚP zapracována
plocha č.32 byla vymezena jako zastavitelná plocha 74
plocha č.33 - 35 byla zahrnuta do stabilizovaných ploch
plocha č.36 nebyla do ÚP zapracována
plocha č.37 byla zahrnuta do stabilizovaných ploch
plocha č.38 byla vymezena jako zastavitelná plocha 38
plocha č.39 a 40 byla vymezena jako zastavitelná plocha 25
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Požadavky na urbanistickou koncepci a uspořádání krajiny
zadání / pokyn

řešení návrhu územního plánu

 zachovat urbanistickou koncepci jednotlivých sídel,
respektovat městskou památkovou zónu Dubé a
památkovou rezervaci Lhota

 charakter jednotlivých sídel byl respektován návrhem
využití ploch s rozdílným způsobem využití a podmínek
pro jejich využití. Zastavitelné plochy jsou navrhovány
v souladu s celkovou urbanistickou koncepcí rozvoje
území, přednostně využívají proluky a vhodně
zahušťují založená sídla v území. Ve volné krajině
nejsou navrhovány zastavitelné plochy. Památkové
zóny a rezervace jsou respektovány stanovením
specifických podmínek využití dotčených
zastavitelných ploch.

 přednostně zahušťovat sídla zastavitelnými plochami
a minimalizovat zábor krajiny

 požadavek je splněn

 stanovit podmínky pro využití ploch s rozdílným
způsobem využití, plošného a prostorového
uspořádání

 požadavek je splněn

 vymezit plochy a koridory územních rezerv, v případě
potřeby stanovit pořadí změn v území (etapizace)

 v územním plánu nebylo účelné vymezovat koridory
územních rezerv. Plochy územních rezerv byly
vymezeny pouze v k.ú. Dubá. Byly stanoveny
podmínky prověření budoucího využití. Pořadí změn v
území nebylo účelné stanovovat.

 stavby v hlukově podezřelých plochách budou stavby
s chráněnými vnitřními i venkovními prostory zařazeny
do podmíněně přípustného využití, podmínka bude
 požadavek byl splněn formou stanovení specifických
znít, že v dalším stupni projektové přípravy bude
podmínek využití hlukově podezřelých ploch
prokázáno, že nebudou překročeny max. přípustné
hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních
prostorech
 respektovat Plán společných zařízení KPÚ Deštná,
koordinovat s Plánem společných zařízení KPÚ Dubá

 požadavek byl splněn

 obnovit historickou cestu od sušárny chmele k soše
sv. Prokopa

 požadavek byl splněn

 v podmínkách přípustného využití nezastavěného
území stanovit možnost umístění polních cest

 požadavek byl splněn

 řešit obnovu turistických a výletních cest se
zastaveními u Božích muk a vyhlídkových stanovišť
včetně výsadby stromořadí

 požadavek není úkolem územního plánování

 prověřit obnovu bývalého rybníka pod Chudým
hrádkem

 rybník byl navržen k obnově

 nevymezovat plochy pro větrné a fotovoltaické
elektrárny v krajině

 požadavek byl splněn

 bude upřesněn a zapracován systém ekologické
stability ze schváleného ÚPNSÚ Dubá a z koncepce
ochrany přírody Libereckého kraje, zohledněna místa
krajinného rázu

 v průběhu zpracování návrhu ÚP byl požadavek
aktualizován, projektantovi byla předána digitální data
ÚSES, která poskytla Správa CHKO Kokořínsko. Tato
data byla do návrhu ÚP zapracována, prvky ÚSES byly
upřesněny na poskytnutých katastrálních mapách.

