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Dle rozd lovníku:

Oznámení o vystavení a projednání návrhu zadání ÚP Dubá
M stský ú#ad "eská Lípa - ú#ad územního plánování, jako po#izovatel ÚP Dubá v souladu
s ustanovením § 47 odst. 2 zákona !. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním #ádu
(stavební zákon) v platném zn ní a vyhlášky !. 500/2006 Sb., o územn analytických
podkladech, územn plánovací dokumentaci a územn plánovací !innosti oznamuje, že návrh
zadání ÚP Dubá vystaven k ve#ejnému nahlédnutí na ú#edních deskách M Ú "eská Lípa
(www.mucl.cz) a M Ú Dubá.
První den vyv šení je 7. 5. 2010
V souladu s ustanovením § 47 odst. 2 stavebního zákona vyzýváme dot!ené orgány a Krajský
ú#ad Libereckého kraje k uplatn ní požadavk$ na obsah územního plánu Dubá a to nejpozd ji
do 30 dn$ ode dne obdržení návrhu zadání. Ve stejné lh$t mohou sousední obce uplatnit
podn ty.
Ve lh$t do 30 dn$ ode dne zve#ejn ní návrhu zadání m$že každý podat p#ipomínky.
K požadavk$m, podn t$m a p#ipomínkám podaným po stanovené lh$t se nep#ihlíží.
Požadavky, podn ty a p#ipomínky zasílejte na adresu:
M stský ú#ad "eská Lípa – ú#ad územního plánování
Nám. R¨TGM 1, 470 36 "eská Lípa
Marie Zelinková
Pov #ená vedením ú#adu územního plánování
Vyv šeno: 7.5.2010

ID DS: bkfbe3p
I!: 00260428
Fax: 487 881 222
http: www.mucl.cz

sejmuto:

Adresa pro písemný styk:
nám stí T. G. Masaryka !.p. 1
470 36 "ESKÁ LÍPA
e-podatelna: podatelna@mucl.cz

Adresa sídla pracovišt :
Moskevská 8
470 36 "ESKÁ LÍPA
e-mail: zelinkova@mucl.cz
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Ú!ad územního plánování
nám stí T. G. Masaryka #.p. 1, 470 36 "eská Lípa
Rozd lovník:
1. Krajský ú#ad Libereckého kraje, Liberec
2. Hasi!ský záchranný sbor Lbc. kraje, "eská Lípa
3. Ministerstvo zem d lství – pozemkový ú#ad, "eská Lípa
4. Krajská hygienická stanice, "eská Lípa
5. Krajská veterinární správa, Liberec
6. Ministerstvo ŽP, Liberec
7. Ministerstvo ŽP, Praha
8. Státní energetická inspekce Liberec
9. Obvodní bá%ský ú#ad Liberec
10. Správa CHKO Koko#ínsko M lník
11. Ministerstvo dopravy Praha
12. Ministerstvo kultury Praha
13. Ministerstvo pr$myslu a obchodu Praha
14. Ministerstvo zdravotnictví Praha
15. Ministerstvo obrany – VUSS Litom #ice
16. Ministerstvo vnitra Praha
17. M stský ú#ad "eská Lípa – odbor dopravy
18. M stský ú#ad "eská Lípa – OŽP
19. M stský ú#ad "eská Lípa – stavební ú#ad, úsek památkové pé!e
20. M sto Dubá
21. M stský ú#ad Dubá – stavební ú#ad
22. Obec Blíževedly
23. M stys Holany
24. M sto Doksy
25. Obce Blatce
26. Obec Tachov
27. Obce Vrchovany
28. Obec Chlum
29. Obec Jest#ebí
30. Obec Ždírec
31. Obec Skalka u Doks
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ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DUBÁ
Zastupitelstvo M sta Dubá schválilo na zasedání dne 12. 6. 2008 po#ízení územního plánu
Dubá. Územní plán bude zpracován pro celé správní území m sta Dubá, tj. místní !ásti
Bukovec, Deštná, Dražejov, D#ev!ice, Dubá, He#mánky, Horky, Korce, K#enov, Lhota,
Nedamov, Nedv zí, Nový Berštejn, Panská Ves, Plešivec, Sušice, Zakšín a Zátyní.
Pro zpracování územního plánu stanovuje (dále jen ÚP) stanovuje následující požadavky:
a) Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územn plánovací dokumentace
vydané krajem, pop"ípad z dalších širších územních vztah#.
Z Politiky územního rozvoje "eské republiky ‚dále jen „PÚR "R“) schválené vládou
"R 20.7.2009 nevyplývají pro #ešené území zvláštní požadavky.
Z hlediska širších vztah$, které jsou obsahem rozpracovaných Zásad územního
rozvoje Libereckého kraje, se požaduje vymezení mezinárodního cyklokoridoru
Berlín – Praha (hranice "R – Kamenický Šenov – Dubá – hranice LK) a
nadregionálního cyklokoridoru K#ižany – Most (K#ižany – Ose!ná – Ralsko – Doksy
– Dubá – hranice LK)
Pro katastrální území Dubá byl v roce 1998 vydán Územní plán sídelního útvaru
Dubá.
b) Požadavky na "ešení vyplývající z územn analytických podklad#
Z územn analytických podklad$ (dále jen ÚAP) pro #ešení ÚP vyplývá následující.
Respektovat limity využití území:
• Silnice I. II. a III. t#ídy a jejich ochranná pásma
• Zvlášt chrán ná území:
- Chrán ná krajinná oblast Koko#ínsko,
- p#írodní rezervace: Mok#ady horní Lib chovky a Vlhoš& v!. OP,
- p#írodní památky: Martinské st ny, Husa a Osinalické bu!iny, Deštenské pastviny,
Kamenný vrch u K#enova,
- Evropsky významné lokality: Koko#ínsko a Roverské skály
• Pozemky ur!ené k pln ní funkce lesa
• Záplavové území Lib chovky v!. aktivní zóny
• Významné krajinné prvky
• Aktivní sesuvné území Dubá
• Památková rezervace Lhota
• Vesnická památková zóna Bukovec
• M stská památková zóna Dubá
• Nemovité kulturní památky zapsané v Úst#edním seznamu kulturních památek
• CHOPAV Severo!eská k#ída, OP vodních zdroj$
• Plynovod VTL a STL v!. ochranného a bezpe!nostního pásma
• Hlavní vodovodní a kanaliza!ní #ady a "OV Dubá
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El. vedení VN 35 kV v!. OP
Trasy elektronických komunikací – radioreléová trasa a telekomunika!ní kabelové
vedení

