Změna č. 1 Územního plánu Šluknov

Opatření obecné povahy

Obsah
Postup při pořízení Změny č. 1 ÚP Šluknov ...................................................................... 5
- Záměr a zadání................................................................................................................. 5
- Návrh ................................................................................................................................ 6
- Posouzení návrhu krajským úřadem ................................................................................. 6
- Řízení o územním plánu ................................................................................................... 7
Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje ČR a územně plánovací
dokumentací vydanou Krajským úřadem Ústeckého kraje ............................................... 8
- Vyhodnocení – REPUBLIKOVÉ PRIORITY ÚP ................................................................ 8
- Vyhodnocení uplatnění stanovených priorit územního plánování Ústeckého kraje pro
zajištění udržitelného rozvoje území ................................................................................. 12
- Vyhodnocení a zpřesnění vymezení rozvojových oblastí a rozvojových os vymezených v
ZÚR ÚK a vymezení oblastí se zvýšenými požadavky na změny v území, které svým
významem přesahují území více obcí (nadmístní rozvojové oblasti a osy) ........................ 18
- Zpřesnění vymezení specifických oblastí a dalších specifických oblastí nadmístního
významu ........................................................................................................................... 18
- Vyhodnocení a zpřesnění vymezení ploch a koridorů vymezených v PÚR 2008 a
vymezení ploch a koridorů nadmístního významu, ovlivňujících území více obcí, včetně
ploch a koridorů veřejné infrastruktury, ÚSES a územních rezerv ..................................... 18
- Vyhodnocení územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a
civilizačních hodnot území kraje........................................................................................ 19
- Vyhodnocení naplnění cílových charakteristik krajiny ..................................................... 21
- Vyhodnocení zapracování VPS, VPO a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu
a asanačních území nadmístního významu ...................................................................... 21
- Vyhodnocení zapracování požadavků nadmístního významu na koordinaci územně
plánovací činnosti obcí, zejména s přihlédnutím k podmínkám obnovy a rozvoje sídelní
struktury ............................................................................................................................ 21
Soulad ÚP Šluknov a Změny č. 1 ÚP s cíli a úkoly územního plánování, zejména
s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a
požadavky na ochranu nezastavitelného území .............................................................. 22
Soulad ÚP Šluknov a Změny č.1 ÚP s požadavky stavebního zákona a jeho
prováděcích předpisů ........................................................................................................ 25
Vyhodnocení souladu ÚP Šluknov a Změny č. 1 ÚP Šluknov s požadavky zvláštních
právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních
předpisů, s připomínkami, případně s výsledky řešení rozporů ..................................... 25
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území................................................................. 26
Stanovisko krajského úřadu k vyhodnocení vlivů na životní prostředí .......................... 26
Odůvodnění návrhu Změny č. 1 ÚP Šluknov .................................................................... 26
- Odůvodnění celkové urbanistické koncepce ................................................................... 26
- Odůvodnění vymezení ploch s rozdílným funkčním využitím .......................................... 27
- Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení
zastavitelných ploch .......................................................................................................... 27
- Odůvodnění koncepce technické infrastruktury ............................................................... 28
- Odůvodnění koncepce uspořádání krajiny ...................................................................... 30

3

Změna č. 1 Územního plánu Šluknov

Opatření obecné povahy

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení Změny č.1 ÚP Šluknov
na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa ................................ 31
- Údaje o pozemcích zemědělského půdního fondu (ZPF), dotčených návrhem Změny č.1
ÚP .................................................................................................................................... 31
- Zemědělství .................................................................................................................... 31
- Zdůvodnění navrhovaného řešení .................................................................................. 32
- Pozemky plnící funkci lesa (PUPFL), lesnictví ................................................................ 33
Rozhodnutí o námitkách, včetně odůvodnění jejich vypořádání .................................... 33
- Vyhodnocení připomínek k návrhu změny č. 1 Územního plánu Šluknov, dle § 50 odst. 2
a 3 stavebního zákona ...................................................................................................... 34
- Vyhodnocení námitek, připomínek k návrhu změny č. 1 Územního plánu Šluknov, dle §
53 stavebního zákona ....................................................................................................... 38
- Návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu Změny č. 1 ÚP Šluknov dle § 53
stavebního zákona ............................................................................................................ 39
Závěr ................................................................................................................................... 40
Poučení: .............................................................................................................................. 40

4

Změna č. 1 Územního plánu Šluknov

Opatření obecné povahy

Změna č. 1 Územního plánu Šluknov
Zastupitelstvo města Šluknov, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), v platném znění, za
použití § 43 odst. 4 a § 54 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č.
500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a
způsobu evidence územně plánovací činnosti (dále jen „vyhlášky“) a formou dle § 173 odst.
1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění

vydává
Změnu č. 1 Územního plánu Šluknov
opatřením obecné povahy (dále jen „OOP - Změna č. 1 Územního plánu Šluknov“, jehož
součástí je projednaná územně plánovací dokumentace Změny č. 1 Územního plánu
Šluknov (dále jen „Změna č. 1 ÚP Šluknov“), tj.:
Textová a grafická část Změny č. 1 ÚP Šluknov (obsah dle vyhlášky č. 500/2006 Sb.,
příloha č.7, bod I), je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy jako příloha č.1
Textová a grafická část Změny č. 1 ÚP Šluknov - odůvodnění (obsah podle vyhlášky
č. 500/2006 Sb., příloha č.7, bod II), je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy,
jako příloha č.2
Nabytím účinnosti tohoto OOP - Změna č. 1 Územního plánu Šluknov nahrazuje v
konkrétních řešených částech území Územní plán Šluknov vydaný 21.03.2011 opatřením
obecné povahy č.j.: ORŽP/1977/2011/149/2010/bum, které nabylo účinnosti 05.04.2011.
Definice jednotlivých funkčních typů (změnou neřešeného) území zůstávají beze změn –
Změna č. 1 zpřesňuje obecné podmínky využití.

ODŮVODNĚNÍ
Vzhledem k rozsahu, struktuře a obsahu textových podkladů, projektanta Změny č. 1 ÚP
Šluknov nebyly provedeny korekce jím poskytnutých textů Změny č. 1 ÚP Šluknov –
Odůvodnění, ale příslušné části Odůvodnění byly pořizovatelem – Odborem rozvoje a ŽP,
MěÚ Šluknov zapracovány přímo do textu OOP, s odkazy na dokumentaci zpracovanou
projektantem. Nedílnou součástí tohoto odůvodnění je tedy příloha č. 2, tj. textová a grafická
část Změny č. 1 ÚP Šluknov – Odůvodnění

1. Postup při pořízení Změny č. 1 ÚP Šluknov
Záměr a zadání
Záměr pořízení Změny č. 1 ÚP Šluknov vymezuje Zpráva o uplatňování územního plánu
Šluknov, resp. příloha č.1 této zprávy „E - Pokyny pro zpracování návrhu Změny č.1 ÚP
Šluknov v rozsahu zadání změny“, které byly projednány v souladu s § 47 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů a schváleny Zastupitelstvem města Šluknov usnesením ZM č.
31/10Z/2016 dne 17.3.2016. Následně byly zpracovány Doplňující průzkumy a rozbory, které
aktualizovaly limity využití řešeného území a upřesnily požadavky zadání.
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V průběhu zpracování návrhu Změny č.1 ÚP vznesl pořizovatele další požadavky na drobné
změny využití území, a to pokynem „Dodatečné požadavky na urbanistickou koncepci,
zejména na prověření plošného a prostorového uspořádání zastavěného území a prověření
možných změn, včetně vymezení zastavitelných ploch“ ze dne 24.4.2017, které byly
do návrhu Změny č. 1 ÚP Šluknov rovněž zapracovány.
Návrh
Na základě schváleného zadání byla zpracována Ing. arch. Jitkou Fikarovou dokumentace
návrhu Změny č. 1 ÚP Šluknov pro společné jednání.
V souladu s § 50 odst. 2 stavebního zákona pořizovatel Změny č. 1 ÚP Šluknov vyhlásil
společné jednání o návrhu Změny č. 1 Územního plánu města Šluknov, které se uskutečnilo
dne 22.06.2017. Pořizovatel oznámil místo a dobu konání společného jednání nejméně 15
dnů předem jednotlivě dotčeným orgánům, Krajskému úřadu Ústeckého kraje, městu
Šluknov a sousedním obcím. Dotčené orgány byly vyzvány, aby uplatnily svá stanoviska k
uvedenému návrhu územního plánu ve lhůtě 30 dnů ode dne jednání. Ve stejné době mohly
sousední obce uplatnit své připomínky. Po uvedenou dobu bylo možné nahlížet do
dokumentace návrhu Změny č. 1 ÚP Šluknov na městském úřadě Šluknov, odboru rozvoje a
ŽP a na webových stránkách města Šluknov.
Požadavky uplatněné v rámci společného jednání, spolu s požadavky dotčených orgánů,
které uplatnily v rámci zákonné lhůty, byly analyzovány, projednány, dohodnuty a
projektantem zapracovány do upravené dokumentace návrhu Změny č. 1 územního plánu
pro veřejné projednání. Ze společného jednání pořídil pořizovatel záznam. V rámci
společného jednání pořizovatel obdržel vyjádření, stanoviska:
A. Stanoviska uplatněná bez připomínek:
1. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR;
2. Ministerstvo obrany ČR, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM);
3. Ministerstvo vnitra ČR, odbor všeobecné správy, oddělení státních hranic;
4. Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství;
5. Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor kultury a památkové péče;
6. Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, územní
pracoviště Děčín;
7. Obvodní báňský úřad pro území kraje Ústeckého;
8. Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, odbor správy nemovitého majetku;
9. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, územní pracoviště Ústí nad
Labem, odbor Hospodaření s majetkem státu.
B. Stanoviska uplatněná s připomínkami:
10. Městský úřad Rumburk, odbor životního prostředí;
11. Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství;
12. Státní pozemkový úřad, pobočka Děčín;
13. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, podatelna generálního
ředitelství SŽDC.
Na základě obdržených stanovisek, připomínek a podnětů zpracoval pořizovatel Požadavky
pořizovatele na úpravu návrhu změny č.1 ÚP Šluknov.
Posouzení návrhu krajským úřadem
Po zapracování požadavků byla dne 20.11.2017 podána Žádost o stanovisko krajského
úřadu k návrhu Změny č. 1 územního plánu Šluknov, dle § 50 odst. 7 stavebního zákona,
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které bylo vydáno jako negativní, s výčtem nedostatků. Po úpravě návrhu Změny č.1 ÚP
Šluknov – soulad se ZÚR Ústeckého kraje, byla podána opětovná žádost a dne 29.1.2018
bylo Krajským úřadem Ústeckého kraje vydáno potvrzení o odstranění nedostatků dopisem
č.j. 321/UPS/2017.
Řízení o územním plánu
Řízení o územním plánu spojené s veřejným projednáním zahájil pořizovatel v souladu s
ustanovením § 52 stavebního zákona jeho vystavením k veřejnému nahlédnutí. Návrh byl
vystaven po dobu 30 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky. Do termínu 7 dní po veřejném
projednání bylo možno uplatnit námitky a připomínky k návrhu Změny č. 1 územního plánu
Šluknov.
Veřejnou vyhláškou ze dne 12.02.2018 bylo oznámeno konání veřejného projednání návrhu
Změny č. 1 územního plánu Šluknov dle § 52 zákona č. 183/2006 Sb., dne 29.03.2018 na
hlavním sále Šluknovského zámku. Vyhláška byla zveřejněna na úřední a elektronické
úřední desce. Návrh ÚP byl k nahlédnutí u pořizovatele na odboru rozvoje a ŽP MěÚ
Šluknov a v elektronické podobě na úřední desce. Veřejné projednání se uskutečnilo za
účasti pořizovatele, určeného zastupitele a zpracovatele. O průběhu veřejného jednání byl
proveden záznam. V prezenční listině bylo zapsáno 6 účastníků. Nebyly podány žádné
námitky ani připomínky. Ve spolupráci s určeným zastupitelem pořizovatel v souladu s
ustanovením § 53 stavebního zákona vyhodnotil výsledky projednání návrhu Změny č. 1
územního plánu Šluknov. Na základě veřejného projednání a vyhodnocení výsledků tohoto
projednání, došlo k úpravě dokumentace návrhu Změny č. 1 územního plánu Šluknov. Tato
úprava však nebyla podstatná a nevyvolala potřebu opakovaného veřejného projednání. K
veřejnému projednání byla předložena vyjádření, stanoviska:
A. Stanoviska uplatněná bez připomínek:
1. Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu;
2. Ministerstvo obrany ČR, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM);
3. Ministerstvo vnitra ČR, odbor všeobecné správy, oddělení státních hranic;
4. Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství;
5. Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, odbor správy nemovitého majetku.
B. Stanoviska uplatněná s připomínkami:
1. Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství;
Pořizovatel zpracoval návrh vyhodnocení připomínek s odůvodněním (námitky nebyly
řešeny) a 14. 5. 2018 byl dotčeným orgánům zaslán návrh vyhodnocení připomínek k návrhu
Změny č. 1 územního plánu Šluknov s výzvou k uplatnění stanovisek dle § 53 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v pozdějším znění (stavební
zákon).
Stanoviska (souhlasná):
1. NET4GAS;
2. Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor kultury a památkové péče;
3. Město Velký Šenov;
4. Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, odbor správy nemovitého majetku;
5. Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství;
6. Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, územní
pracoviště Děčín;
7. Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Ústecký kraj;
8. Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství;
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9. Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu.
Zastupitelstvu obce byl v souladu s ustanovením § 54 odst. 1 stavebního zákona předložen
návrh na vydání Změny č. 1 územního plánu Šluknov s jeho odůvodněním.

2. Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje ČR a územně
plánovací dokumentací vydanou Krajským úřadem Ústeckého kraje
Podrobně zpracováno v příloze č. 2. OOP, tj. v textové části Změny č. 1 územního plánu
Šluknov – Odůvodnění.
Politika rozvoje České republiky – ve znění aktualizace č. 1
Politikou územního rozvoje České republiky ve znění Aktualizace č.1 schválené usnesením
vlády ČR č. 276 ze dne 15. 4. 2015 (PÚR ČR) není město Šluknov zařazeno do žádné
rozvojové osy, ani specifické oblasti, ani do něj nezasahuje žádný koridor nebo plochy
technické infrastruktury.
Při stanovování podmínek Změny č. 1 ÚP Šluknov pro změny v území, jsou v souladu s
charakterem území zohledněny níže popsané republikové priority územního plánování
vyjádřené v PÚR ČR.
Vyhodnocení - REPUBLIKOVÉ PRIORITY ÚP
Republikové priority územního plánování stanovené v PÚR ČR, aktualizace č. 1 jsou
naplňovány ve Změně č. 1 ÚP Šluknov (v ÚP Šluknov) v míře odpovídající úrovni územnímu
plánu ve všech jeho částech od stanovení koncepce rozvoje území obce a ochrany jeho
hodnot, přes urbanistickou koncepci obsahující vymezení ploch s rozdílným způsobem
využití a stanovením podmínek jejich funkce, stanovení koncepce uspořádání krajiny a její
ochrany včetně vymezení územního systému ekologické stability, stanovení koncepce
dopravní a technické infrastruktury až po stanovení veřejně prospěšných staveb, veřejně
prospěšných opatření a vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v
území podmíněno zpracováním územní studie. Konkrétní řešení je zřejmé z obsahu přílohy
č.2 OOP tj. textová část a grafická část Změny č. 1 ÚP Šluknov.
Obecně formulované republikové priority územního plánování byly zohledněny při
zpracování Zadání změny č. 1 ÚP Šluknov i ÚP Šluknov, řešeného území se zejména týkají:
-

ÚP Šluknov navrhuje celkovou koncepci rozvoje správního území města
v opomíjeném šluknovském výběžku, zahrnující k.ú. Šluknov, Císařský, Královka,
Nové Hraběcí, Rožany, Fukov, Království a Kunratice u Šluknova.
Návrh posiluje obytnou funkci města obnovou zaniklého osídlení v okrajových
katastrech Císařský, Království a Nové Hraběcí a rozvojem na nových plochách v
exponovaných částech sídla, zejména ve Šluknově a v Rožanech. Regulace
obytných ploch zohledňuje historické jádro města a podmínky jeho utváření dané
vyhlášením památkové zóny, jakož i rozvolněný charakter venkovské zástavby
v okrajových částech území.
Celková urbanistická koncepce je založena na revitalizaci původního osídlení území s
důrazem na zachování charakteristických rysů šluknovska.

-

Zpracování surovin, lesnictví a zemědělství je hlavní ekonomickou základnou
řešených venkovských obcí. Je respektován kamenolom Císařský (čedič), lom
Rožany (diabas) je navržen k rozšíření včetně související dopravní stavby.
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Hospodářské lesy představují 38% celkové výměry území Šluknova. V území
mimo les jsou evidovány plochy, u kterých přirozená sukcese směřuje k lesnímu
porostu. V některých těchto případech je návrhem ÚP doporučena změna
způsobu využití na PUPFL. Celkem je k převodu na PUPFL navřeno 72,37 ha, z
toho 38,78 ha ZPF.
-

Pro posílení sociální soudržnosti je nutná dlouhodobá stabilizace stávajících, resp.
příliv nových obyvatel města. ÚP Šluknov v tomto směru vytváří podmínky
vymezením ploch s rozdílným způsobem využití s důrazem na kvalitní obytné
prostředí, vymezením ploch pro vznik pracovních příležitostí a pro potřebnou
občanskou a technickou vybavenost.

-

PUR ČR řešené území neřeší, město Šluknov není zařazeno do žádné rozvojové osy
ani specifické oblasti, ani do něj nezasahuje žádný koridor nebo plochy technické
infrastruktury. ÚP Šluknov vychází z historické tradice původně významného osídlení
v severní výběžku republiky, založené na vlastním ekonomickém potenciálu.
Širší územní dopad ÚP Šluknov lze spatřovat v návrhu obnovení zástavby zaniklé
obce Fukov včetně nového hraničního přechodu do SRN.

-

ÚP Šluknov navrhuje základní koncepci rozvoje území vymezením ploch s rozdílným
způsobem využití území, stanovením jejich regulačních podmínek i základních limitů
využití území, stanovuje podmínky na provedení změn v území, zejména s ohledem
na ochranu stávajících historických, kulturních, urbanistických a přírodních hodnot
území města.
ÚP Šluknov stabilizuje stávající průmyslové i zemědělské provozy na území města
včetně výrobních ploch vymezených v dřívější ÚPD ve východní části k.ú. Šluknov
(VP1, VP2 a VP3).
Je navržena revitalizace průmyslových ploch v ul. Dvořákova a Na Hrázi (VŘ2 a VŘ3)
a rozšíření stávajících areálů (VP4 Plaston, VŘ pod tratí a VŘ Jungmannova).
K revitalizaci pro průmyslovou nebo zemědělskou výrobu je navržen devastovaný
areál v Království (VZ1). Rozvoj zemědělských farem je navržen pro farmy Fiala
(VZ2), Stelmasčuk (VZ3) a Pepel (VZ5).

-

Město Šluknov má historické centrum s těžištěm v náměstí Míru, obklopeném
kompaktní zástavbou původních obytných bloků. Sevřená zástavba centra na jižním
obvodu přechází do volnější zástavby individuálního bydlení v rodinných domech a
vilách ze začátku 20. stol., která vytváří příjemné až luxusní podmínky pro bydlení. Je
zde koncentrována občanská vybavenost každodenní potřeby.
Okolní rozvolněná zástavba se vyznačuje venkovskou zástavbou podél průjezdných
komunikací s většími pozemky a s drobnou hospodářskou držbou. ÚP navrhuje do
okrajových oblastí drobné plochy občanské vybavenosti a plochy smíšené obytné
k posílení jejich autonomie.
Specifický charakter má příhraniční obec Rožany.

-

ÚP Šluknov navrhuje plochy k obnově a opětovnému využití znehodnoceného území
v k.ú. Fukov. K opětovnému využití jsou navrženy plochy smíšené obytné v místech
dřívější zlikvidované obce. Záměr respektuje pietní místo bývalého hřbitova.
ÚP dále navrhuje k obnově plochy asanace:
•AS-1 asanace zbořeniště výrobního areálu Na Hartě v k.ú. Království,
•AS-2 asanace zbořeniště v k.ú. Království,
•AS-3 celková úprava a revitalizace veřejného prostranství v místě křížení ulic
Dr.Edvarda Beneše a Knížecí v k.ú. Šluknov,
•AS-4 asanace a úpravy plochy na nám. Republiky v prostoru navržené okružní
křižovatky v k.ú. Šluknov,
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Navržené zastavitelné plochy jsou přednostně uvnitř stávající zástavby a po jejím
obvodu tak, aby vytvářely kompaktní charakter zastavěného území města a
jednotlivých obcí.
-

Charakter stávající, lidmi opuštěné krajiny v k.ú. Fukov bude ovlivněn vymezením
zastavitelných ploch, resp. obnovou historického osídlení bývalé obce Fukov a
přilehlými plochami pro rekreaci a pro golfové hřiště. Návrh přeměny sporadicky
udržovaných travních a ruderálních porostů na kulturní zástavbu a krajinu je
nápravou dob minulých.
Implementace prvků územního systému ekologické stability do ÚP Šluknov je
provedena na nadregionální, regionální i lokální úrovni ÚSES.

-

ÚP Šluknov posiluje prostupnost krajiny pro volně žijící živočichy návrhem územního
systému ekologické stability, vymezením sídelní a krajinné zeleně, návrhem dalších
ploch zeleně (sídelní, ochranné, doprovodné aleje, apod.), pro člověka návrhem
pěších a cyklistických tras a nových komunikací.
ÚP Šluknov respektuje a zachovává specifický charakter města a jednotlivých obcí,
zejména rekreační charakter Kunratic. Město Šluknov je již dlouhodobě propojeno s
Císařským i s Královstvím. Vazby těchto částí města spočívají zejména v dopravní a
technické infrastruktuře.

-

Město Šluknov není součástí vymezených rozvojových ploch ani oblastí.
Přesto ÚP Šluknov vymezuje pozemky pro vytvoření souvislých ploch veřejně
přístupné zeleně, plochy zeleně ochranného charakteru v návaznosti na průmyslové
areály a plochy zeleně pro různé formy krátkodobé rekreace a zohledňuje hledisko
zachování prostupnosti krajiny.

-

Rozvoji cestovního ruchu je v ÚP Šluknov věnována mimořádná pozornost.
Evidované cyklotrasy III. a IV. třídy jsou zahrnuty do systému cyklisté dopravy a
doplněny návrhem nových cyklistických tras, určených zejména cyklistické veřejnosti
z řad obyvatel města a návštěvníků rekreačních zařízení.
Stávající cyklotrasy:
-cyklotrasa č. 211 – Česká Lípa – Krásná Lípa – Šluknov
-cyklotrasa č. 3043 – Dolní Poustevna – Šluknov - Jiříkov
-cyklotrasa č. 3042 – Šluknov - Jiříkov
Navržené nové cyklistické trasy:
- cyklistická trasa „Kunratický okruh“
- cyklistická trasa „Křečanský okruh“
- přeložka cyklistické trasy č.211 v Rožanech
- cyklotrasa vedená do Fukova
ÚP Šluknov dále navrhuje tyto významnější pěší trasy:
- pěší trasa podél rybníka v Rožanech, kombinovaná s cyklistickou stezkou
- pěší spojka u parkoviště restaurace Altemühle
- pěší trasa do prostoru sportoviště, ve vazbě na lokalitu občanské
vybavenosti S-3 ve Šluknově.
Ve volné kulturní krajině jsou vymezeny plochy pro rekreaci na plochách přírodního
charakteru:
v k.ú. Šluknov:
- plocha u Bobřího rybníka pro letní pobyt u vody
- zázemí rekreačního zařízení Karlovo údolí v podobě lesoparku
v k.ú.Císařský:
- plochy u Stříbrného potoka pro letní pobyt v přírodě
v k.ú.Království:
- plocha pro výcvik a vyjížďky koní
v k.ú.Rožany:
- pobytové zázemí penzionu U Karlů
- plochy u Šluknovského rybníka pro letní pobyt u vody
v k.ú.Fukov:
- golfové hřiště
- plocha ne břehu Sprévy pro letní pobyt v přírodě
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-

Na území Šluknova se nenachází dálnice I. ani II. třídy, ani silnice I. třídy.
Silnice II/266, která prochází centrem města je ponechána v původní trase přes
náměstí. Pro zkvalitnění dopravní obsluhy jsou na silnici II/266 navrženy dílčí úpravy
komunikace.
Od návrhu obchvatu města bylo ustoupeno mimo jiné i z důvodu menší fragmentace
krajiny a oddělení obytné zástavby Šluknova od přírodního zázemí jižně položených
travnatých a lesních porostů.

-

ÚP vytváří podmínky pro zlepšování dostupnosti návrhem nových komunikací III.
třídy:
- Nový úsek silnice, spojující tah II/266 se silnicí III/2662
Nová výstavba na navržených zastavitelných plochách je podmíněna zajištěním
kapacitně vyhovující veřejné infrastruktury.

-

Stávající průmyslové areály jsou v území stabilizovány, nevykazují zásadní problémy
v oblasti hygieny prostředí a není navrhováno jejich další rozšiřování.