 nevymezovat plochy pro chatovou zástavbu, stávající
chatové oblasti nezahušťovat

 požadavek byl splněn
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 v záplavovém území Liběchovky nevymezovat
zastavitelné plochy

 požadavek byl splněn

 plochy přírodních památek, přírodních rezervací a
EVL považovat za nezastavitelné

 vzhledem k povinnosti projektanta zajistit udržitelný
rozvoj území a sledovat a zohledňovat veškeré
souvislosti a zájmy v řešeném území, byly v sídle
Dražejov vymezeny plochy pro rozvoj bydlení, které
leží ve stanovené lokalitě NATURA 2000. Jedná se o
plochy minimálních rozměrů, které jsou určeny vždy
pro 1 RD venkovského typu. Jedná se tedy celkem o 2
RD v Dražejově a o jediné vymezené plochy zajišťující
udržitelný rozvoj sídla. Zastavitelné plochy přiléhají k
zastavěnému území, nejsou vymezeny ve volné
krajině. Rodinné domy nebudou mít negativní vliv na
lokalitu NATURA 2000. V ostatním je požadovaná
nezastavitelnost respektována a splněna.

 obnova turistické cesty z Deštné do Zakšína

 není úkolem územního plánování. Turistickou trasu je
možné značit po stávajících komunikacích a lesních
cestách.

Požadavky na řešení veřejné infrastruktury
zadání / pokyn

řešení návrhu územního plánu

 ÚP nebude měnit koncepci dopravy

 změna koncepce dopravy vyplývá z nadřazených
dokumentací a právního stavu území (veřejně
prospěšná stavba D04 - obchvat silnice I/9 ze ZÚR
LBK a platné územní rozhodnutí)

 nově navržené zastavitelné plochy budou navazovat
na stávající místní komunikace

 případná nedostupnost zastavitelné plochy je řešena
návrhem nové místní komunikace

 budou vymezeny plochy nadregionálního a
mezinárodního cyklokoridoru

 nadregionální a mezinárodní cyklokoridory jsou vedeny
po stávajících silnicích, komunikacích a lesních
cestách. Nebylo účelné omezovat využití území
vymezením samostatných ploch pro cyklistické trasy,
které se realizují v území turistickým značením na
stávající dopravní síti.

 respektovat cyklostezky a turistické trasy, případně
navrhnout nové

 požadavek je splněn

 respektovat koridor obchvatu I/9

 požadavek byl splněn, obchvat je v souladu s
územním rozhodnutím vymezen jako plocha, nikoli
jako koridor

 prověřit posunutí silnice v k.ú. Dražejov, část
Nedvězí, p.p.č. 327/1

 stavba byla vyhodnocena jako neúčelná, do návrhu ÚP
nebyla zapracována

 připojit sídlo Zakšín a Deštná na skupinový vodovod
Pavlíčky

 požadavek byl splněn

 vymezit plochu pro čerpací stanici, navrhnout výtlak
do vodojemu v sídle Křenov

 požadavek byl splněn

 navrhnout výtlak od vrtu do vodojemu v sídle Korce

 požadavek byl splněn

 odkanalizování Deštné a Zakšína na společnou ČOV
umístěnou pod soutokem Zakšínského potoka a
Liběchovky

 v místech požadovaného umístění společné ČOV
existuje mnoho ochranných režimů, které neumožňují
umístění ČOV. Proto bylo navrženo pouze
odkanalizování Deštné do vlastní komunální ČOV.
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 odkanalizování sídla Dřevčice do ČOV a dále do
retenční nádrže

 požadavek byl splněn

 prověřit nové odkanalizování sídla Nový Berštejn se
zaústěním do stoky kanalizace Dubá

 požadavek byl splněn

 vyhodnotit zásobování el. energie s ohledem na
návrh zastavitelných ploch

 požadavek byl splněn

 neměnit koncepci občanského vybavení a
respektovat stávající plochy

 požadavek byl splněn

 respektovat stávající veřejná prostranství a prověřit
jejich nová umístění v souvislosti s návrhem nových
zastavitelných ploch

 požadavek byl splněn

Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území
zadání / pokyn

řešení návrhu územního plánu

 respektovat přírodní hodnoty území

 jsou návrhem ÚP respektovány

 respektovat kulturní hodnoty

 jsou návrhem ÚP respektovány

Pož ada vk y n a veř ejně pr osp ěš né s ta v b y , veř ejně pr ospěš ná o pa tře n í, asa nace
zadání / pokyn