Respektovat rozbor udržitelného rozvoje, tj.:
• Vytvo#it územní podmínky pro využití silných stránek a p#íležitostí:
- Využití nevyužívaných a ladem ležících zem d lských pozemk$ pro nové i
netradi!ní zp$soby zem d lského hospoda#ení
- Využití potenciálu venkovského prostoru pro turistiku a cykloturistiku
- Využití p#írodního potenciálu území pro rozvoj podnikání v oblasti cestovního
ruchu
• Vytvo#it územní podmínky pro #ešení slabých stránek a hrozeb
- odliv zájmu turist$ z d$vodu málo kvalitních služeb
- vysoká míra nezam stnanosti
- nedostatek finan!ních zdroj$ na rozvoj ve#ejné infrastruktury
- „vyklid%ování“ území a p#echod na rekrea!ní funkci
c) Požadavky na rozvoj území obce
V ÚP bude prov #ena využitelnost zastavitelných ploch vymezených v ÚPNSÚ.
V sídle Dubá, Deštná, D#ev!ice a Zakšín budou vymezeny plochy pro bydlení,
výrobu a služby v!. zem d lské výroby. V ostatních sídlech budou vymezeny
plochy pro bydlení (smíšené) s ohledem na velikost sídla.
• Bude vymezena plocha pro rozší#ení rekrea!ního areálu (koupališt ) v Nedamov
• ÚP bude #ešit obnovu historické ú!elové cesty od sušárny chmele !p. 195 k soše s.
Prokopa (v polích na Dubou)
• ÚP dále prov #í vymezení ploch:
Po#adové Katastrální
p.!.
Druh pozemku Požadované využití
!íslo
území
podle KN
1.
Deštná u Dubé
36
Zast.plocha
Bydlení + kavárna, chov koní spojený s
Agroturistikou a živo!išnou výrobou
•
•

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Dubá
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32/1
1552
1553
1554
1553
733
625/3
513
89/6
89/4
2026
2028/1

Zast.plocha
TTP
TTP
TTP
TTP
Zast.plocha
zahrada
Zast.plocha
Ost.plocha
Ost.plocha
Ost.plocha
Ost.plocha
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Dtto
Bydlení
Bydlení
Bydlení
Bydlení
Bydlení
Bydlení
Výroba a skladování
Dtto
Dtto
Dtto
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14.
15.
16.
17.
18.
19
20
21
22
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43
44.
45.

Nedamov
Nedamov

Lhota u D#ev!ic

1912/13
1910/1
335/5
337
361/1
424/27

orná
zahrada
zahrada
orná
TTP
orná

470
471
472
473/2
399/1
1349/6
401/5
406/7
393/1

TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
Ost.plocha
TTP
TTP
orná

Dubá

1977/2
1977/3
2002/1
D#ev!ice
40
He#mánky
184/3
432/2
387
D#ev!ice (!ást 80/1
Sušice)
Horky u Dubé
186/1
182/1
Korce
818/1
Dražejov
u 21/1
Dubé
21/7
21/8
807/1
807/2
807/3

46.
47.

807/4
62

48.

93

49.
50.

1396/1
1396/2
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TTP
TTP
zahrada
zahrada
TTP
zahrada
zahrada
Zast.plocha

Bydlení
Dtto
Dtto
Dtto
Dtto
Rozší#ení zahr. kolonie s možností
výstavby zahrádká#ské chaty
Bydlení
Dtto
Bydlení
Dtto
Dtto
Dtto
Dtto
Dtto
Stáj se zázemím, chov zví#at, p stování
rostlin, sklípek
Bydlení
Dtto
Dtto
Dtto
Dtto
Dtto
Dtto
Jízdárna

TTP
TTP
TTP
Ostatní plocha

Bydlení
Dtto
Dtto
Bydlení

zahrada
Dtto
TTP
Dtto
TTP
Dtto
TTP
Dtto
Ostatní plocha – Dtto
ostatní
komunikace
TTP
Dtto
Zastav ná
Dtto
plocha
Zastav ná
Dtto
plocha
Ostatní plocha
Dtto
Ostatní plocha
Dtto
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51.
52.
53.
54.

Zakšín

55.