-

ÚP Šluknov se problematikou vodních poměrů v území poměrně zásadním
způsobem zabývá. K obnově a celkové revitalizaci je nevrženo několik v současné
době zaniklých a nefunkčních vodních ploch, které historicky plnily, kromě jiného,
také funkci akumulace vod, resp. opatření k ochraně před povodněmi. K obnově jsou
navrženy i vodní nádrže na horním toku Rožanského potoka v Rožanech. Obě plochy
R7 (1,77 ha) a R8 (1,79 ha), navržené jako plochy vodní, jsou v současné době
nefunkční a nemohly být zohledněny při stanovení záplav Rožanského potoka. Celé
území, řešené ÚP Šluknov se nachází na náhorní planině a ohrožení povodní lze
předpokládat pouze v případě náhlých a mimořádně vydatných přívalových srážek,
které by způsobily povodňovou vlnu (nejedná se údolnicové území, kde by se voda
trvale rozlila bez možnosti odtoku). Revitalizace vodních nádrží na horním toku
Rožanského potoka může ohrožení povodněmi částečně regulovat zachycením
přívalových vod.

-

V ÚP jsou v k.ú. Království v prolukách stávající zástavby a v místech původního
osídlení vymezeny plochy, které svými okraji zasahují do Q100 a jsou následně
regulovány podmínkou využití, která stanoví, že uvnitř Q100 nelze umístit trvalou ani
dočasnou stavbu a oplocení směrem k potoku nesmí vytvářet zábranu proti vodě.
Do vymezené stoleté záplavy je částečně situována navržená obslužná komunikace
(veřejné prostranství) na východním okraji zástavby Šluknova (průmyslová zóna). Pro
plochy průmyslové zóny platí podmínka ponechání ploch uvnitř Q100 bez oplocení,
resp. bez jakýchkoli překážek, bránících rozlivu vody.
Pro zvýšení protipovodňové ochrany a posílení retenční funkce území jsou dále
navrženy k obnově nefunkční vodní nádrže v k.ú. Šluknov R1 Vlčí, drobné rybníky v
k.ú. Království na Lesním potoce R5 a R6. Je stanovena podmínka, že stávající
soustavy vodních ploch je z hlediska odtokových poměrů nutno zachovat a udržovat.
Pro zastavitelné plochy platí podmínka, že retence dešťových vod bude řešena
individuálně tak, aby nedocházelo ke zvyšování povrchového odtoku po srážkách a
tání oproti současnému stavu.

-

ÚP vytváří podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území a
její rozvoj a podporuje její účelné využívání v rámci sídelní struktury. Vytváří
podmínky pro zkvalitnění dopravní dostupnosti (koridor optimalizace železniční trati,
návrh úprav silnice II/2663, návrh cyklostezek), tím splňuje požadavek PÚR na
vytvoření výkonné sítě osobní i nákladní železniční, silniční dopravy, jejíž součástí je
na území Rožan také přeshraniční spojení do SRN.
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-

ÚP Šluknov vytváří podmínky pro koordinované řešení veřejné infrastruktury
v dlouhodobém horizontu. Vymezuje koncepci dopravní a technické infrastruktury
včetně občanské vybavenosti a veřejných prostranství i veřejné zeleně.
Stanovuje podmínky pro rozvoj území uvnitř Památkové zóny historického jádra
města Šluknova, směřující k ochraně jeho historické urbanistické struktury.

-

Systém dopravní infrastruktury je v území stabilizován. Veřejná doprava je založena
na propojení železniční a autobusové dopravy.
ÚP Šluknov klade důraz na vybudování a užívání vhodné sítě pěších a cyklistických
cest.

-

Koncepce technické infrastruktury, zejména zásobování vodou a zpracování
odpadních vod, je navržena způsobem splňujícím současné požadavky na užívání
území a pokrývající předpokládané kapacitní potřeby s ohledem na předpokládaný
navrhovaný rozvoj města.

-

Územní plán nenavrhuje velká zařízení pro výrobu obnovitelných zdrojů energie. Je
však možné využití těchto zdrojů pro pokrytí energetických nároků v jednotlivých
plochách či jednotlivých objektů. Zejména je doporučeno umísťování solárních panelů
na střechách objektů větších komerčních zařízení a průmyslových hal.

-

ÚP Šluknov navrhuje k obnově a opětovnému využití obytné plochy v místech
původní zlikvidované zástavby bývalé obce Fukov.
K obnově a novému využití navrhuje vymezené plochy asanace:
- zbořeniště výrobního areálu Na Hartě (AS-1)
- areál v Království (AS-2), určené následně k obnově,
- Změny č.1 ÚP vymezuje plochy asanace po ukončení provozu
skládky TKO v Rožanech, kde probíhají rekultivační práce.
Navrhuje celkovou úpravu a revitalizaci veřejného prostranství v místě křížení ulic
Dr.Edvarda Beneše a Knížecí a úpravu plochy na nám. Republiky v prostoru
navržené okružní křižovatky.

Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje
Platnou územně plánovací dokumentací vydanou krajem jsou Zásady územního rozvoje
Ústeckého kraje ve znění Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje, která
nabyla účinnosti dne 20.5.2015 (dále jen ZÚR ÚK).
Změna č. 1 ÚP Šluknov vymezuje drobné zastavitelné plochy a úpravy využití území a řeší
nový způsob likvidace komunálního odpadu po ukončení provozu skládky TKO v Rožanech.