řešení návrhu územního plánu

 zapracovat veřejně prospěšné stavby a veřejně
prospěšná opatření, pro které lze práva k pozemkům
a stavbám vyvlastnit

 uvedené stavby a opatření jsou do návrhu ÚP
zapracovány

 nenavrhovat v území asanace a stavby a opatření k
zajišťování obrany a bezpečnosti státu

 požadavek je respektován

 nenavrhovat veřejně prospěšné stavby, pro které lze
uplatnit předkupní právo

 předkupní právo lze uplatnit u staveb, které byly
požadovány v prvním odstavci a dále u staveb
občanského vybavení veřejné infrastruktury a
veřejných prostranství. Vzhledem k tomu, že tyto
plochy byly v územním plánu vymezeny, byly také v
souladu se stavebním zákonem zařazeny mezi stavby,
pro které lze předkupní právo uplatnit. Projektant uvedl
v souladu se stavebním zákonem výpis pozemků
dotčených možností uplatnění předkupního práva. Je
na rozhodnutí zastupitelstva města, zda bude
předkupní právo zápisem do evidence KN uplatněno.
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Další požadavky a pokyny
zadání / pokyn

řešení návrhu územního plánu

 respektovat podmínky ochrany zdravých životních
podmínek a zájmy civilní a požární ochrany

 požadavek je splněn

 respektovat záplavové území toku Liběchovka

 požadavek je splněn

 plochy pro bydlení v hlukově podezřelých plochách
zařadit do podmíněně přípustného využití

 plochám stanoveny specifické podmínky využití

 respektovat ochranu vodních zdrojů a řešit likvidaci
splaškových vod

 odkanalizování území a čištění odpadních vod je
řešeno s ohledem na ochranu vodních zdrojů

 ohrožení těchto sídel povrchovou vodní erozí bylo
prověřeno a bylo zjištěno, že nedochází k
opakovanému a trvalému ohrožení zastavěných
území. Problémy vznikly jednorázově, a to při
 řešit ohrožení zastavěného území sídla Dubá, Deštná
nevhodném osevu okolních zemědělských ploch.
a Bukovec přívalovými dešti
Nebylo proto účelné navrhovat zábory zemědělské
půdy pro stavbu protierozních opatření, účelnější je
osévání zemědělských ploch vhodnými plodinami,
které erozi orné půdy přívalovými vodami neumožňují.
 zastavitelné plochy bydlení v Dražejově budou
podmíněny zpracováním územní studie

 dvě navržené zastavitelné plochy bydlení v Dražejově
mají velikost 0,1 ha. Vzhledem k tomu, že se jedná o
plochy minimálního rozsahu, určené pro stavbu vždy
pouze 1 RD, nebylo účelné jejich využití podmiňovat v
územním plánu pořízením územní studie.

 plochy bydlení nad 2 ha budou podmíněny
zpracováním územní studie

 plochy bydlení nad 2 ha jsou vymezeny pouze na
území města Dubá. Pro tyto plochy jsou v územním
plánu vymezeny související plochy veřejných
prostranství a plochy jsou vymezeny s ohledem na
stávající komunikační systém a dopravní infrastrukturu.
Z toho důvodu nebylo účelné podmiňovat využití těchto
ploch pořízením územní studie.

 obsah dokumentace :

návrh
A. Textová část
B. Grafická část
1. Výkres základního členění
2. Hlavní výkres
3. Koncepce dopravní a technické infrastruktury
4. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

odůvodnění
A. Textová část
B. Grafická část
1. Koordinační výkres
2. Výkres širších vztahů
3. Výkres předpokládaných záborů ZPF

 Z důvodu velkého rozsahu území bylo v souladu se
stavebním zákonem zvoleno základní měřítko výkresů
M 1: 10000. Hlavní a koordinační výkres jsou navíc
zpracovány ve výřezu města Dubá v M 1 : 5000.
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a
asanací je zpracován celý v M 1 : 5000. Koncepce
dopravní infrastruktury je součástí Hlavního výkresu,
není proto zpracována na samostatném výkresu.
Obsah dokumentace a názvy výkresů jsou upraveny v
souladu se stavebním zákonem následujícím způsobem:
návrh
A1.
B.
B1.
B2.1.
B2.1.v.
B2.2.