D#ev!ice
(Sušice)
Dubá

56

1398/2
43/1
61/3
61/4
737/4

Ostatní plocha
Dtto
Ostatní plocha
K$lny na uložení techniky a ná#adí
TTP
Dtto
Vodní plocha – Dtto
zamok#ená
plocha
Zahrada
Bydlení

1912/10 TTP
– !ást
1912/11 TTP
– !ást
Dražejov
u 327/1
orná
Dubé (Nedv zí)

57
58

Výroba a sklady
Dtto
P#eložka komunikace

d) Požadavky na plošné a prostorové uspo"ádání území (urbanistickou koncepci a
koncepci uspo"ádání krajiny)
Územním plánem bude území !len no na plochy s rozdílným zp$sobem využití.
S p#ihlédnutím k ú!elu a podrobnosti budou vymezovány zejména plochy o rozloze v tší
než 2000 m2. Plochy s rozdílným zp$sobem využití mohou být s ohledem na specifické
podmínky a charakter území dále podrobn ji !len ny podle § 3 vyhlášky !. 501/2206 Sb.,
v platném zn ní.
Urbanistická koncepce
•

•

Stávající urbanistická koncepce jednotlivých sídel bude zachována – stávající
charakter sídel a hladina zástavby. P#i #ešení bude respektována m stská
památková zóny Dubá a památková rezervace Lhota. Zastavitelné plochy budou
#ešeny tak, aby vhodn zahuš&ovaly sídla (p#ednostn budou využívány proluky)
minimalizovaly tím zábor krajiny. ÚP stanoví podmínky pro využití ploch
s rozdílným zp$sobem využití (hlavní využití – pokud je možné jej stanovit,
p#ípustné využití, nep#ípustné využití, p#ípadn podmín n p#ípustné využití) Dále
ÚP stanoví podmínky plošného a prostorového uspo#ádání, v!. základních
podmínek ochrany krajinného rázu (nap#. výšková regulace zástavby intenzity
využití pozemk$ v plochách apod.).
Podle ú!elnosti budou vymezeny plochy a koridory územních rezerv s cílem
prov #ení možnosti budoucího využití pro stanovený ú!el. V p#ípad pot#eby
(zejména ve vtahu k budování dopravní a technické infrastruktury) bude stanoveno
po#adí zm n v území – etapizace.

Koncepce uspo#ádání krajiny
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•

V k.ú. Deštná bude respektován Plán spole!ných za#ízení KPÚ Deštná, V k.ú.
Dubá bude tvorba koncepce koordinována se sou!asn vznikajícím Plánem
spole!ných za#ízení KPÚ Dubá.
Bude navržena obnova historické cesty od sušárny chmele !p. 195 k soše sv.
Prokopa (v polích za Dubou) v Dubé. V ostatních sídlech bude prov #ena sí&
ú!elových komunikací zejména s ohledem na pot#eby zem d lství, lesního
hospodá#ství, cykloturistiky a p ší turistiky.
V podmínkách p#ípustného využití nezastav ného území bude stanovena možnost
umíst ní polních cest.
ÚP bude #ešit obnovu turistických a výletních cest se zastaveními u Božích muk a
vyhlídkových stanoviš& v!. výsadby stromo#adí.
ÚP prov #í obnovu bývalého rybníka pod Chudým hrádkem,
S ohledem na krajinný ráz nebudou v #ešeném území vymezovány plochy pro
v trné a fotovoltaické elektrárny.
Bude up#esn n a zapracován územní systém ekologické stability vyplývající ze
schváleného ÚPNSÚ Dubá (k.ú. Dubá), dále z koncepce ochrany p#írody
Libereckého kraje schválené zastupitelstvem Libereckého kraje 21.9.2004
P#i #ešení budou zohledn na místa krajinného rázu
Nebudou vymezovány další plochy pro chatovou zástavbu, stávající chatové
oblasti nebudou zahuš&ovány
V záplavovém území Lib chovky nebudou navrhovány zastavitelné plochy
Plochy p#írodních památek, p#írodních rezervací a EVL považovat za
nezastavitelné
Obnova turistické cesty z Deštné do Zakšína

e) Požadavky na "ešení ve"ejné infrastruktury
Dopravní infrastruktura
• ÚP nem ní stávající koncepci dopravy
• Nov navržené zastavitelné plochy budou navazovat a stávající a prodloužené
místní komunikace
• Bude prov #ena pot#eba parkovacích ploch v sídle Dubá a v Nedamov – rekrea!ní
areál
• Budou vymezeny plochy nadregionálního a mezinárodního cyklokoridoru.
• Budou respektovány vymezené cyklostezky a turistické trasy, p#ípadn navrženy
nové.
• P#i #ešení ÚP bude respektován koridor obchvatu I/9 podle platného územního
rozhodnutí
• ÚP prov #í zám r „posunout silnici, resp. ji narovnat do relativn p#ímé a
p#ehledné trasy silnice“ v k.ú.Dražejov – !ást Nedv zí. Zám rem by byl dot!en
pozemek p.!. 327/1 k.ú. Dražejov.
Technická infrastruktura
• Zásobování vodou:
- sídlo Dubá a Zátyní - bude respektováno stávající zásobování vodou ze
skupinového vodovodu. Na m stský vodovodní systém bude p#ipojeno Nový
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-