Vyhodnocení uplatnění stanovených priorit územního plánování Ústeckého
kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území:
Územní plán Šluknov a jeho Změny č.1 respektuje a ve svém řešení rozvoje území
zohledňuje následující priority územního plánování Ústeckého kraje pro zajištění
udržitelného rozvoje území:
Základní priority:
(1)
Závěr dokumentace Vyhodnocení vlivů ÚP Šluknov na udržitelný rozvoj území
konstatuje: „Zohlednění podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a
pro život obyvatel je základním východiskem návrhu ÚP Šluknov. Na základě posouzení lze
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konstatovat, že posuzovaný ÚP města Šluknov nezvyšuje hrozby ani slabé stránky řešeného
území a je v naprosté převaze hodnocen pozitivně v případě jevů, které může územně
plánovací dokumentace skutečně ovlivnit.“
(2)
ÚP Šluknov stanovuje limity rozvoje pro všechny činnosti, které by mohly přesahovat
meze únosnosti území (tj. podmínky udržitelného rozvoje), způsobovat jeho poškození
anebo bránit rozvoji jiných žádoucích forem využití území a vytváří podmínky pro bezkolizní
a proporcionální rozvoj jednotlivých složek života města.
V plné míře jsou respektovány veškeré limity využití území.
Životní prostředí:
(3) ÚP přispívá k ozdravění a zlepšení životního prostředí, a to jak ve volné krajině, tak uvnitř
sídel. Stávající plochy průmyslové výroby jsou stabilizovány, předchozím územním plánem
vymezená průmyslová zóna je částečně zmenšena o plochy uvnitř stoleté záplavy (Q100)
Šluknovského potoka.
ÚP klade důraz na ochranu a rozvoj přírodních hodnot v území, posilování stability osídlení a
dalšího rozvoje bydlení a rekreace. Navržené plochy pro rozvoj bydlení jsou doplněny
návrhem ploch zeleně. Významný vliv na zlepšování životního prostředí má vymezení
územního systému ekologické stability na regionální i lokální úrovni, ochrana všech
přírodních hodnot v území a podpora rozvoje rekreace a cestovního ruchu. Jsou vymezeny
nové vodní plochy, plochy pro rekreaci, nové cyklostezky a pěší trasy.
(4) Zlepšení stavu složek životního prostředí je považováno za prvořadý veřejný zájem
města. ÚP vytváří předpoklady pro ochranu všech složek životního prostředí stanovením
podmínek pro ochranu přírodních a krajinných hodnot v území, vymezením ÚSES a
stanovením regulativů pro jednotlivé plochy s rozdílným funkčním využitím. Plochy narušené
rozsáhlou skládkou komunálního odpadu v Rožanech jsou po ukončení skládkování
připraveny k rekultivaci a vymezeny Změnou č.1 ÚP jako plochy asanace.
(5) Na území města Šluknov se nenachází území NATURA 2000, EVL, PO, CHKO, NP, ani
MZCHÚ. ÚP vymezuje a chrání nezastupitelné přírodní hodnoty obecně chráněných území
(registrované VKP, VKP ze zákona, ÚSES, památné stromy). Územní plán stanovuje
podmínky pro ochranu a rozvoj všech přírodních hodnot území nacházejících se na území
města.
(6) Vodní toky na území města Šluknov nevykazují hrubé zásahy v důsledku lidské činnosti.
Ke zlepšení kvality vody ve Šluknovském potoce přispějí v ÚP navržená opatření na
kanalizační síti města, vedoucí k podchycení stávajících kanalizačních výústí a jejich
převedení na centrální ČOV Šluknov.
(7) Šluknov nepatří k vyhlášeným oblastem se zhoršenou kvalitou ovzduší z důvodu
překračování limitů některých znečišťujících látek.
Regulací funkčního využití ploch a návrhem ochranných pásem zeleně přispívá ÚP k řešení
problémů v plochách dotčených provozem silniční a železniční dopravy, která je vedená
obytným územím města.
Územní plán nevymezuje takové plochy výroby a skladování nebo plochy pro dopravní
stavby, u kterých je předpokládáno riziko významného zvýšení hlukové a emisní zátěže
území.
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Hospodářský rozvoj:
(8) ÚP stabilizuje stávající průmyslové i zemědělské provozy na území města, návrh
vymezuje dlouhodobě předchozí ÚPD evidované výrobní plochy ve východní části k.ú.
Šluknov VP-1, VP-2 a VP-3. Změnou č.1 ÚP došlo ke změně využití plochy VP-1, kde na
části této plochy byla vymezena plocha pro třídění odpadu VO3.
Je navržena revitalizace průmyslových ploch v ul. Dvořákova a Na Hrázi na plochy drobné
výroby a řemesel (VŘ-2 a VŘ-3) a drobné rozšíření stávajících areálů.
K revitalizaci pro průmyslovou nebo zemědělskou výrobu je navržen devastovaný areál
v Království (ZA-1).
Rozvoj stávajících zemědělských farem je navržen pro farmy Fiala (ZA-2), Stelmasčuk (VZ3) a Pepel (VZ-4).
ÚP zohledňuje rozvoj ploch pro kamenolom (drtička, úprava kameniva) v Rožanech.
Stanovené podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití zajišťuje flexibilitu
využití ploch drobného a řemeslného podnikání a lehké výroby a vylučuje umístění
průmyslových činností, které by narušovaly obytnou pohodu území. Rozvoj dalších
ekonomických aktivit především v oblasti služeb je možný na plochách smíšených obytných,
kde se předpokládá zejména umisťování staveb drobného občanského vybavení a případně
také staveb a zařízení nerušících nevýrobních i výrobních služeb a drobného a řemeslného
podnikání.
(9) Palivoenergetický komplex ani provozy těžkého průmyslu se na území města Šluknov
nevyskytují. Územním plánem nejsou navrhovány.
(10) Palivoenergetické surovinové zdroje se na území města Šluknov nenacházejí. V území
probíhá těžba kamene ve dvou kamenolomech v k.ú. Císařský a v k.ú. Rožany. ÚP
vymezuje plochu pro rozvoj kamenolomu Rožany pro předpokládanou úpravu těženého
kamene. Lomy nejsou ve střetu s vymezenými prvky ÚSES.
(11) ÚP podporuje revitalizaci nedostatečně využitých nebo zanedbaných areálů a ploch
(typu brownfield) a vymezuje plochy asanací. K obnově a novému využití navrhuje
zbořeniště výrobního areálu Na Hartě (AS-1) a areál v Království (AS-2). Plochy ukončené
skládky TKO Rožany by po ukončení rekultivací měly být navráceny do zemědělského
půdního fondu.
(12) ÚP Šluknov předpokládá rozvoj průmyslových aktivit v rámci územních rezerv
stávajících průmyslových areálů. Nové výrobní plochy jsou vymezeny v souladu s původní
ÚPD v návaznosti na stávající průmyslové areály ve východní části k.ú. Šluknov.
(13) Na území města Šluknov probíhá těžba v dobývacích prostorech DP č.70511, Císařský
(stavební kámen) a DP č. 70874, Rožany I (kámen). Těžba v DP č. 70844, Královka je
ukončena. S využitím ostatních evidovaných CHLÚ a prognózních zdrojů ÚP Šluknov
nepočítá.
(14) Zábory nejkvalitnějších zemědělských půd jsou ÚP Šluknov minimalizovány. K záborům
ZPF I. třídy ochrany dochází záměrem na nové zastavitelné plochy v k.ú. Fukov pro funkce
sportovně rekreační, občanskou vybavenost a golfové hřiště. Jedná se o obnovu původního
zaniklého osídlení v pohraničí.
Zemědělská výroba je orientovaná zejména na pastvu. Návrhem ÚP nedochází
k fragmentaci zemědělských území.
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Rozvojové oblasti a osy, specifické oblasti:
(15), (16), (17), (18) – území města Šluknov není součástí vymezené rozvojové oblasti a osy
ani specifické oblasti nadmístního významu. Tyto priority se města Šluknov netýkají.
Dopravní a technická infrastruktura:
(19) Město Šluknov má přímý kontakt na silniční tah II/266. Ten prochází zastavěnou částí
sídla a vykazuje dopravní zátěže regionálního a lokálního charakteru. Má vazbu na Lipovou,
Lobendavu, Velký Šenov, Dolní Poustevnu, Rumburk a Jiříkov. Silnice má dvoupruhové
uspořádání, křižovatky jsou úrovňové.
ZÚR stanovily pro územně plánovací činnost požadavek na prověření vybraných silnic
nadmístního významu, mezi které spadá i silnice II/266.
ÚP Šluknov po prověření a v součinnosti s dotčenými orgány opustil v minulosti řešené
úvahy o jižním obchvatu města a navrhl na průtahu silnice II/266 zastavěným územím města
technická opatření (kruhové křižovatky) ke zvýšení dopravního komfortu města. Požadavek
územního vymezení koridoru pro přestavbu silnice II/266 naplňují v ÚP navržené veřejně
prospěšné stavby:
•
VPS D 14 - Okružní křižovatka na Rumburské ulici u ČSPH s napojením do ulice
17.listopadu.
•
VPS D 13 – Okružní křižovatka na Rumburské ulici u lokality OV1-O – tato stavba je
v současné době realizována.
•
VPS D 3 Okružní křižovatka ve Šluknově na nám. Republiky.
•
VPS D11 Úprava komunikace v místě křížení ulic Dr. Edvarda Beneše a Knížecí.
Důvodem pro zachování silnice II/266 v původní stopě je přiměřené zatížení města
průjezdnou dopravou ve směru Rumburk – Lipová- Lobendava. (V současné době se
zvyšuje spíše dopravní zátěž silnice III/2666 Šluknov – Rožany, přechod do SRN).
V minulosti navrhovaný jižní obchvat města zásadním způsobem omezoval rozvoj města
jižním směrem a odděloval přímé spojení obytného území města s historicky významným
rekreačním zázemím krajiny Karlova údolí a okolí Stříbrného potoka.
Nákladní doprava z kamenolomu Císařský (Partyzánský vrch) je omezována ve prospěch
využití stávající vlečky a dopravy po železnici.
ZÚR ÚK vymezují koridor konvenční železniční trati, zajištěný tratí č. 083 Rumburk –
Šluknov – Dolní Poustevna – hranice ČR/SRN (Sebnitz – Bad Schandau), která je
navrhována k optimalizaci na rychlost do 80 km/hod., v přeshraničním propojení k obnově.
Koridor je Změnou č.1 ÚP navržen jako veřejně prospěšná stavba VPS–Z3.
Šířka koridoru je Změnou č.1 ÚP upřesněna dle vyjádření Správa železniční dopravní cesty
Praha, Odboru strategie a v zastavěném území nepřesahuje plochy SŽDC.
(20), (21), (22) Jedinou, v ZÚR ÚK evidovanou dopravní stavbou, je optimalizace železniční
trati č. 083. ÚP Šluknov nevymezuje dopravní stavby nadmístního významu. Jsou navrženy
dílčí úpravy na silnici II/266. Koridor optimalizace trati 083 je upřesněn.
(23) Na území Šluknova je v současnosti funkční hraniční přechod Rožany – Sohland. Je
určen pro provoz osobní automobilové dopravy, pěší a cyklistické dopravy. Provoz autobusů
a nákladních vozidel je vyloučen. Hraniční přechod je návrhem ÚP respektován. ÚP navrhuje
nový hraniční přechod ČR/SRN v k.ú. Fukov. Přechod Fukov – Oppach je navržen pro pěší a
cyklistický provoz.
(24) Území není vhodné pro budování logistického centra.
(25), (26) Tyto priority se netýkají města Šluknov. V území nejsou vybudovány tepelné
elektrárny ani zdroje kombinované výroby elektřiny a tepla.
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(27), (28) ÚP Šluknov respektuje stávající trasy volného vedení velmi vysokého napětí VVN
110 kV a vysokého napětí VN 35 kV. Vedení 35 kV pro zásobení města Šluknov jsou
napájena ze dvou rozvoden 110 kV: z rozvodny Velký Šenov ze západu a z rozvodny
Podhájí z východu.
V ÚP jsou navrženy pouze lokální přeložky VN v prostoru pod Šluknovským rybníkem, v
prostoru pod Rumburskou ulicí mezi tratí ČD a sídlištěm, v prostoru Pod Cepolem a mezi
ulicemi Resslerova - Dr.Horákové. ÚP navrhuje nové trasy venkovního vedení VN 35 kV do
rozvojových ploch k navrženým TS.
(29) ÚP Šluknov podporuje svými regulativy racionální a udržitelný rozvoj obnovitelných
energetických zdrojů, zejména podporuje umísťování solárních panelů na střechách velkých
průmyslových hal na území města. V nezastavěném území jsou tyto plochy z důvodu
ochrany přírodních hodnot územním plánem vyloučeny, jakož i veškerá opatření snižující
přírodní charakter těchto ploch včetně solárních a větrných elektráren. Nové zastavitelné
plochy pro výrobu elektrické energie z obnovitelných zdrojů ÚP ani jeho změna nevymezuje.
(30) V souladu s návrhem ÚP Šluknov je realizován vodovodní přivaděč pitné vody DN 300,
Šluknov – Mikulášovice, který posiluje dodávku pitné vody na vodojem VDJ Křížový vrch ve
Šluknově. Tento záměr je v ÚP Šluknov vymezen jako veřejně prospěšná stavba VPS V1.
(31) ÚP Šluknov vytváří předpoklady pro zlepšení poměrů systému odvádění a čištění
odpadních vod. Stávající centrální ČOV ve Šluknově je respektována a dle návrhu ÚP
rozšířena. Tento záměr je v ÚP Šluknov vymezen jako veřejně prospěšná stavby VPS K3 a
v současné době je realizován. Je navrženo napojení obce Císařský na stávající větevnou
kanalizační síť jednotné kanalizace města Šluknova s převedením na centrální ČOV
Šluknov. Záměr je vymezen jako VPS K1. Je navrženo podchycení stávajících výústí stok
do vodotečí.
Veškeré nově budované stoky jsou podmíněny budovat jako oddílnou splaškovou kanalizaci.
V oblastech správně příslušných k městu Šluknov, které nejsou navrženy k napojení na ČOV
Šluknov bude likvidace odpadních vod řešena individuelně u každé nemovitosti (bezodtoké
jímky, domovní ČOV).
(32) ÚP Šluknov nevymezuje územní požadavky pro rozšíření služeb spojů a
telekomunikací, v průběhu zpracování nebyl vznesen požadavek na územní nároky pro tuto
potřebu. Jsou respektovány stávajíc redioreléové trasy.
(33) Územně technické řešení návrhů na rozvoj dopravní a technické infrastruktury je dle
možností řešeno s citlivostí vůči přírodě, snahou zachovávat přírodní biodiverzitu a s
ochranou hodnotné zemědělské půdy. Nedochází ke zbytečné fragmentaci krajiny.
Sídelní soustava a rekreace:
(34) Město Šluknov je dle hierarchického uspořádání sídelní struktury ZÚR ÚK vedeno jako
subregionální centrum s vazbou na Rumburk.
ÚP vytváří podmínky pro zachování a rozvoj svébytného charakteru jak města Šluknov, tak
přilehlých venkovských obcí a vytváří předpoklady pro posílení partnerství mezi nimi. Je to
dáno vzájemnou provázaností dopravní infrastruktury včetně MHD, provázaností technické
infrastruktury a občanského vybavení.
(35) ÚP Šluknov podporuje vzájemně výhodnou provázanost a kooperaci sídel
v příhraničním prostoru ČR a SRN. V souvislosti s hraničním přechodem v Rožanech jsou
navrženy nové plochy pro občanskou vybavenost.
V ÚP je navržen nový hraniční přechod ve Fukově a obnova této zaniklé obce. Jsou
navrženy plochy pro bydlení, rekreační areál a plochy pro vybavenost, která je potenciálním
předmětem přeshraničních aktivit.
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(36) Území města Šluknov není zatíženo těžbou hnědého uhlí.
(37) ÚP Šluknov vymezením nových ploch pro občanskou vybavenost vytváří předpoklady
pro posílení cestovního ruchu a rekreace ve Šluknově a v Rožanech. Vymezuje nové plochy
pro občanskou vybavenost a rekreaci v opuštěném k.ú. Fukov včetně ploch pro golfové
hřiště.
Ve volné kulturní krajině jsou vymezeny nezastavitelné plochy pro rekreaci na plochách
přírodního charakteru. Jedná se o plochu u Bobřího rybníka pro letní pobyt u vody (záměr je
realizován) a zázemí rekreačního zařízení Karlovo údolí v podobě lesoparku v k.ú Šluknov,
plochy u Stříbrného potoka pro letní pobyt v přírodě v k.ú Císařský, plochy pro výcvik a
vyjížďky koní v k.ú Království, pobytové zázemí penzionu U Karlů, plochy u Šluknovského
rybníka a plochy na břehu Sprévy v k.ú. Fukov.
(38) ÚP respektuje evidované cyklotrasy III. a IV. třídy na území Šluknova a dotváří síť
cyklostezek a turistických cest návrhem nových tras určených zejména cyklistické veřejnosti
z řad obyvatel města a návštěvníků rekreačních zařízení. Stávající cyklotrasy:
č. 211 – Česká Lípa – Krásná Lípa – Šluknov, která má vazbu na cyklotrasy v
sousedním Sasku
č. 3043 – Dolní Poustevna – Šluknov - Jiříkov, má vazbu na hraniční přechody do
Saska v Dolní Poustevně, Lipové, Rožanech a Jiříkově.
č. 3042 – Šluknov – Jiříkov, má funkci spojovací trasy mezi oběma městy.
V ÚP Šluknov jsou navrženy nové cyklistické trasy a významnější pěší trasy:
„Kunratický okruh“
„Křečanský okruh“
cyklotrasa vedená do Fukova
pěší trasa podél rybníka v Rožanech, kombinovaná s cyklistickou stezkou
pěší spojka u parkoviště restaurace Altemühle
pěší trasa do prostoru sportoviště, ve vazbě občanskou vybavenost S-3 ve Šluknově.
Sociální soudržnost obyvatel:
(39) ÚP stabilizuje plochy pro školská zařízení ve Šluknově, zejména Střední školu lesnickou
a její detašované plochy (arboretum) v Kunraticích u Šluknova, která přispívá k rozvoji a
kultivaci lidských zdrojů a vzdělanosti obyvatel.
(40) ÚP svými nástroji přispívá k řešení problematiky zhoršených sociálních podmínek
města, zhoršených parametrů zdravotního stavu obyvatel, vysoké míry nezaměstnanosti,
problematiky skupin obyvatel sociálně slabých a ohrožených společenským vyloučením.
(41) ÚP podporuje péči o typické či výjimečné přírodní, kulturní a civilizační hodnoty na
území města, které vytvářejí charakteristické znaky území, přispívají k jeho snadné
identifikaci, posilují sociální soudržnost obyvatel města a prestiž města (zámek Šluknov a
zámecký park, podstávkové domy, 2 křížové cesty, soustava vodních nádrží, hraniční
přechody).
(42) ÚP Šluknov vytváří předpoklady pro stabilizaci obyvatel a možnost nárůstu počtu
obyvatel vymezením ploch pro různé formy bydlení s dobrou dopravní dostupností a
zázemím občanského vybavení.
(43) ÚP je zpracován ve spolupráci s obyvateli a dalšími uživateli území, touto cestou hledá
vyšší míru vyváženosti řešení mezi hospodářským rozvojem, ochranou přírody a hledisky
ovlivňujícími sociální soudržnost obyvatel.
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Ochrana území před potenciálními riziky a přírodními katastrofami:
(44) ÚP respektuje stávající radioreléové trasy. Na území města není evidováno zájmové
území armády ČR.
(45) V průběhu zpracování a projednávání ÚP Šluknov nebyly ze strany příslušných
dotčených orgánů a organizací (KÚ ÚK, HZS Ústeckého kraje, Povodí Ohře) uplatněny
žádné požadavky na územní vymezení ploch potřebných pro protipovodňová opatření ani
pro ochranu obyvatelstva. Ochrana obyvatelstva je zajišťována prostřednictvím
integrovaného záchranného systému.
ÚP navrhuje k obnově a celkové revitalizaci několik zaniklých a nefunkčních vodních ploch,
které historicky plnily, kromě jiného, také funkci akumulace vod, resp. opatření k ochraně
před povodněmi. Dále viz také vyhodnocení priority č. 25 PÚR ČR.
(46) ÚP zohledňuje záplavové území, vymezené na Šluknovském potoce. Ostatní vodoteče
záplavové území nemají vymezené. Zastavitelné plochy jsou navrženy mimo záplavové
území Šluknovského potoka.