Textová část
Grafická část
Základní členění území
Hlavní výkres
Hlavní výkres - výřez
Hlavní výkres - koncepce technické infrastruktury
- vodovod, kanalizace, odpady
B2.3.
Hlavní výkres - koncepce technické infrastruktury
- energetika, plyn, spoje
B3.
Veřejně prospěšné stavby, opatření, asanace
odůvodnění
A2.
Textová část
B.
Grafická část
B4.
Koordinační výkres
B4.v.
Koordinační výkres - výřez
B5.
Širší vztahy
B6.
Předpokládané zábory půdního fondu
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pokyny pro úpravu územního plánu pro veřejné projednání

Po společném jednání s dotčenými orgány byla pořizovatelem vyhodnocena stanoviska a
požadavky a projektantovi předány pokyny pro úpravu dokumentace pro veřejné projednání.
bod
pokynu

splnění pokynu v územním plánu

1.

 pozemkům zbořenišť bylo stanoveno využití shodné s okolními pozemky nezastavěného území

2.

 požadavek byl splněn, byla navržena zastavitelná plocha 39 SM v k.ú. Dubá

3.

 požadavek byl splněn, pozemek p.č. 996/1 v k.ú. Korce byl vyjmutý ze zastavěného území a využití
pozemku bylo stanoveno podle evidence v KN

4.

 požadavek byl splněn, hranice zastavěného území byla upravena dle intravilánu z roku 1966

5.

 požadavek byl splněn, pozemek p.č. 971/2 v k.ú. Zakšín - osada Bukovec byl vyjmutý ze zastavěného
území a využití pozemku bylo stanoveno podle evidence v KN

6.

 požadavek byl splněn, zastavitelná plocha 57 SV byla vymezena jako stav

7.

 požadavek byl splněn, zastavitelné plochy 49 SV, 50 SV, 51 SV, 52 SV, 53 SV, 54 SV, 55 SV, 56 SV,
58 SV, 59 SV v k.ú. Zakšín; 45 SV, 46 SV v k.ú. Lhota u Dřevčic; 39 SV, 40 SV, 42 SV v k.ú.
Heřmánky;
48 SV v k.ú. Zátyní; 62 SV v k.ú. Deštná u Dubé; 67 SV, 68 SV, 70 SV v k.ú. Nedamov;
69 SV v k.ú. Korce; 74 SV v k.ú. Horky u Dubé a 44 RI v k.ú. Dřevčice byly vypuštěny z územního
plánu

8.

 požadavek byl splněn, pro plochy 41 SV, 47 SV, 60 SV a 61 SV byla stanovena specifická podmínka

9.

 požadavek byl splněn, pozemek p.č. 976 a st.p.č. 82 byl vymezen jako zastavitelná plocha 40 SV
v k.ú. Korce

10.

 požadavek byl splněn, pro plochy 61 SV, 63 SV, 1 BM, 5 BM a 3 OV byla stanovena specifická
podmínka

11.

 požadavek byl splněn, u ploch s rozdílným způsobem využití SM, SV, BM, BH, OS, RI a RH byla
upravena podmínka podmíněně přípustného využití

12.

 požadavek byl splněn, byla upravena podmínka přípustného využití u plochy s rozdílným způsobem
využití VS

13.

 požadavek byl splněn, byla upravena podmínka prostorového uspořádání včetně základních podmínek
ochrany krajinného rázu u plochy s rozdílným způsobem využití SV

14.

 požadavek byl splněn, u plochy s rozdílným způsobem využití SV byly z podmínek přípustného využití
vypuštěny bytové domy

15.

 byl opraven text na Roverské skály a doplněna textová část odůvodnění o přírodní rezervace Vlhošť a
Mokřady horní Liběchovky

16.

 požadavek byl splněn, byl doplněn RK 613 a označeny jednotlivé prvky ÚSES

17.