-

-

-

-

•
-

Berštejn a rekrea!ní oblast Nedamov. S ohledem na návrh zastavitelných ploch
bude vyhodnocena spot#eba vody a p#ípadn navrženo posílení kapacity
vodovodu.
Sídlo Bukovec - stávající zásobování z lokálních zdroj$ z$stane zachováno.
Sídlo Deštná – ÚP bude #ešit zásobování vodou ze zdrojové oblasti Pavlí!ky.
Sídlo Dražejov a Kluk – stávající koncepce nebude m n na, v obci je vybudován
vodovod pro ve#ejnou pot#ebu s vlastním zdrojem a !erpací stanicí a s výtlakem do
vodojemu 100 m3.
Sídlo D#ev!ice, Sušice – stávající koncepce nebude m n na. V obci je vodovod
pro ve#ejnou pot#ebu, zdroj vody je vrt o vydatnosti 2,0 l/s + "S a vodojem 80 m3,
odkud je voda svedena potrubím DN 125 do obce, Voda do VDJ se !erpá p#es sí&.
Na tento vodovod je p#ipojen i vodojem 25 m3.
Sídlo He#mánky – stávající koncepce nebude m n na, v obci je vodovod pro
ve#ejnou pot#ebu, zdrojem jsou zá#ezy s kapacitou 0,7 – 1,2 l/s, odkud se voda
!erpá do v žového vodojemu v Lubí 50 m3 (mimo #ešené území) a dále jde voda
potrubím DN 80 do Loubí, Horních He#mánek a Dolních He#mánek. Zásobení
vodou je dostate!né i pro výhled.
Sídlo Horky – stávající koncepce nebude m n na,v obci je vodovod
s hydroforovou stanicí na pojený na vodní zdroj uprost#ed obce, stávající systém je
vyhovující i pro výhled.
Sídlo Korce – stávající koncepce nebude m n na, v obci je vodovod pro ve#ejnou
pot#ebu napojený na vrt pod bývalou dr$bežárnou s vydatností 5,0 l/s + "S. Výtlak
z vrtu je zaúst n do vodojemu 25 m3 a odtud potrubím DN 50 do obce. Je t#eba
zv tšit akumula!ní objem VDJ na 50 m3 a vymezit plochu pro výtlak od ortu do
VDJ.
Sídlo K#enov – ÚP prov #í možnost zrušit stávají dlouhý výtlak z Nedamova do
vodojemu a využít k zásobování vodou nový HG vrt umíst ný v blízkosti
stávajícího vodojemu. ÚP vymezí plochy pro !erpací stanici nad vrtem, VDJ a
výtlak do vodojemu.
Sídlo Lhota - stávající koncepce nebude m n na, v obci je vodovod pro ve#ejnou
pot#ebu. Zdrojem pitné vody je vrt, odkud je voda !erpána p#es sí& do vodojemu
25 m3 a dále potrubím na obce. ÚP navrhne dostavbu rozvodné vodovodní sít .
Sídlo Nedv zí - stávající koncepce nebude m n na, objekty jsou zásobovány
z lokálních zdroj$
Sídlo Nedamov - stávající koncepce nebude m n na. Obec je napojena na
vodovod pro ve#ejnou spot#ebu Nedamov, Panská Ves, K#enov.
Sídlo Plešivec - stávající koncepce nebude m n na. S ohledem na velikost sídla se
neuvažuje s výstavbou vodovodu.
Sídlo Zakšín – ÚP bude #ešit zásobování pitnou vodou p#ipojením na skupinový
vodovod Pavlí!ky – Zátyní – Dubá.
Odvád ní a !išt ní odpadních vod:
Sídlo Dubá - stávající koncepce nebude m n na. Ve m st je stávající kanaliza!ní
sí&, v nedobrém stavu, !áste!n propojení s potokem. Nová páte#ní kanaliza!ní
stoka a "OV tvo#í základ pro odpovídající likvidaci odpadních vod. Navrhuje se
dostavba kanaliza!ní sít z PVC délky 1,6 km a z kameniny v délce 0,5 km.
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Odpadní vody budou p#ivedeny do !erpací stanice, odkud budou !erpány do
výtla!ného #adu DN 80 a délky 1,5 km zaúst ného do stávající kanalizace.
Kapacita m stské "OV vyhovuje i pro výhled.
Sídlo Bukovec - stávající koncepce nebude m n na, odpadní splaškové vody jsou
likvidovány v nepropustných jímkách a vyváženy na "OV. S ohledem na velikost
sídla se neuvažuje s výstavbou ve#ejné kanalizace.
Sídlo Deštná – kanalizace pro ve#ejnou pot#ebu ani "OV není v sídle vybudována.
Likvidace odpadních vod je #ešena individuálním zp$sobem v bezodtokových
jímkách s následným vyvážením na "OV. S ohledem na navrhovaný rozvoj sídla
a situováním sídla v PHO vodního zdroje bude #ešena likvidace odpadních vod ve
variantách: 1) na základ posouzení náro!nosti (i ekonomické) #ešit !išt né
splaškových vod v centrální "OV s realizací po roce 2015. 2) #ešit spole!né !išt ní
odpadních vod v komunální "OV Zakšín s vypoušt ním vy!išt ných odpadních
vod pod soutokem Zakšínského potoka s Lib chovkou. 3) #ešit !išt ní odpadních
vod individuáln v bezodtokových jímkách s vyvážením na "OV, p#ípadn p#i
spln ní podmínek – nap#. na základ hydrogeologického posudky, posouzení
dopadu malé "OV na ŽP, výskyt vyhovujícího recipientu je p#ípadn možné
akceptovat výstavbu malých domovních !istíren odpadních vod.
Sídlo Dražejov, Kluk – v Dražejov se nenavrhuje kanalizace pro ve#ejnou pot#ebu
a "OV. Likvidace odpadních vod bude #ešena individuelním zp$sobem
v bezodtokových jímkách s následným vyvážením na kapacitní "OV. P#i spln ní
podmínek – nap#. na základ hydrogeologického posudky, posouzení dopadu malé
"OV na ŽP, výskyt vyhovujícího recipientu je p#ípadn možné akceptovat