Vyhodnocení a zpřesnění vymezení rozvojových oblastí a rozvojových os
vymezených v ZÚR ÚK a vymezení oblastí se zvýšenými požadavky na změny v
území, které svým významem přesahují území více obcí (nadmístní rozvojové
oblasti a osy):
Město Šluknov není součástí vymezených rozvojových oblastí, rozvojových os ani oblastí se
zvýšenými požadavky na změny v území. ZÚR ÚK se problematikou města Šluknov
nezabývají.

Zpřesnění vymezení specifických oblastí a dalších specifických oblastí
nadmístního významu
Území města Šluknov není součástí žádné specifické oblasti nadmístního významu.

Vyhodnocení a zpřesnění vymezení ploch a koridorů vymezených v PÚR 2008 a
vymezení ploch a koridorů nadmístního významu, ovlivňujících území více
obcí, včetně ploch a koridorů veřejné infrastruktury, ÚSES a územních rezerv
•
Na území města Šluknov není vymezen žádný koridor silniční dopravy nadmístního
významu. Koridor na silnici II/266 Lobendava - hranice ČR/SRN do řešeného území
nezasahuje.
Silnice II/266 je v ÚP Šluknov ponechána v původní trase přes náměstí s lokálními úpravami
komunikace a křižovatek uvnitř města. Jsou navržena opatření ke zlepšení přepravních
poměrů, která jsou vedena jako veřejně prospěšné stavby:
VPS D 3 Okružní křižovatka ve Šluknově na nám. Republiky,
VPS D 13 – Okružní křižovatka na Rumburské ulici u lokality OV1-O – stavba je
realizována,
VPS D 14 - Okružní křižovatka na Rumburské ulici u ČSPH s napojením do ulice
17.listopadu.
•
ZÚR ÚK vymezují koridor konvenční železniční trati, zajištěný tratí č. 083 Rumburk
– Šluknov – Dolní Poustevna – hranice ČR/SRN (Sebnitz – Bad Schandau), která je
navrhována k optimalizaci na rychlost do 80 km/hod., v přeshraničním propojení k obnově.
Koridor je sledován jako VPS – Z3. Šířka koridoru je mimo zastavěné území stanovena
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120m, v zastavěném území je upřesněna Změnou č.1 ÚP, a to na základě komunikace
s Odborem strategie Generálního ředitelství Správy železniční dopravní cesty, státní
organizace, Ing. Tomášem Včelákem. Koridor je v zastavěné/zastavitelné části města
Šluknov zúžen na stávající železniční plochy, mimo toto území pak postupně rozšířen na
koridor 60m na obě strany od osy stávající železniční trati.
•
Územím města Šluknov neprochází žádný v PÚR ani ZÚR ÚK sledovaný koridor
technické infrastruktury.
•
V území není PÚR ani ZÚR ÚK vymezena žádná plocha pro výrobu nadmístního
významu.
•
V ÚP Šluknov a Změně č.1 ÚP jsou zpřesněny skladebné části regionálního ÚSES
(prvky nadregionálního ÚSES se ne území města Šluknov nenacházejí). Všechny dotčené
regionální prvky ÚSES jsou v ZÚR ÚK vymezeny jako funkční. V území jsou vymezeny:
Regionální biocentra:
RC 1378 „Karlovo údolí“ (les),
RC 1707 „U hranice“ (les),
RC 1708 „Špičák“ (les),
RC 1376 „Brtníky“ (les).
Regionální biokoridory:
RK 540 „RK541 – Špičák“ (les, louka, pole),
RK 541 „U hranice – st. hranice“ (les),
RK 542 „Karlovo údolí – U hranice“ (les),
RK 543 „Karlovo údolí – Brtníky“ (les).
Návrh opatření pro regionální biocentra: Výchovné zásahy v porostech s podporou cílových
druhů dřevin původních pro daný krajinný segment.

Vyhodnocení územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních,
kulturních a civilizačních hodnot území kraje:
Upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních hodnot území:
•
Na území města Šluknov nejsou registrovány krajinné části a přírodní prvky (kromě
VKP) se stanovenou územní ochranou ani Vodohospodářsky významné oblasti. Území
nepatří mezi Oblasti s kvalitní zemědělskou půdou.
•

V území evidovány následující zdroje nerostných surovin – stavebního kamene:

Prog. zdroj (R9)
Ložisko (B3)
Dobýv. pr. (DP)
CHLÚ

Název:

Plocha Organizace:
(ha):

B3 018100
DP 70511

Císařský
Císařský

29,95
52,52

Kamenolom
Císařský,a.s.
Šluknov

Způsob
těžby:

Surovina:

současná,
povrchová

stavební
kámen

B3 104600
DP 40874

Rožany
Rožany I

1,31
4,47

Kamenoprůmyslové
současná,
závody s.r.o.
povrchová
Šluknov

B3 102200
DP 70844
CHLÚ 10220000

KrálovkaHarrachov
Královka
Královka

1,34
5,97
3,33

Kamenoprůmyslové
dřívější
závody s.r.o.
povrchová
Šluknov

B3 102400
CHLÚ 10240000

Kunratice
Kunratice

1,14
2,18

Českomoravský
průmysl kamene

dřívější
povrchová

kámen pro
hrubou a
ušlechtilou
kamenickou
výrobu
kámen pro
hrubou a
ušlechtilou
kamenickou
výrobu
kámen pro
hrubou a
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a.s. Hr. Králové
v likvidaci

R9 325500

Fukov západ

R9 325600

Fukov –
východ

Fukov 2 –
Království
Království

B3 25610000
CHLÚ 25610000

R9 325400

Brtníky

MŽP ČR

dosud
netěženo
prognózní
zdroj

3,92

MŽP ČR

dosud
netěženo
prognózní
zdroj

1,46

MŽP ČR

dosud
netěženo

MŽP ČR

dosud
netěženo
prognózní
zdroj

1,69

5,66

ušlechtilou
kamenickou
výrobu
kámen pro
hrubou a
ušlechtilou
kamenickou
výrobu
kámen pro
hrubou a
ušlechtilou
kamenickou
výrobu
kámen pro
hrubou a
ušlechtilou
kamenickou
výrobu
kámen pro
hrubou a
ušlechtilou
kamenickou
výrobu

Těžba je provozována ve dvou lomech: Císařský a Rožany I. Těžba na ložisku Rožany I. je
navržena k rozšíření o novou plochu pro výsypku, deponii kameniva a drtičku (K).
Na dříve těžených ložiscích se nyní netěží (Královka, Kunratice). Tyto zdroje však nejsou
považovány za dotěžené a zůstávají i nadále evidovány. Dále jsou v území tři dosud
netěžená ložiska (Fukov-západ, Fukov-východ a Fukov2-Království).
Upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje civilizačních hodnot
území:
Město Šluknov je v hierarchickém uspořádání sídelní struktury Ústeckého kraje vymezeno
jako subregionální centrum v pohraniční oblasti s vazbami na SRN.
- ÚP Šluknov podporuje vzájemně výhodnou provázanost a kooperaci sídel v pohraničním
prostoru ČR a SRN. Je navržen nový hraniční přechod pro cyklistickou a pěší dopravu v k.ú.
Fukov.
- Pro rozvoj výroby jsou navrženy plochy asanace a revitalizace stávajících nedostatečně
využitých nebo zanedbaných areálů typu brownfield. Nové průmyslové plochy jsou převzaté
z původního ÚPSÚ. Jsou vymezeny ve východní části města (VP1) mezi železniční tratí a
Šluknovským rybníkem.
- ÚP Šluknov rozvíjí příměstskou rekreaci a rekreaci ve volné krajině. Jsou navrženy nové
cyklistické a pěší trasy. Jsou vymezeny plochy rekreace na plochách přírodního charakteru
(RH): RH1 – plochy u Bobřího rybníka - realizováno.
RH3 – lesopark Karlovo údolí – v realizaci.
RH4 – plocha pro skautské tábory u Stříbrného potoka.
RH5 – plochy pro rekreační vyjížďka na koních.
RH6 – plochy lesoparku u rekreačního zařízení Jitrovník
RH2 – plochy u Šluknovského rybníka.
RH7– přírodní zázemí penzionu.
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RH8 – golfové hřiště.
Upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje kulturních hodnot území:
- ÚP Šluknov zohledňuje vyhlášenou Městskou památkovou zónu historického jádra
Šluknov. Plochy historického jádra s pravoúhlým obdélným náměstím, kostelem sv. Václava
a areálem zámku jsou v ÚP vyznačeny jako plochy pro bydlení a vybavenost centra města
(C). Dostavby proluk na těchto plochách jsou podmíněny respektováním původní uliční a
stavební čáry včetně výškové hladiny a typu zastřešení okolní historické zástavby.
Památkově chráněné objekty jsou vymezeny jako významné kulturní a historické hodnoty
města.
- ÚP Šluknov vymezuje význačné výhledové body, vhodné pro umístění rozhledny.

Vyhodnocení naplnění cílových charakteristik krajiny:
Území šluknovska je v souladu s Typologií české krajiny součástí unikátního krajinného
celku KC Šluknovská pahorkatina. Jedná se o krajinu pahorkatinného charakteru
s vyváženým zastoupením lesů a zemědělsky využívaných pozemků.
Pro ÚP Šluknov jsou stanoveny dílčí kroky naplňování cílových charakteristik krajiny, které
jsou zohledněny:
•
ÚP Šluknov pomáhá stabilizovat obyvatelstvo ve stávajících sídlech, uvážlivě rozvíjet
výrobní funkce (průmysl, lesnictví, zemědělství), dopravu, cestovní ruch, turistiku a rekreaci,
též s ohledem na možnosti obnovy tradic přerušených v souvislosti s vysídlením původního
obyvatelstva,
•
krajinný ráz s harmonickým zastoupením všech složek přírodních i kulturních je
uchován.

Vyhodnocení zapracování VPS, VPO a opatření k zajišťování obrany a
bezpečnosti státu a asanačních území nadmístního významu:
Vymezení ploch a koridorů veřejně prospěšných staveb:
ZÚR ÚK vymezují na území města Šluknov koridor dopravní infrastruktury nadmístního
významu v oblasti železniční dopravy:
•
Z3: trať č. 083 Rumburk–Šluknov – Dolní Poustevna – hranice ČR/SRN;
optimalizace. Koridor je v ZÚ ÚK sledován jako VPS – Z3.
Šířka koridoru je upřesněna Změnou č.1 ÚP dle požadavků Správy železniční dopravní
cesty. Koridor je v zastavěné/zastavitelné části města Šluknov zúžen na stávající železniční
plochy, mimo zastavěné území pak postupně rozšířen na koridor v celkové šíři 120m. Je
označen shodně s nadřazenou dokumentací jako VPS Z3 – veřejně prospěšná stavba, pro
kterou lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit.
Vymezení ploch a koridorů veřejně prospěšných opatření:
ZÚR ÚK na území města Šluknov nevymezují žádnou skladebnou část ÚSEES, pro jejíž
založení lze práva k pozemkům odejmout či omezit. Prvky ÚSES na regionální úrovni jsou
vymezeny jako funkční a jsou Změnou č. 1 ÚP Šluknov zpřesněny do aktuální katastrální
mapy. Nadregionální biokoridor NRBK K7 (MB) Studený vrch (82) – státní hranice je mimo
řešené území.
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Vyhodnocení zapracování požadavků nadmístního významu na koordinaci
územně plánovací činnosti obcí, zejména s přihlédnutím k podmínkám obnovy
a rozvoje sídelní struktury:
ZÚR ÚK uvádí pro město Šluknov požadavek na koordinaci koridorů a ploch : ÚP10, Z3.
ZÚR stanovily pro územně plánovací činnost požadavek, který se týká vybraných silnic
nadmístního významu na území města Šluknov – ÚP10 „Šluknov –silnice II/266“.
ÚP Šluknov po prověření a v součinnosti s dotčenými orgány opustil v minulosti řešené
úvahy o jižním obchvatu města a navrhl na průtahu silnice II/266 zastavěným územím města
technická opatření (kruhové křižovatky). Požadavek územního vymezení koridoru pro
přestavbu silnice II/266 naplňují v ÚP navržené veřejně prospěšné stavby:
•
VPS D 14 - Okružní křižovatka na Rumburské ulici u ČSPH s napojením do ulice
17.listopadu.
•
VPS D 13 – Okružní křižovatka na Rumburské ulici u lokality OV1-O – tato stavba je
v současné době realizována.
•
VPS D 3 Okružní křižovatka ve Šluknově na nám. Republiky.
•
VPS D11 Úprava komunikace v místě křížení ulic Dr. Edvarda Beneše a Knížecí.
Důvodem pro zachování silnice II/266 v původní stopě je přiměřené zatížení města
průjezdnou dopravou ve směru Rumburk – Lipová- Lobendava. (V současné době se
zvyšuje spíše dopravní zátěž silnice III/2666 Šluknov – Rožany, přechod do SRN).
V minulosti navrhovaný jižní obchvat města zásadním způsobem omezoval rozvoj města
jižním směrem a odděloval přímé spojení obytného území města s krajinným zázemím
Karlova údolí a okolí Stříbrného potoka.
Změna č. 1 ÚP Šluknov respektuje požadavek na koordinaci koridorů a ploch v ZÚR ÚK
vymezených:
•
koridoru Z3, který je Změnou č. 1 ÚP vymezen jako VPS Z3
•
regionálních skladebných částí ÚSES:
RBC / 1376 / funkční
RBC / 1378 / funkční
RBC / 1707 / funkční
RBC / 1708 / funkční
RBK / 540 / funkční
RBK / 541 / funkční
RBK / 542 / funkční
RBK / 543 / funkční.