 požadavek byl splněn, do textové části odůvodnění u ploch 1 BM a 3 OV bylo doplněno „umístění
staveb bude situováno v blízkosti přístupových komunikací a bude dodržena nově založená stavební
čára“

18.

 požadavek byl splněn, do textové části odůvodnění u plochy 109 BM bylo doplněno „umístění staveb
bude situováno v blízkosti přístupových komunikací a bude dodržena nově založená stavební čára“
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19.

 požadavek byl splněn, zastavitelná plocha 15 SM byla upravena

20.

 požadavek byl splněn, do textové části odůvodnění bylo doplněno požadované upozornění

21.

 v textové části odůvodnění byl výčet silničních komunikací dán do souladu

22.

 požadavek byl splněn, do koordinačního výkresu bylo doplněno označení silnic

23.

 požadavek byl splněn, byly vymezeny územní studie v ploše 1 BM, 14 BM, 17 BM, 18 BM a 6 OS

24.

 požadavek byl splněn, na území MPZ Dubá byla vymezena nová plocha s rozdílným způsobem
využití - plochy smíšené městské centrální SC

25.

 územní plán byl upraven dle novely stavebního zákona č. 183/2006 Sb., která nabyla účinnosti
1.1.2013

26.

 požadavek byl splněn, podmínky pro využití plochy s rozdílným způsobem využití SV byly upraveny a
byla doplněna nová plocha s rozdílným způsobem využití SC



pokyny pro úpravu územního plánu po veřejném projednání

bod
pokynu

splnění pokynu v územním plánu

1.

 na pokyn města byla vypuštěna plocha č. 79 v k.ú. Horky

2.

 plocha SV 64 v k.ú. Deštná u Dubé byla podmíněna vymezením územní studie (ÚS5) na žádost CHKO
Kokořínsko

3.

 na žádost odboru ŽP MÚ Česká Lípa byla do obecných podmínek prostorového uspořádání platných
pro veškeré stavby v území doplněna podmínka minimálního odstupu staveb od hranic pozemků
určených k plnění funkcí lesa

c) výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje (§ 43
odst. 1 stavebního zákona), s odůvodněním potřeby jejich vymezení
Záležitosti nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje nejsou
vymezeny.

d) vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond
a pozemky určené k plnění funkce lesa
d.1. zemědělský půdní fond (ZPF)
d.1.1. zastavěné území
Vymezení zastavěného území vychází z hranice intravilánu z roku 1966 a ze současně
zastavěných stavebních pozemků evidovaných v katastru nemovitostí jako stavební
parcely, spolu s přilehlými pozemkovými parcelami tvořícími souvislý celek s budovami.
Zastavěné území je vymezeno ke dni 15.1.2012.
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d.1.2. dosavadní využití ploch

Řešené území má kromě prostoru města Dubá charakter typicky venkovské zástavby, ve
které převažují v zastavěném území stavby rodinných domů, chalup a usedlostí s přilehlými
pozemky zahrad a trvalých travních porostů. Tyto pozemky mají převážně charakter
obytných ploch a ploch sídelní zeleně. Nejsou velkoplošně zemědělsky obhospodařovány,
jsou udržovány sečením.
Ve volné krajině jsou půdy zčásti intenzivně zemědělsky obhospodařovány, zčásti převládá
přírodní charakter nezastavěného smíšeného území. Provedená zúrodňovací opatření nebyla
projektantovi pořizovatelem ani dotaz poskytnuta, nejsou součástí ÚAP ORP Česká Lípa.
d.1.3. navrhované funkční využití ploch
zastavitelné plochy