výstavbu malých domovních !istíren odpadních vod.
Sídlo D#ev!ice – není zde kanalizace pro ve#ejnou pot#ebu ani "OV. Odpadní
vody jsou likvidovány v žumpách. Vzhledem k tomu, že se sídlo nachází
v CHOPAV Severo!eská k#ída, v POH vodního zdroje a nevyskytuje se zde
dostate!n vhodná vodote!, ÚP prov #í se atypické #ešení odkanalizování .
Odpadní vody budou kanaliza!ní sítí dl. cca 0,650 km p#ivád ny na t#ístup%ovou
"OV, odtoky budou jímány v reten!ní nádrži.
Sídlo He#mánky – stávající koncepce likvidace splaškových vod v žumpách
s vyvážením na "OV se nem ní. P#i spln ní podmínek – nap#. na základ
hydrogeologického posudky, posouzení dopadu malé "OV na ŽP, výskyt
vyhovujícího recipientu je p#ípadn možné akceptovat výstavbu malých
domovních !istíren odpadních vod.
Sídlo Horky - stávající koncepce likvidace splaškových vod v žumpách
s vyvážením na "OV se nem ní. P#i spln ní podmínek – nap#. na základ
hydrogeologického posudky, posouzení dopadu malé "OV na ŽP, výskyt
vyhovujícího recipientu je p#ípadn možné akceptovat výstavbu malých
domovních !istíren odpadních vod.
Sídlo Korce - stávající koncepce likvidace splaškových vod v žumpách
s vyvážením na "OV se nem ní. P#i spln ní podmínek – nap#. na základ
hydrogeologického posudky, posouzení dopadu malé "OV na ŽP, výskyt
vyhovujícího recipientu je p#ípadn možné akceptovat výstavbu malých
domovních !istíren odpadních vod.
Sídlo K#enov - stávající koncepce likvidace splaškových vod v žumpách
s vyvážením na "OV se nem ní. P#i spln ní podmínek – nap#. na základ
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hydrogeologického posudky, posouzení dopadu malé "OV na ŽP, výskyt
vyhovujícího recipientu je p#ípadn možné akceptovat výstavbu malých
domovních !istíren odpadních vod.
Sídlo Lhota - V stávající koncepce likvidace splaškových vod v žumpách
s vyvážením na "OV se nem ní. P#i spln ní podmínek – nap#. na základ
hydrogeologického posudky, posouzení dopadu malé "OV na ŽP, výskyt
vyhovujícího recipientu je p#ípadn možné akceptovat výstavbu malých
domovních !istíren odpadních vod.¨
Sídlo Nedamov - stávající koncepce likvidace splaškových vod v žumpách
s vyvážením na "OV se nem ní. P#i spln ní podmínek – nap#. na základ
hydrogeologického posudky, posouzení dopadu malé "OV na ŽP, výskyt
vyhovujícího recipientu je p#ípadn možné akceptovat výstavbu malých
domovních !istíren odpadních vod. Pouze oblast v okolí Nedamovského rybníka
(rekrea!ní areál) je možné #ešit napojením na "OV Dubá.
Sídlo Nedv zí - stávající koncepce likvidace splaškových vod v žumpách
s vyvážením na "OV se nem ní. P#i spln ní podmínek – nap#. na základ
hydrogeologického posudky, posouzení dopadu malé "OV na ŽP, je p#ípadn
možné akceptovat výstavbu malých domovních !istíren odpadních vod.
Nový Berštejn - ÚP prov #í odkanalizování sídla vybudováním kanalizace se
zaúst ním do stoky kanalizace Dubá v "eskolipské ulici. Odpadní vody ze
zástavby v údolí Lib chovky vy!erpat do uvažované gravita!ní splaškové
kanalizace výtlakem DN 90 v délce 370 m v p šin . P#ípadn p#i spln ní
podmínek – nap#. na základ hydrogeologického posudky, posouzení dopadu malé
"OV na ŽP, výskyt vyhovujícího recipientu je možné akceptovat výstavbu malých
domovních !istíren odpadních vod.
Sídlo Panská Ves - stávající koncepce likvidace splaškových vod v žumpách
s vyvážením na "OV se nem ní. P#i spln ní podmínek – nap#. na základ
hydrogeologického posudky, posouzení dopadu malé "OV na ŽP, výskyt
vyhovujícího recipientu je p#ípadn možné akceptovat výstavbu malých
domovních !istíren odpadních vod.
Sídlo Plešivec - stávající koncepce likvidace splaškových vod v žumpách
s vyvážením na "OV se nem ní. P#i spln ní podmínek – nap#. na základ
hydrogeologického posudky, posouzení dopadu malé "OV na ŽP, výskyt
vyhovujícího recipientu je p#ípadn možné akceptovat výstavbu malých
domovních !istíren odpadních vod.
Sídlo Sušice - stávající koncepce likvidace splaškových vod v žumpách
s vyvážením na "OV se nem ní. P#i spln ní podmínek – nap#. na základ
hydrogeologického posudky, posouzení dopadu malé "OV na ŽP, výskyt
vyhovujícího recipientu je p#ípadn možné akceptovat výstavbu malých
domovních !istíren odpadních vod.
Sídlo Zakšín - stávající koncepce likvidace splaškových vod v žumpách
s vyvážením na "OV se nem ní. P#i spln ní podmínek – nap#. na základ
hydrogeologického posudky, posouzení dopadu malé "OV na ŽP, výskyt
vyhovujícího recipientu je p#ípadn možné akceptovat výstavbu malých
domovních !istíren odpadních vod. ÚP prov #í i možnost #ešit spole!né !išt ní
odpadních vod v komunální "OV Zakšín s vypoušt ním vy!išt ných odpadních
vod pod soutokem Zakšínského potoka s Lib chovkou.