3. Soulad ÚP Šluknov a Změny č.1 ÚP s cíli a úkoly územního plánování,
zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických
hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území
Pořizovatel přezkoumal návrh Změny č. 1 ÚP Šluknov vzhledem k ustanovením § 18 a 19
stavebního zákona a konstatuje, že Změna č. 1 ÚP Šluknov není v rozporu s obecně
formulovanými cíli (§18) územního plánování v zákoně č. 183/2006 Sb. v platném znění a
v rámci republikových a krajských priorit územního plánování s upřesněnými cíli
formulovanými v PÚR ČR a ZÚR ÚK:
(1,2) ÚP Šluknov a Změna č.1 ÚP vytváří předpoklady pro novou výstavbu možností
doplňování stávající zástavby ve vymezeném zastavěném území, vymezením ploch
přestavby a zejména pak vymezením zastavitelných ploch. Navržená základní
koncepce rozvoje města Šluknov vytváří předpoklady pro příznivé životní prostředí,
územní plán nevymezuje žádné záměry, které by podléhaly posouzení vlivů na životní
prostředí, ochrana všech složek životního prostředí je zajištěna stanovením ploch s
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rozdílným způsobem využití a podmínkami pro jejich využití. Hospodářský rozvoj města
zajišťují stávající i navržené výrobní areály. Zdrojem hospodářského rozvoje jsou i
navržené plochy pro drobné podnikání a řemeslnou výrobu. Soudržnost společenství
obyvatel je podpořena možností rozvoje různých forem bydlení, občanského vybavení,
ochranou a kultivací veřejných prostranství, návrhem různých forem rekreace a
sportovního vyžití.
(3) ÚP Šluknov a Změna č.1 ÚP koordinuje veřejné a soukromé záměry. V rámci zpracování
návrhu územního plánu byly prověřovány všechny známé záměry na změny v území,
záměry na výstavbu fyzických i právnických osob i záměry města Šluknov. V ÚP jsou
tyto záměry vymezeny s ohledem a při respektování veřejných zájmů vyplývajících ze
zvláštních právních předpisů a požadavků uplatněných dotčenými orgány. Ochrana
veřejných zájmů je konkretizována stanovenou základní koncepcí rozvoje území a
koncepcí urbanistickou, uspořádáním krajiny i koncepcí veřejné infrastruktury,
podmínkami využití ploch s rozdílným způsobem využití a podmínkami pro prostorové
uspořádání území.
(4) Rozvoj přírodních, kulturních a civilizačních hodnot v území včetně ochrany
urbanistického a architektonického dědictví je v ÚP zajištěn zejména návrhem ploch s
rozdílným způsobem využití a stanovením podmínek jejich využití a prostorového
uspořádání. Zohlednění hodnot v území je promítnuto do urbanistické koncepce, do
koncepce veřejné infrastruktury a návrhu uspořádání krajiny. Potřeba nových
zastavitelných ploch je do značné míry odůvodněna dlouhodobou stagnací rozvoje
města Šluknov. Přestože je šluknovsko územně plánovací dokumentací kraje i státu
zcela opomíjeno, dochází k postupné obnově všech složek života města, včetně
identifikace obyvatel s městem. Historický potenciál města Šluknov není zdaleka
vyčerpán.
(5) ÚP Šluknov nestanovoval v nezastavěném území na zemědělské půdě a na pozemcích
lesa přípustné a nepřípustné funkční využití s upřesněním umísťování staveb.
Změna č.1 ÚP doplňuje jednoznačnější podmínky pro využití těchto ploch
vymezením přípustných a nepřípustných funkcí a stanovuje podmínku vyloučení
možnosti umísťování staveb do volné krajiny.
Změna č. 1 ÚP Šluknov není v rozporu s obecně formulovanými úkoly územního plánování
(§ 19) v zákoně č. 183/2006 Sb. v platném znění.
(1) Naplnění úkolů územního plánování v ÚP
a) ÚP a jeho změna je zpracován na základě zjištění a posouzení stavu území města,
zejména pak na základě územně analytických podkladů a doplňujících průzkumů a
rozborů. Definuje přírodní, kulturní a civilizační hodnoty v území, stanovuje podmínky
jejich ochrany a vytváří podmínky pro jejich rozvoj.
b) ÚP a jeho změna stanovuje základní koncepci rozvoje území města a urbanistickou
koncepci zajišťující ochranu hodnot v území.
c) V rámci zpracování návrhu územního plánu i jeho změny byla navrhovaná řešení
prověřována a posuzována z hledisek uvedených v tomto ustanovení.
d) ÚP a jeho změna stanovují urbanistickou koncepci a podmínky pro využití a prostorové
uspořádání území. Požadavek je splněn.
e) ÚP a jeho změna stanovuje podmínky pro provedení změn v území pro všechny
navržené zastavitelné i nezastavitelné plochy. Vymezuje plochy, jejichž změna
funkčního využití je podmíněna zpracováním územních studií.
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f) ÚP Šluknov nestanovuje pořadí provádění změn v území. Požadavky změny č.1 ÚP ani
stav využití stávajících zastavitelných ploch v ÚP Šluknov stanovení etapizace
nevyžaduje. Z návrhu byly po vyhodnocení stavu v území vypuštěny zastavitelné
plochy, jejichž náplň se stala bezpředmětnou (skládka TKO, kompostárna), nebo
je jejich využití v návrhovém období nereálné. V případech navržených asanací je
provedení asanace podmínkou pro další využití těchto ploch.
g) ÚP Šluknov tento požadavek splňuje respektováním stanoveného záplavového území nevymezováním zastavitelných ploch v záplavovém území a zejména návrhem opatření
pro zvyšování retenčních schopností území - návrh obnovy systému vodních ploch.
h) Podmínky k odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn vytváří ÚP Šluknov
především vymezením ploch pro drobnou výrobu a služby, pro občanského vybavení,
smíšených ploch pro bydlení, ve kterých je možné umisťovat občanské vybavení a
služby a podnikatelské záměry nerušící okolní obytnou zástavbu. Potenciál
hospodářského rozvoje a pracovních příležitostí poskytují dosud ne zcela účelně využité
stávající i navržené průmyslové areály.
i) ÚP a jeho změna splňuje tento požadavek vymezením ploch s rozdílným způsobem
využití a stanovením podmínek pro jejich využití a prostorové uspořádání. ÚP vymezuje
zastavitelné plochy a plochy přestavby s cílem dostavby a obnovy sídelní struktury
přednostně v zastavěném území města. Podmínky zajišťující kvalitní bydlení jsou
stanoveny v podmínkách využití ploch pro bydlení, které byly s ohledem na stávající
charakter sídelní struktury navrženy způsobem, který umožňuje různé formy bydlení
(městské, venkovské, hromadné, individuální, smíšené...), charakteristické pro různé
části města a okolních obcí.
j) Naplnění tohoto cíle ÚP Šluknov dosahuje vymezením zastavitelných ploch v návaznosti
na zastavěné území města. Kromě ochrany nezastavěného území toto opatření směřuje
k minimalizaci nákladů na zajištění souvisejících staveb veřejné dopravní a technické
infrastruktury.
k) Řešení ÚP Šluknov a jeho změny nevyvolává potřebu územního vymezení ploch pro
ochranu obyvatelstva dle §20 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů
ochrany obyvatelstva.
l) ÚP a jeho změna vymezuje lokální asanační území pro uskutečnění nezbytných změn v
území směřujících k nápravě v minulosti poškozeného území. Po ukončení činnosti
skládky TKO Rožany je vymezena plocha pro asanaci plochy bývalé skládky.
m) Řešení ÚP Šluknov ani jeho změna nevyvolává potřebu návrhu kompenzačních
opatření.
n) ÚP Šluknov navrhuje plochy pro rozšíření zázemí lomu Rožany. Návrh vychází
z dlouhodobých potřeb kamenolomu, zakotvených v původním zadání ÚP.
o) Při pořizování a zejména zpracování ÚP Šluknov byly uvedené poznatky uplatňovány.
(2) Ve schváleném zadání ÚP Šluknov byla Krajským úřadem Ústeckého kraje, odborem
životního prostředí a zemědělství stanovena podmínka, že nedílnou součástí konceptu
ÚP bude „Vyhodnocení vlivů ÚP na udržitelný rozvoj území“ (URÚ). Dle ust. § 48 odst.
1 a § 53 odst. 5 stavebního zákona bylo vyhodnocení vlivů ÚP na URÚ zpracováno v r.
2009, jako příloha textové části odůvodnění konceptu ÚP Šluknov.
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Vyhodnocení vlivů konceptu ÚP Šluknov na území Natura 2000 dle bodů B přílohy č. 5
k vyhlášce č. 500/2006 Sb. nebylo orgánem ochrany přírody požadováno.
Pro zpracování Změny č.1 ÚP podmínka vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
stanovena nebyla.
Vyhodnocení vlivů ÚP Šluknov na udržitelný rozvoj území tvoří dvě samostatné
dokumentace:
• „Vyhodnocení vlivu ÚP na životní prostředí“ dle § 10i zákona č. 100/2001 Sb., a bodu
A přílohy č. 5 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., platné v r. 2009. Vyhodnocení vlivů ÚP na
životní prostředí je zpracováno firmou Environmentální a ekologické služby s.r.o., Ing.
Luboš Motl, Ing. Diana Kvapilová, jako oprávněnou osobou na základě ustanovení § 10i
odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění.
Dokumentace ze srpna 2009 v závěru vydává souhlasné stanovisko k vyhodnocení vlivů
ÚP Šluknov na životní prostředí.
• „Vyhodnocení vlivů ÚP Šluknov na udržitelný rozvoj území“ dle bodů C, D, E a F
přílohy č. 5 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. je zpracované Ing. arch. Jitkou Fikarovou
v červenci 2009. V závěru dokumentace konstatuje: „Záměry konceptu ÚP města
Šluknov vytváří podmínky pro hospodářský rozvoj města a soudržnost společenství
obyvatel za cenu přiměřených zásahů do krajiny a s ohledem na životního prostředí“.

4. Soulad ÚP Šluknov a Změny č.1 ÚP s požadavky stavebního zákona a
jeho prováděcích předpisů
•

ÚP Šluknov splňuje požadavky stanovené stavebním zákonem a jeho prováděcími
předpisy, platnými v době jeho zpracování, t.j. v r.2010. Změna č.1 ÚP Šluknov následně
upravuje územní plán do souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcími vyhláškami,
platnými v r. 2017. Územní plán i jeho změna jsou pořizovány a zpracovány v souladu s
cíly a úkoly územního plánování stanovenými v § 18 a 19 stavebního zákona.
• V souladu s § 158 stavebního zákona je územní plán i jeho změna zpracována fyzickou
osobou, která má oprávnění k výkonu vybraných činností ve výstavbě (zpracování ÚPD)
podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších
předpisů).
• V souladu s § 6 odst. 2 a s § 24 odst. 1 stavebního zákona je pořizovatelem Městský
úřad Šluknov, který zajistil výkon územně plánovacích činností osobou, splňující
kvalifikační požadavky pro výkon územně plánovacích činností, kladené na úředníky
obecních úřadů ustanovením § 24 odst. 2 stavebního zákona.
Při projednávání jednotlivých fází pořizování územního plánu je postupováno v souladu se
stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy.