index využití

plochy smíšené obytné – městské centrální

SC

plochy smíšené obytné - městské

SM

plochy smíšené obytné - venkovské

SV

plochy bydlení - nízkopodlažní městské - rodinné domy

BM

plochy občanského vybavení

OV

plochy občanského vybavení - tělovýchova a sport

OS

plochy rekreace - individuální

RI

plochy rekreace - hromadné

RH

plochy rekreace - zahrádkářské kolonie

RZ

plochy smíšené výrobní

VS

plochy výroby a skladování - s malou zátěží

VM

plochy technické infrastruktury

TI

plochy dopravní infrastruktury - silniční

DS

plochy dopravní infrastruktury - místní

DM

plochy veřejných prostranství

PV

p l o c h y ze l e n ě a k r a j i n n é p l o c h y

index využití

plochy sídelní zeleně

ZS

plochy vodní a vodohospodářské

W

plochy zemědělské

NZ

plochy smíšené nezastavěného území

NS

plochy přírodní

NP

plochy lesní

NL
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d.1.4. předpokládané důsledky na zemědělský půdní fond

V řešeném území převažuje zemědělská půda nejvyšší třídy ochrany. Zemědělská půda
nejvyšší kvality zasahuje převážnou část zastavěných území jednotlivých sídel řešeného
území. Vzhledem k těmto okolnostem nebylo možné vyhledat k novému využití půdy nižší
kvality, přestože všechny navržené zastavitelné plochy přiléhají k hranicím zastavěného území
nebo jsou vymezeny uvnitř této hranice.
zemědělská půda v řešeném území

Většina zástavby v území bude mít charakter rozvolněné městské a venkovské zástavby,
předpokladem je tedy relativně nízký zábor zemědělské půdy - cca 40% z celkové plochy
navržené k využití.
Nově navržené rozvojové plochy vyplývají z konkrétních požadavků města, vlastníků
pozemků, kteří tyto pozemky nebudou užívat k zemědělskému hospodaření a ze
stanovené urbanistické koncepce rozvoje území.
Ve volné zemědělské krajině nejsou navrhovány žádné plochy k výstavbě.
Předpokladem je, že žádná z navrhovaných zastavitelných ploch nebude zasahovat do
zúrodňovacích opatření na zemědělské půdě a nebude narušovat hydrologické a odtokové
poměry v území.
Vzhledem k tomu, že všechny zastavitelné plochy přiléhají k hranicím zastavěného území a
respektují založený komunikační systém v území, nedojde k narušení organizace
zemědělského půdního fondu. Veškeré účelové komunikace, které zajišťují hospodaření na
zemědělské půdě, zůstávají zachovány a nenarušeny.
Z hlediska organizace zemědělských půd dojde přechodně k narušení pouze v průběhu
realizace obchvatu silnice I/9. Obchvat silnice bude řešen včetně křížení s ostatními
komunikacemi a vjezdy na plochy zemědělských půd formou silničních zálivek.
Prostupnost zastavěného území a krajiny je doplněna návrhem nových komunikací (index
využití ploch DS a DM).
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Pozemkové úpravy nejsou v území provedeny, vyjma katastrálního území Deštná u Dubé.
Návrh nových ploch krajiny a návrh vymezení ploch ÚSES vychází oborové dokumentace
CHKO Kokořínsko (ÚSES) a územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností
Česká Lípa a je upraven na podkladu digitální a účelových katastrálních map tak, aby
nedošlo k narušení organizace zemědělského půdního fondu.
Zpracování konceptu a variantních řešení bylo v Zadání územního plánu vyloučeno, z toho
důvodu nelze uvést porovnání různých alternativ řešení návrhu uspořádání území dle
přílohy č.3 k § 4 vyhl. č.13/1994 Sb.
Cílem návrhu a regulace uspořádání území je zachování původní zemědělské i přírodní
krajiny, jejích funkcí a krajinného rázu území.
Tabulkové vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na půdní fond,
které je uvedeno na následujících stranách, bylo provedeno dle společného metodického
pokynu Odboru územního plánování MMR a Odboru ochrany horninového a půdního
prostředí MŽP z července 2011.

d2. pozemky určené k plnění funkcí lesa
Nejsou navrhovány zábory lesní půdy, cestní síť sloužící k hospodaření na pozemcích určených k
plnění funkcí lesa zůstane zachována.