ID DS: bkfbe3p
I!: 00260428
Fax: 487 881 222
http: www.mucl.cz

Adresa pro písemný styk:
nám stí T. G. Masaryka !.p. 1
470 36 "ESKÁ LÍPA
e-podatelna: podatelna@mucl.cz

Adresa sídla pracovišt :
Moskevská 8
470 36 "ESKÁ LÍPA
e-mail: zelinkova@mucl.cz

M stský ú!ad "eská Lípa
Ú!ad územního plánování
nám stí T. G. Masaryka #.p. 1, 470 36 "eská Lípa
-

•
•

•
•
•
•

•

Zátyní - stávající koncepce likvidace splaškových vod v žumpách s vyvážením na
"OV se nem ní. P#i spln ní podmínek – nap#. na základ hydrogeologického
posudky, posouzení dopadu malé "OV na ŽP, výskyt vyhovujícího recipientu je
p#ípadn možné akceptovat výstavbu malých domovních !istíren odpadních vod.
Deš&ové vody: stávající koncepce odvodu deš&ových vod nebude m n na.
Zásobování elektrickou energií: bude vyhodnoceno zásobování el. energií s ohledem
na návrh zastavitelných ploch a v p#ípad pot#eby bude navrženo umíst ní nových
trafostanic.
Zásobování plynem: bude respektován stávají STL plynovod
Zásobování teplem: v území není centrální zdroj tepla, ani se nep#edpokládá jeho
z#ízení
Ve#ejná komunika!ní sí&: základní telekomunika!ní sí& bude zachována
Nakládání s odpady: nebudou navrhovány plochy pro nové skládky. Bude respektován
stávající systém nakládání s odpady, tj. svozem na ur!enou skládku mimo #ešené
území
Pro nové zastavitelné plochy, které budou vyžadovat vybudování dopravní nebo
technické infrastruktury, budou vyzna!eny koridory dopravní a technické
infrastruktury od bod$ napojení. Zastavitelná plocha nebude podrobn ji #ešena, pokud
nebude tímto #ešením pot#eba vymezit ur!itý urbanistický zám r nebo vymezit ve#ejn
prosp šnou stavbu. Pro možnost posouzení kapacity technické infrastruktury bude u
zastavitelné plochy pro bydlení uvažováno s velikostí pozemku 1200 m2 na 1 rodinný
d$m.
Ob!anské vybavení
Koncepce ob!anského vybavení se nem ní. Budou respektovány stávající plochy
ob!anského vybavení.
Ve#ejná prostranství
Respektovat stávající a prov #it umíst ní požadovaných ploch ve#ejných prostranství
zahrnutých v kapitole c) tohoto zadán
í

f) Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území
Krom hodnot území stanovených zvláštními právními p#edpisy nebo na základ nich, se
za hodnoty území považují:
P#írodní hodnoty území
• Oblasti se zachovalým krajinným rázem: Severní Koko#ínsko
• Vyhlídkové body: nap#. Nedv zí, Korecký vrch, "ap,
• Krajinné horizonty – nap#. Panská Ves, K#enov
• P#írodní dominanty – zn lcové a !edi!ové kupy,
• významné krajinné typy
• hluboké ka%ony pískovcových roklí
• pískovcové skály kolem osídlení nap#. Lhota, skalní m sto Dražejov atd.
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Kulturní hodnoty
• Dochovaná urbanistická struktura jednotlivých sídel
• Architektonicky cenné stavby a soubory – nap#. jižní fronta návsi s #adou
dochovaných empírových štít$ zd ných dvor$ v D#ev!icích, stavby lidové
architektury, zejména d#ev né roubené chalupy v jednotlivých sídlech, kamenná
brána u vjezdu k !p. 37 v Korcích, bávala hasi!ská stanice se zvonicí v Korcích,
kaple a kostely v jednotlivých sídlech, kamenný d$m pod vrcholem Plešivce,
sušárna chmele v Dubé atd
• Stavby drobné architektury v krajin – nap#. boží muka, kapli!ky, k#ížky atd.
• Observato# Panská ves
g) Požadavky na ve"ejn prosp šné stavby, ve"ejn prosp šná opat"ení a asanace
-

Ve#ejn prosp šné stavby, pro které lze práva k pozemk$m a stavbám vyvlastnit:
kanalizace Dubá
obchvat silnice I/9
dopravní a technická infrastruktura, jejíž pot#eba vyplyne v návaznosti na #ešení
ÚP

-

Ve#ejn prosp šná opat#ení, pro které lze práva k pozemk$m a stavbám vyvlastnit:
založení prvk$ ÚSES, které budou v hlavním výkresu vymezené jako ÚSES návrh