5. Vyhodnocení souladu ÚP Šluknov a Změny č. 1 ÚP Šluknov s požadavky
zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle
zvláštních právních předpisů, s připomínkami, případně s výsledky
řešení rozporů
Při zpracování Změny č. 1 ÚP Šluknov bylo postupováno v součinnosti s dotčenými orgány
chránícími veřejné zájmy podle zvláštních předpisů (např. zákon č. 114/1992 Sb., 20/1987
Sb., 289/1995 Sb., 13/1997 Sb., 334/1992 Sb., 258/2000 Sb., a další vždy v platném znění).
Změna č. 1 ÚP Šluknov je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů.
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Požadavky dotčených orgánů chránících zájmy podle zvláštních právních předpisů (v
platném znění), uplatněné v zákonem stanovené lhůtě dle § 50 odst. 2 zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon), k
návrhu Změny č. 1 ÚP Šluknov pro společné jednání, byly projednány a po dohodě
zapracovány do dokumentace návrhu Změny č. 1 ÚP Šluknov pro veřejné projednání (vyjma
požadavku orgánu ochrany ZPF na vynětí navržené plochy RP9, která nebyla omylem
zapracována a byla v souladu s vyjádřením vyňata z dokumentace pro veřejné projednání).
Požadavky dotčených orgánů chránící zájmy podle zvláštních právních předpisů (v platném
znění), uplatněné v zákonem stanovené lhůtě dle § 52 odst. 3 stavebního zákona, byly
vypořádány a po dohodě zapracovány do dokumentace Změny č. 1 ÚP Šluknov.
Rozpory ve smyslu ustanovení § 4 odst. 7 stavebního zákona, v platném znění a ustanovení
§ 136 odst. 6 správního řádu, v platném znění, nebyly řešeny.
Vyhodnocení souladu Změny č. 1 ÚP Šluknov s uplatněnými stanovisky dotčených orgánů
podle zvláštních předpisů je součástí odůvodnění opatření obecné povahy zpracovaného
pořizovatelem. Všechna vyjádření a stanoviska a ostatní doklady z jednání jsou uložena v
dokladové části spisové dokumentace procesu pořizování Změny č. 1 ÚP Šluknov uložené u
pořizovatele.

6. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
Na základě stanoviska příslušného dotčeného orgánu ke Zprávě o uplatňování územního
plánu Šluknov obsahující návrh zadání Změny č. 1 ÚP Šluknov nebyl uplatněn požadavek na
zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů Změny č. 1 ÚP Šluknov na životní prostředí, a
nebyla shledána nezbytnost komplexního posouzení vlivů na životní prostředí (SEA).
Z uvedeného důvodu nebylo požadováno zpracování Vyhodnocení vlivů Změny č. 1 ÚP
Šluknov na udržitelný rozvoj území.
Z koncepčního řešení Změny č. 1 ÚP Šluknov nevyplývají žádné předpoklady podstatných
negativních vlivů na životní prostředí. Změna č. 1 ÚP Šluknov upřesňuje plochy a koridory
nadmístního významu, které již byly posouzeny v rámci zpracování a projednání ZÚR ÚK a
nebylo k nim vydáno negativní stanovisko a jsou součástí vydaných ZÚR ÚK.

7. Stanovisko krajského úřadu k vyhodnocení vlivů na životní prostředí
Zpracování Vyhodnocení vlivů Změny č. 1 ÚP Šluknov na udržitelný rozvoj území nebylo
požadováno. Z tohoto důvodu nebylo vydáno stanovisko Krajského úřadu dle § 50 odst. 5.
Dokumentace Vyhodnocení vlivů ÚP Šluknov na udržitelný rozvoj území včetně výsledků
vyhodnocení vlivu na životní prostředí je součástí ÚP Šluknov (úplné znění).

8. Odůvodnění návrhu Změny č. 1 ÚP Šluknov
Konkrétní řešení včetně tabulkových příloh je obsaženo v příloze č. 2 OOP, tj. textová část
Změny č. 1 ÚP Šluknov – Odůvodnění.

8.1. Odůvodnění celkové urbanistické koncepce
Celková urbanistická koncepce dle ÚP Šluknov se řešením Změny č.1 ÚP Šluknov nemění.
Jsou navrženy pouze drobné zastavitelné plochy, které vycházejí z požadavků občanů a
města a dle pokynů pořizovatele jsou drobné plochy dány do souladu se skutečným stavem
v území.
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Jedinou výraznější změnou je nový způsob likvidace komunálních odpadů, který musí město
řešit po ukončení činnosti skládky TKO v Rožanech. Změna č.1 ÚP v této souvislosti
navrhuje dvě plochy: VO2 pro překladiště tříděného odpadu a VO3 (dtto VPS VO1) pro
třídění odpadu. Obě plochy nepředstavují zábor ZPF nad rámec ÚP Šluknov.
Na základě posouzení a vyhodnocení potřeby zastavitelných ploch pro bydlení byly z návrhu
ÚP Šluknov vypuštěny ty zastavitelné plochy, u kterých se ukázalo jejich využití v horizontu
územního plánu nepravděpodobné nebo obtížně realizovatelné, případně byly takové plochy
převedeny do ploch územních rezerv.
Z návrhu byla rovněž vypuštěna plocha pro výrobu VŘ7, která navazovala na průmyslové
plochy podniku Cepol–CZ, který ukončil svou činnost a předpoklady rozvoje firmy pominuly.

8.2. Odůvodnění vymezení ploch s rozdílným funkčním využitím
Změna č.1 ÚP Šluknov vymezuje nové zastavitelné i nezastavitelné plochy a zároveň
některé zastavitelné plochy ruší nebo převádí do ploch územních rezerv.
Požadavky na nové zastavitelné plochy vzešly jednak z potřeby města (plochy pro
vybavenost, dětská hřiště, odpadové hospodářství), jednak z požadavků občanů (plochy pro
bydlení, broková střelnice).
Jsou navrženy nové plochy přestavby pro bydlení a vybavenost (C-P6) a pro dopravní
vybavenost (P8), zastavitelné plochy pro bydlení v rodinných domech a vilách (O9), plochy
smíšené obytné (OS28, OS30, OS31, OS33, OS27), plocha smíšená s převahou individuální
rekreace (OR7), plochy pro občanské vybavení města (OV19-O,S a OV20-O,S), plochy pro
dětská hřiště (S8 a S9) a brokovou střelnici (S10) a plochy pro odpadové hospodářství města
(VO2 a VO3).
Jsou navrženy plochy veřejné zeleně uvnitř sídla Z19, Z20, Z21, Z22 a veřejné zeleně kolem
křížové cesty v Království Z23.
Ke zrušení jsou navrženy plochy pro rozšíření skládky v Rožanech (TKO) a pro kompostárnu
(VO1). Do ploch územních rezerv jsou převedeny původní zastavitelné plochy smíšené
obytné (OS1) a plocha pro rozšíření výroby podniku Cepol (VŘ7). Je zrušena plocha rezervy
OS R1.
Silnice III/2663 je převedena do kategorie místních komunikací, její rekonstrukce dle
vymezení v ÚP Šluknov se nemění. V rámci úprav bude vyčleněn dopravní pruh pro cyklisty.
Je doplněno stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití dle
požadavků města. V otevřené krajině je na zemědělské půdě stanovena podmínka
nepřípustnosti umísťování trvalých staveb i mobilních obydlí.

8.3. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení
potřeby vymezení zastavitelných ploch
Navržené zastavitelné plochy:
•
Plochy pro zpracování komunálního odpadu:
Plocha VO2 - překladiště tříděného odpadu a plocha VO3 – třídírna odpadu jsou vymezeny
na základě požadavku města a slouží k separaci komunálního odpadu. Město tak reaguje na
potřebu nového způsobu likvidace TKO. Obě plochy jsou Změnou č.1 ÚP vymezeny na
plochách, které byly navrženy jako zastavitelné i v původním řešení ÚP Šluknov.
•
Plochy pro sport:
Plochy S8 a S9 jsou drobné plochy pro dětská hřiště. Jejich vybudování je záměrem města.
Plocha S10 pro brokovou střelnici je požadavkem zadání. Střelnice je navržena v krajině
mimo osídlení.
•
Plocha pro parkování:
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Potřeba plochy P8 pro parkování osobních vozidel v centru města je rovněž záměrem města
jako reakce na nedostatek parkovacích míst v centru města. Plocha je pro účel parkování
využívána.
•
Změna části plochy C-P5 na OV-S-P7 je požadována vlastníka pozemků. Změna není
v rozporu s koncepcí ÚP.
•
Drobná plocha OR7 pro individuální rekreaci v Kunraticích je vymezena na pozemcích
původního osídlení.
•
Plochy pro bydlení:
Největší navrženou zastavitelnou plochou pro bydlení v rodinných domech představuje
plocha O9 v Království (4,41ha). Plocha je součástí zadání města a vychází z reálného
záměru pokračovat v již započaté výstavbě v rodinných domech v této lokalitě.
Plochy smíšené obytné OS o celkové ploše 4,1 ha nepřekračují (kromě OS31-1,31ha)
rozlohu 1ha. Jsou vymezeny na základě požadavků občanů, které byly pořizovatelem
vyhodnoceny jako oprávněné.
Zrušené zastavitelné plochy:
•
Plochy pro výrobu a skladování:
Plocha VŘ7 je převedena do ploch územních rezerv z důvodu ukončení činnosti podniku
Cepol, pro jehož rozvoj měla sloužit.
Plocha VO1 v k.ú. Císařský pro kompostárnu je zrušena. Kompostárna je realizována
v rámci plochy VP1.
Plocha TKO pro rozvoj skládky v Rožanech je zrušena z důvodu ukončení činnosti skládky.
•
Plochy pro bydlení:
Plocha smíšená obytná OS1 v k.ú. Šluknov o rozloze 7,75 ha je převedena do ploch
územních rezerv jako R3-OS. Důvodem je obtížná využitelnost plochy v časové horizontu
územního plánu. Město svým zadáním dává přednost využití jiných ploch pro rozvoj obytné
funkce.
Vyhodnocení návrhu zastavitelných ploch pro bydlení, výpočet kapacity ploch:
Je navrženo: pro bydlení v rodinných domech 4,41 ha,
pro plochy smíšené obytné 4,10 ha.
Je zrušeno: pro plochy smíšené obytné 7,75 ha.
Výpočet kapacity ploch pro bydlení, navržených změnou č.1 ÚP je podrobně zpracováno v
příloze č. 2. OOP, tj. v textové části Změny č. 1 územního plánu Šluknov – Odůvodnění.
Změna č.1 ÚP nepředstavuje výrazný nárůst zastavitelných ploch pro bydlení. Přestože
počet obyvatel ve Šluknově stagnuje, je zřejmé pozitivní saldo přistěhovalých a zejména jsou
evidovány záměry na výstavbu rodinných domů ve Šluknově, Království, Novém Hraběcí i
Císařském. Navíc nabídka zastavitelných ploch může stagnaci počtu obyvatel prolomit a
přilákat do Šluknova nové zájemce o bydlení, což je i cílem vedení města.
Navržené plochy navazují na zastavěné území města, jsou dopravně přístupné po
stávajících komunikacích a v dosahu inženýrských sítí.