Územní plán Dubá  červen 2013

A2. Odůvodnění územního plánu

41

Tabulková část - Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení Územního plánu Dubá na půdní fond
katastrální území Dubá
Číslo
lokality

1
14
17
18
39

Způsob využití plochy

bydlení
bydlení
bydlení
bydlení
bydlení

Plochy bydlení celkem
10
plocha smíšená obytná

Celkový
zábor
ZPF
(ha)

2,5582
1,9904
2,4825
1,3702
1,0704

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (ha)
orná půda chmelnice

vinice

zahrady

ovocné
sady

Zábor ZPF podle třídy ochrany (ha)
trv. travní
porosty

2,5582
1,9904
2,4825
1,3702
0,1655

I.

2,5424
1,4623
2,1457
1,3653
0,1655

II.

III.

plocha smíšená obytná

Plochy smíšené obytné celkem
6
plocha občanského vybavení
7
plocha občanského vybavení

Investice do
půdy (ha)

0,0158

0,9049

0,9049

9,4717
0,2937

0,2418

0,2286

0,1453

0,0612

0,4390
0,4311
1,5303

V.

0,5281
0,3368
0,0049

0,0519
15

IV.

0,0132

0,0841

0,0612
0,0841

0,2411

1,0885
0,2411

0,4311

0,4311

1,0885
0,2007

30
plocha občanského vybavení
35
plocha občanského vybavení
Plochy občanského vybavení celkem
8
plocha rekreace
Plochy rekreace celkem
24
plocha výroby a skladování
25
plochy výroby a skladování
28
plocha výroby a skladování
Plochy výroby a skladování celkem
37
plocha smíšená výrobní
Plochy smíšené výrobní celkem
29
plocha tech. infrastruktury
Plochy tech. infrastruktury celkem
9
plocha dopr. infrastruktury

1,3774
0,8238
4,1626
0,8529
0,8529
4,5645
2,0245
0,2006
6,7896
3,0538
3,0538
0,1342
0,1342
0,1565

1,3774

1,3774

0,8238

0,8238

0,8529

0,8529

4,5645

1,0196
1,7053

2,0245
0,2006
3,0538

1,2407
0,2006

3,0538
0,1342

0,1565

2,3042
0,3192

0,1342
0,1565
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katastrální území Dubá
Číslo
lokality

Způsob využití plochy

Celkový
zábor ZPF
(ha)

orná půda

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (ha)
chmelnice

vinice

zahrady

ovocné
sady

Zábor ZPF podle třídy ochrany (ha)
trv. travní
porosty

I.

II.

III.

20

plocha dopr. infrastruktury

1,2592

1,2592

0,7890

0,3944

0,0758

22

plocha dopr. infrastruktury

0,2422

0,2422

0,1382

0,0832

0,0122

26

plocha dopr. infrastruktury

0,1681

32

plocha dopr. infrastruktury

9,0617

7,5275

36

plocha dopr. infrastruktury

0,4696

0,4634

plocha veř. prostranství

Investice do
půdy (ha)

0,0130
0,1681

5,9435

1,1656

0,4144

0,8770

0,1825

0,0459

0,0543
0,0202

0,3580

0,4634
0,0062

13

V.

0,1681
1,5342

Plochy dopr. infrastruktury celkem

IV.

0,0062

11,3573
0,1330

0,0639

0,1330
0,0691

16

plocha veř. prostranství

0,0493

Plochy veř. prostranství celkem

0,1823

0,0493

0,0493

katastrální území Dřevčice
Číslo
lokality

Způsob využití plochy

Celkový
zábor ZPF
(ha)

38

plocha smíšená obytná

0,3437

43

plocha smíšená obytná

0,2935

Plochy smíšené obytné celkem

0,6372

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (ha)
orná půda

chmelnice

vinice

zahrady

ovocné
sady

Zábor ZPF podle třídy ochrany (ha)
trv. travní
porosty

0,3437

I.

II.

III.

0,0130
0,2935

IV.

V.