-

Asanace, pro které lze práva k pozemk$m vyvlastnit:
v území nebudou navrhována

-

Stavby a opat#ení k zajiš&ování obrany a bezpe!nosti státu:
v #ešením území nebudou navrhovány

-

Ve#ejn prosp šné stavby, pro které lze uplatnit p#edkupní právo:
nebudou navrhovány

-

Ve#ejn prosp šné opat#ení, pro které lze navrhnout p#edkupní právo:
nebudou navrhována

h) Další požadavky vyplývající ze zvláštních právních p"edpis# (nap"íklad požadavky
na ochranu ve"ejného zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpe$nosti státu ochrany
ložisek nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany p"ed povodn mi a
jinými rizikovými p"írodními jevy)
ÚP bude respektovat podmínky ochrany zdravých životních podmínek a zájmy civilní
a požární ochrany. V #ešeném území se nenacházejí objekty a plochy ur!ené k obran
státu ani jejich ochranná pásma.
Poddolovaná území Dubá, Dubá – Šibeník a Dražejov a aktivní sesuv Dubá se
nacházejí mimo zastav ná území.
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'ešení ÚP Bude respektovat záplavové území toku Lib chovka.
Plochy pro bydlení v hlukov podez#elých plochách“ (podél silnic I., II. a III. t#ídy)
budou stavby s chrán nými vnit#ními (pop#. i venkovními) prostory za#azeny do
podmín n p#ípustného využití a podmínka bude znít, že „v dalším stupni projektové
p#ípravy bude prokázáno, že nebudou p#ekro!eny max. p#ípustné hladiny hluku v
chrán ných vnit#ních i venkovních prostorech“.
i) Požadavky a pokyny pro "ešení hlavních st"et# zájm# a problém# v území
• 'ešit st#ety zám r$ na provedení zm n v území s limity využití území – ochrana
vodních zdroj$ a likvidace splaškových vod
• 'ešit ohrožení zastav ného území sídla Dubá, Deštná a Bukovec p#ívalovými dešti …
• 'ešit nevyváženost mezi územními podmínkami pro udržitelný rozvoj, zejména mezi
územními podmínkami pro hospodá#ský rozvoj (#ešení vysokého stupn
nezam stnanosti) a pro životní prost#edí.
j) Požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch p"estavby s ohledem na obnovu
a rozvoj sídelní struktury a polohu obce v rozvojové oblasti a v rozvojové ose
Nejsou uplat%ovány
k) Požadavky na vymezení ploch a koridor#, ve kterých bude uloženo prov "ení zm n
jejich využití územní studií
ÚP vymezí plochy pro bydlení v k.ú. Dražejov u Dubé. Pro tyto plochy bude zpracována
územní studie, které prov #í zm ny využití území a bude podmínkou pro rozhodování.
Územní studie bude zpracována i pro plochy bydlení nad 2 ha vymezené v ostatních
sídlech.
ÚP bude obsahovat lh$tu pro po#ízení územní studie, její schválení po#izovatelem a
vložení dat o studii do evidence územn plánovací !innosti.
l) Požadavky na vymezení ploch a koridor#, pro které budou podmínky pro
rozhodování o zm nách jejich využití stanoveny regula$ním plánem
V ÚP nebudou vymezeny plochy a koridory pro po#ízení regula!ního plánu. V #ešeném
území nejsou složité podmínky pro rozhodování.