Investice do
půdy (ha)

0,3307
0,2935
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katastrální území Zátyní
Celkový
zábor ZPF
(ha)

orná půda

plocha smíšená obytná

0,2588

0,2588

Plochy smíšené obytné celkem

0,2588

Číslo
lokality

47

Způsob využití plochy

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (ha)
chmelnice

vinice

zahrady

ovocné
sady

Zábor ZPF podle třídy ochrany (ha)
trv. travní
porosty

I.

II.

III.

IV.

V.

Investice do
půdy (ha)

V.

Investice do
půdy (ha)

0,2588

katastrální území Zakšín
Číslo
lokality

Způsob využití plochy

Celkový
zábor ZPF
(ha)

60

plocha smíšená obytná

0,6777

61

plocha smíšená obytná

0,1685

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (ha)
orná půda

chmelnice

vinice

zahrady

ovocné
sady

Zábor ZPF podle třídy ochrany (ha)
trv. travní
porosty

I.

II.

III.

IV.

0,6777

0,6777

0,0262

0,0262
0,1423

Plochy smíšené obytné celkem

0,8462

katastrální území Deštná u Dubé
Číslo
lokality

63

Způsob využití plochy

plocha smíšená obytná

Celkový
zábor ZPF
(ha)

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (ha)
orná půda

chmelnice

vinice

zahrady

ovocné
sady

Zábor ZPF podle třídy ochrany (ha)
trv. travní
porosty

0,0240

0,3576

plocha smíšená obytná

1,0630

1,0290

III.

IV.

V.

Investice do
půdy (ha)

0,3336
0,6743

0,0340
Plochy smíšené obytné celkem

II.

0,0240
0,3336

64

I.

0,3547

0,0340

1,4206
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katastrální území Dražejov u Dubé
Číslo
lokality

Způsob využití plochy

Celkový
zábor ZPF
(ha)

65

plocha smíšená obytná

1,1016

66

plocha smíšená obytná

0,1308

Plochy smíšené obytné celkem

1,2324

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (ha)
orná půda

chmelnice

vinice

zahrady

ovocné
sady

Zábor ZPF podle třídy ochrany (ha)
trv. travní
porosty

0,1016

I.

0,0658

0,1308

II.

III.

IV.

V.

Investice do
půdy (ha)

V.

Investice do
půdy (ha)

0,0358
0,1308

katastrální území Nedamov
Číslo
lokality

Způsob využití plochy

Celkový
zábor ZPF
(ha)

71

plocha smíšená obytná

0,4357

72

plocha smíšená obytná

0,4577

73

plocha smíšená obytná

0,5553

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (ha)
orná půda

chmelnice

vinice

zahrady

ovocné
sady

Zábor ZPF podle třídy ochrany (ha)
trv. travní
porosty

I.

II.

0,4357

31

IV.

0,4117

0,4577

0,1316

0,0764

0,1357

0,0226
0,4789

Plochy smíšené obytné celkem

III.

0,4401

1,4487

plocha rekreace

0,2829

Plochy rekreace celkem

0,2829

0,2829

0,2829

katastrální území Horky u Dubé
Číslo
lokality

Způsob využití plochy

Celkový
zábor ZPF
(ha)

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (ha)
orná půda

chmelnice

vinice

zahrady

ovocné
sady

Zábor ZPF podle třídy ochrany (ha)
trv. travní
porosty

75

plocha smíšená obytná

0,1502

76

plocha smíšená obytná

0,0323

78

plocha smíšená obytná

0,2178

0,2178

80

plocha smíšená obytná

0,0943

0,0943

Plochy smíšené obytné celkem

0,8971

I.

0,1502

II.

III.

IV.

V.

Investice do
půdy (ha)

0,1502
0,0060
0,2178
0,0943
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souhrnný výkaz výměr ploch v celém řešeném území
Plochy bydlení

9,4717

Plochy smíšené obytné

6,7775

Plochy občanského vybavení

4,1626

Plochy rekreace

1,1258

Plochy výroby a skladování

6,7896

Plochy smíšené výrobní

3,0538

Plochy technické infrastruktury

0,1342

Plochy dopravní infrastruktury

11,3573

Plochy veřejných prostranství

0,1823

Zábor ZPF celkem v ha

43,4573
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