m) Požadavky na vyhodnocení vliv# územního plánu na udržitelný rozvoj území, pokud
dot$ený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil požadavek na
zpracování vyhodnocení z hlediska vliv# na životní prost"edí nebo pokud nevylou$il
významný vliv na evropsky významnou lokalitu $i pta$í oblast
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Vzhledem k tomu, že je v kapitole c) stanoveno, že plochy p#írodních památek, p#írodních
rezervací a EVL považovat za nezastavitelné není uplat%ován požadavek na vyhodnocení
vliv$ na ŽP p#ípadn na plochy NATURA 2000.
Pokud dot!ený orgán uplatní požadavek na zpracování vyhodnocení z hlediska vliv$ na
životní prost#edí, bude tento požadavek do zadání dopln n
n) Požadavek na zpracování konceptu, v$etn požadavk# na zpracování variant
• Koncept územního plánu bude zpracován ve variantách ve stejném rozsahu jako návrh
s tím, že oproti návrhu bude obsahovat variantní #ešení odkanalizování vybraných
sídel, jak je uvedeno v kapitole e) zadání.
• Koncept ÚP bude pro ú!ely projednání odevzdán ve t#ech vyhotoveních
o) Požadavky na uspo"ádání obsahu návrhu územního plánu a na uspo"ádání obsahu
jejich od#vodn ní s ohledem na charakter území a problémy k "ešení v$etn m "ítek
výkres# a po$tu vyhotovení
• Bude dodržen obsah !lení podle p#ílohy !. 7 k vyhlášce !. 500/2006 Sb.
• ÚP bude zpracován digitáln na katastrální mapou
• Návrh ÚP bude pro ú!ely spole!ného jednání odevzdán ve t#ech vyhotoveních
• Upravený návrh podle výsledk$ spole!ného jednání s dot!enými orgány a posouzení
návrhu krajským ú#adem bude pro ú!ely ve#ejného projednání odevzdán ve t#ech
vyhotoveních
• Bude-li nutné ÚP návrh na základ ve#ejného projednání upravit, bude odevzdán
výsledný návrh ÚP ve !ty#ech vyhotoveních. Nebude-li vyžadována na základ
ve#ejného projednání úprava, bude dotišt no jedno vyhotovení návrhu. Výsledný
návrh bude odevzdán spolu s datovým nosi!em.
ÚP bude obsahovat:
A. Textovou !ást
a. vymezení zastav ného území
b. koncepci rozvoje území, ochrany a rozvoje jeho hodnot
c. urbanistickou koncepci, v!etn vymezení zastavitelných ploch, ploch p#estavby a
systému sídelní zelen
d. koncepci ve#ejné infrastruktury, v!etn podmínek pro její umís&ování
e. koncepci uspo#ádání krajiny, v!etn vymezení ploch a stanovení podmínek pro
zm ny v jejich využití, územní systém ekologické stability, propustnost krajiny,
protierozní opat#ení, ochranu p#ed povodn mi, rekreaci, dobývání nerost$ a
podobn
f. stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným zp$sobem využití s ur!ením
p#evažujícího ú!elu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit,
p#ípustného využitím, nep#ípustného využití, pop#ípad podmín n p#ípustné
využití t chto ploch a stanovení podmínek prostorového uspo#ádání, v!etn
základních podmínek ochrany krajinného rázu (nap#. výšková regulace, íntenzita
využití pozemku v plochách …)
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g. vymezení ve#ejn prosp šných staveb, ve#ejn prosp šných opat#ení, staveb a
opat#ení k zajiš&ování obrany a bezpe!nosti státu, pro které lze práva k pozemk$m
a stavbám vyvlastnit
h. vymezení dalších ve#ejn prosp šných staveb a ve#ejn prosp šných opat#ení, pro
které lze uplatnit p#edkupní právo
i. vymezení ploch a koridor$ územních rezerv a stanovení možného budoucího
využití, v!etn podmínek pro jeho prov #ení
j. vymezení ploch a koridor$, ve kterých je prov #ení zm ny jeho využití územní
studií podmínkou pro rozhodování a dále stanovení lh$ty pro po#ízení územní
studie, její schválení po#izovatelem a vložení dat o této studii do evidence územn
plánovací !innosti
k. vymezení ploch a koridor$, ve kterých je po#ízení a vydání regula!ního plánu
podmínkou pro rozhodování o zm nách využití území
l. vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které m$že
vypracovávat architektonickou !ást projektové dokumentace jen autorizovaný
architekt
m. údaje o po!tu list$ územního plánu a po!tu výkres$ k n mu p#ipojené grafické
!ásti.
B. Grafickou !ást
1. Výkres základního !len ní
2. Hlavní výkres
3. Koncepce dopravní a technické infrastruktury
4. Výkres ve#ejn prosp šných staveb, opat#ení a asanací

1:5000
1:5000
1:5000
1:5000 (v rozsahu území
v n mž se vyskytují)

Od#vodn ní ÚP bude obsahovat
A. Textovou !ást
a) postup p#i po#ízení územního plánu
b) vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územn plánovací
dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení koordinace využívání území
z hlediska širších vztah$
c) vyhodnocení souladu s cíly a úkoly územního plánování
d) vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho provád cích p#edpis$
e) vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních p#edpis$ – soulad se
stanovisky dot!ených orgán$ podle zvláštních p#edpis$, pop#ípad s výsledkem
#ešení rozpor$
f) vyhodnocení spln ní zadání a pokyn$ pro zpracování návrhu
g) komplexní zd$vodn ní p#ijatého #ešení
h) vyhodnocení vliv$ na udržitelný rozvoj a informace, jak bylo respektováno
stanovisko k vyhodnocení vliv$ na životní prost#edí
i) vyhodnocení p#edpokládaných d$sledk$ navrhovaného #ešení na zem d lský
p$dní fond a na pozemky ur!ené k pln ní funkce lesa
j) rozhodnutí o námitkách a jejich od$vodn ní
k) vyhodnocení p#ipomínek
"ásti uvedené pod bodem b) až g), h) v rozsahu vyhodnocení vliv$ a i) zpracuje projektant.
Ostatní !ásti doplní po#izovatel podle výsledk$ projednání
ID DS: bkfbe3p
I!: 00260428
Fax: 487 881 222
http: www.mucl.cz

Adresa pro písemný styk:
nám stí T. G. Masaryka !.p. 1
470 36 "ESKÁ LÍPA
e-podatelna: podatelna@mucl.cz

Adresa sídla pracovišt :
Moskevská 8
470 36 "ESKÁ LÍPA
e-mail: zelinkova@mucl.cz

M stský ú!ad "eská Lípa
Ú!ad územního plánování
nám stí T. G. Masaryka #.p. 1, 470 36 "eská Lípa

B. Grafickou !ást
1. koordina!ní výkres
2. výkres širších vztah$
3. výkres p#edpokládaných zábor$ ZPF

1.5000
1.50000
1.5000

Výkresy budou obsahovat jevy zobrazitelné v daném m #ítku. Grafická !ást m$že být
dopln na schématy. V textové !ásti ÚP bude uveden údaj o po!tu list$ ÚP a po!tu výkres$
ÚP. Odchylky od vyhlášky !. 501/2006 Sb., o obecných technických požadavcích na
využívání území (v platném zn ní) p#i vymezování ploch budou #ádn zd$vodn ny.
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