8.4. Odůvodnění koncepce technické infrastruktury
Odůvodnění koncepce dopravy
Silniční tah II/266 prochází zastavěnou částí města a vykazuje dopravní zátěže regionálního
a lokálního charakteru. Má vazbu na Lipovou, Lobendavu, Velký Šenov, Dolní Poustevnu,
Rumburk a Jiříkov. Silnice má dvoupruhové uspořádání, křižovatky jsou úrovňové.
ZÚR stanovily pro územně plánovací činnost požadavek na prověření vybraných silnic
nadmístního významu, mezi které spadá i silnice II/266.
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ÚP Šluknov po prověření a v součinnosti s dotčenými orgány opustil v minulosti řešené
úvahy o jižním obchvatu města a navrhl na průtahu silnice II/266 zastavěným územím města
technická opatření (kruhové křižovatky) ke zvýšení dopravního komfortu města. Požadavek
územního vymezení koridoru pro přestavbu silnice II/266 naplňují v ÚP navržené veřejně
prospěšné stavby:
•
VPS D 14 - Okružní křižovatka na Rumburské ulici u ČSPH s napojením do ulice
17.listopadu.
•
VPS D 13 – Okružní křižovatka na Rumburské ulici u lokality OV1-O – tato stavba je
v současné době realizována.
•
VPS D 3 Okružní křižovatka ve Šluknově na nám. Republiky.
•
VPS D11 Úprava komunikace v místě křížení ulic Dr. Edvarda Beneše a Knížecí.
Důvodem pro zachování silnice II/266 v původní stopě je přiměřené zatížení města
průjezdnou dopravou ve směru Rumburk – Lipová- Lobendava. (V současné době se
zvyšuje spíše dopravní zátěž silnice III/2666 Šluknov – Rožany, přechod do SRN).
V minulosti navrhovaný jižní obchvat města zásadním způsobem omezoval rozvoj města
jižním směrem a odděloval přímé spojení obytného území města s historicky významným
rekreačním zázemím krajiny Karlova údolí a okolí Stříbrného potoka.
Nákladní doprava z kamenolomu Císařský (Partyzánský vrch) je omezována ve prospěch
využití stávající vlečky a dopravy po železnici.
ZÚR ÚK vymezují koridor konvenční železniční trati, zajištěný tratí č. 083 Rumburk –
Šluknov – Dolní Poustevna – hranice ČR/SRN (Sebnitz – Bad Schandau), která je
navrhována k optimalizaci na rychlost do 80 km/hod., v přeshraničním propojení k obnově.
Koridor je Změnou č.1 ÚP Šluknov navržen jako veřejně prospěšná stavba VPS–Z3.
Šířka koridoru je Změnou č.1 ÚP Šluknov upřesněna dle vyjádření Správa železniční
dopravní cesty Praha, Odboru strategie a v zastavěném území nepřesahuje plochy SŽDC.
Silnice III/2264 ze Šluknova do Fukova byla převedena do kategorie místních komunikací.
Záměr na úpravu komunikace včetně nového úseku propojujícího silnici II/266 se silnicí
III/2662, který je v ÚP navržen v kategorii S 7,5/50 ze strany města nadále trvá. Obě veřejně
prospěšné stavby VPS D1 a VPS D6 dle ÚP Šluknov, které se této komunikace týkají,
zůstávají v platnosti.
Účelová komunikace v Rožanech, vedená do lokality ukončené skládky TKO a kamenolomu
Rožany, navržená v ÚP Šluknov je nadále vedená jako veřejně prospěšná stavba VPS D7.
Odůvodnění koncepce vodního hospodářství
Koncepce vodního hospodářství dle ÚP Šluknov se řešením Změny č.1 ÚP Šluknov nemění.
Přivaděč pitné vody Velký Šenov – Vilémov – Lipová – Dolní Poustevna je realizován. Jeho
trasa je vedena v souladu s jeho vymezením v ÚP Šluknov.
Záměr na propojení vodovodních sítí v Rožanech a ve Šluknově, vymezený v ÚP Šluknov
jako veřejně prospěšná stavba VPS V6 se nemění.
Prodloužení pitného vodovodu ze Šluknova do k.ú. Císařský je realizováno (v ÚP Šluknov
VPS V4).
Odůvodnění koncepce energetiky
Koncepce energetiky dle ÚP Šluknov se řešením Změny č.1 ÚP Šluknov nemění.
Odůvodnění koncepce nakládání s odpady
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Skládka TKO v Rožanech ukončila svou činnost, od 8.4.2016 je uzavřena a již nepřijímá
žádné odpady.
K rozšíření skládky TKO v Rožanech dle ÚP Šluknov nedošlo. Plochy pro rozšíření skládky
(TKO), vymezené v ÚP Šluknov jsou Změnou č.1 ÚP zrušeny a v souladu se stavem území
budou vedeny jako trvalé travní porosty.
V současné době probíhají rekultivační práce, které dle dostupných údajů provádí firma
MAEN spol. s r.o.
Město má v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů
zpracovaný „Plán odpadového hospodaření Město Šluknov“ ze září 2016. Celková produkce
odpadů v roce 2015 činila 2701,69 t, což je v přepočtu na 1 obyvatele 514,6 kg odpadů.
Veškeré služby týkající se odpadového hospodářství zajišťují pro město společnosti:
1.
Technické služby Šluknov spol. s r. o. se sídlem: Císařský 378, Šluknov
Společnost zajišťuje pro město sběr a svoz veškerých odpadů s výjimkou textilu. Společnost
je rovněž provozovatelem sběrného dvora v k.ú. Císařský, kde mohou občané ukládat
objemný i stavební odpad, obaly z kovů i nebezpečný odpad.
2.
DIMATEX CS, spol. s r.o. se sídlem Stará 24, Stráž nad Nisou. Tato společnost
zajišťuje prostřednictvím sítě kontejnerů sběr textilních materiálů.
Sběr využitelných složek komunálních odpadů je zaveden jako sběr komoditní. Každý
materiál se sbírá odděleně – do speciálních nádob, k tomuto účelu určených. Svoz odpadu
provádí firma EKO-KOM.
V roce 2015 bylo z celkové produkce odpadů předáno téměř 44 % k dalšímu materiálovému
využití a recyklaci. Ke spalování bylo předáno 1 % odpadů. Skládkováno bylo 55 % odpadů.
Město hodlá do roku 2020 zvýšit celkovou úroveň přípravy k opětovnému použití a recyklaci
u odpadů z materiálů jako je papír, plast, kov a sklo, pocházejících z domácností. Rovněž
předpokládá výrazný nárůst separace biologicky rozložitelných odpadů.
Změna v odpadovém hospodářství se promítá do územního plánu města novými požadavky
v oblasti technické vybavenosti. Změna č.1 ÚP vymezuje pro tyto účely dvě zastavitelné
plochy výroby a skladování – odpadové hospodářství, a sice plochy VO2 pro překladiště
tříděného odpadu a VO3 pro třídění odpadu. Plocha VO3 je vedena jako veřejně prospěšná
stavba VPS VO1.

8.5. Odůvodnění koncepce uspořádání krajiny
Odůvodnění koncepce uspořádání krajiny
Koncepce uspořádání krajiny dle ÚP Šluknov se řešením Změny č.1 ÚP Šluknov nemění.
Změna č.1 ÚP vymezuje uvnitř zástavby Šluknova plochy veřejné zeleně Z19, Z20, Z21 a
Z22. Jedná se plochy stávající zeleně, které by měly být průběžně doplňovány a udržovány.
Důvodem jejich vymezení je ochrana ploch zeleně před zastavěním. V k.ú. Království je
vymezena plocha Z23 – jedná se o veřejnou zeleň kolem křížové cesty.

Územní systém ekologické stability (ÚSES)
Změny č.1 ÚP upřesňuje regionální prvky ÚSES v souladu se ZÚR ÚK do aktuální
katastrální mapy.
Jedná se o:
Regionální biocentra:
RC 1378 „Karlovo údolí“ – les
RC 1707 „U hranice“ - les
RC 1708 „Špičák“ – les
RC 1736 „Brtníky“ – les
Biokoridory regionálního významu:
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„RK541 – Špičák“ – les, louka, pole
„U hranice – st. hranice“ – les
„Karlovo údolí – U hranice“ – les
„Karlovo údolí – Brtníky“ -les

Protierozní opatření, ochrana před povodněmi
Koncepce ochrany před povodněmi dle ÚP Šluknov se řešením Změny č.1 ÚP Šluknov
nemění.

Nerostné suroviny, poddolovaná a sesuvná území
V oblasti využití nerostných surovin nedošlo po r. 2011 ke změnám. Vymezení ploch ochrany
nerostných surovin a evidence sesuvných území dle ÚP Šluknov se řešením Změny č.1 ÚP
Šluknov nemění.

9. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení Změny
č.1 ÚP Šluknov na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění
funkcí lesa
9.1. Údaje o pozemcích zemědělského půdního fondu (ZPF), dotčených

návrhem Změny č.1 ÚP

Návrh Změny č.1 ÚP Šluknov (dále je Změna ÚP) se dotýká zemědělského půdního fondu v
těchto katastrech, které jsou součástí správního území města Šluknov:
762890
Šluknov
762849
Císařský
762873
Nové Hraběcí
672696
Království
762865
Kunratice u Šluknova
Ostatní katastrální území města nejsou Změnou ÚP dotčeny.
Změnou ÚP jsou navrženy drobné nové zastavitelné plochy a zároveň zrušeny některé
zastavitelné plochy, vymezené v ÚP Šluknov.
Zrušené zastavitelné plochy jsou převedeny do ploch územních rezerv nebo zcela vypuštěny
z návrhu ÚP a předpoklad jejich vynětí ze ZPF v horizontu územního plánu zaniká.
Zrušené plochy představují celkovou rozlohu dotčeného ZPF 14,23 ha.
Zábor ZPF je Změnou ÚP navržen pro plochy:
- zastavitelné, určené pro bydlení, rekreaci, občanskou a technickou vybavenost, výrobu –
celkem 9.88 ha,
- nezastavitelné, určené pro veřejnou zeleň a pro rekreaci na plochách přírodního
charakteru – celkem 0,24 ha.

9.2. Zemědělství
Zemědělsky je využívána nadpoloviční část rozlohy území Šluknova. Jde převážně o travní
porosty (40% výměry území). Orná půda pokrývá jen 0,06% výměry území.
Zemědělství je orientováno na živočišnou výrobu. Na rozlehlých travních porostech je
provozován pastevní chov skotu. Jde o masné chovy, bez produkce mléka. Veškerá
zemědělská činnost je zajišťována soukromými zemědělci.
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Zemědělská činnost není Změnou ÚP dotčena.

9.3. Zdůvodnění navrhovaného řešení
Změna ÚP nemění celkovou urbanistickou koncepci dle ÚP Šluknov. Jsou navrženy pouze
drobné zastavitelné plochy, které vycházejí z požadavků občanů a města. Zároveň dochází k
drobným změnám funkčního využití ploch.
Naopak je navrženo některé zastavitelné plochy původního územního plánu zrušit. Na
základě posouzení a vyhodnocení potřeby zastavitelných ploch pro bydlení byly z návrhu ÚP
Šluknov vypuštěny ty zastavitelné plochy, u kterých se ukázalo jejich využití v horizontu
územního plánu nepravděpodobné nebo obtížně realizovatelné, případně byly takové plochy
převedeny do ploch územních rezerv. Jedná se o plochy smíšené obytné (OS1- 7,78 ha
ZPF), plochu pro kompostárnu (VO1 - 0,55ha ZPF), plochu pro výrobu (VŘ7 - 2,58ha ZPF) a
plochu pro rozšíření skládky TKO v Rožanech (TKO – 3,32ha ZPF).
Celkem jsou z návrhu ÚP vypuštěny plochy, představující zábor 14,23ha ZPF.
Změna ÚP Šluknov vymezuje nové zastavitelné plochy (celkový předpokládaný zábor ZPF
9,46 ha) a nezastavitelné plochy (celkový předpokládaný zábor ZPF 0,24 ha). Požadavky na
nové zastavitelné plochy vzešly jednak z potřeby města (plochy pro vybavenost, dětská
hřiště, odpadové hospodářství), jednak z požadavků občanů (plochy pro bydlení, broková
střelnice).
Jsou navrženy nové zastavitelné plochy pro bydlení v rodinných domech a vilách (O9),
plochy smíšené obytné (OS28, OS30, OS31, OS33, OS26, OS27), plocha smíšená s
převahou individuální rekreace (OR7), plochy pro občanské vybavení města (OV19-O,S a
OV20-O,S), plochy pro dětská hřiště (S8 a S9) a brokovou střelnici (S10) a plochy pro
odpadové hospodářství města (VO2 a VO3).
Výčet ploch, které mají dopad na zemědělský půdní fond:
Navržené zastavitelné plochy:
•
Plochy pro zpracování komunálního odpadu:
Plocha VO3 – třídírna odpadu (0,78 ha ZPF) je vymezena na základě požadavku města a
slouží k separaci a částečnému zpracování komunálního odpadu. Plocha je součástí plochy
pro výrobu a skladování, vymezenou v ÚP Šluknov jako VP1.
•
Plochy pro sport:
Plocha S8 (0,10 ha ZPF) pro dětské hřiště v centru města dle záměru města. Plocha S10
(0,49ha ZPF)je určena pro brokovou střelnici dle požadavku zadání. Střelnice je navržena
v krajině mimo osídlení.
•
Plochy pro bydlení:
Největší navržená zastavitelná plocha O9 v Království (4,41ha ZPF) je dle požadavku města
vymezena pro bydlení v rodinných domech.. Plocha O9 navazuje na lokalitu, kde
v současné době probíhá výstavba rodinných domů a město má záměr o její rozšíření
zejména z důvodu ekonomického budování technické a dopravní infrastruktury.
•
Plochy smíšené obytné OS:
jsou vymezeny na základě požadavků města nebo požadavků občanů, které byly
pořizovatelem vyhodnoceny jako oprávněné.
OS28 (0,10 ha ZPF) – plocha v k.ú. Království, RD Čelada, Víšek. Plocha je v ÚP Šluknov
vymezena jako plocha pro občanskou vybavenost OV10. Změnou ÚP je změněna na plochu
smíšenou obytnou na základě požadavku vlastníka. Nedochází k novému záboru ZPF nad
rámec platného ÚP Šluknov.
OS30 (0,60ha ZPF) – plocha v k.ú. Království je nově vymezena na základě konkrétního
záměru na výstavbu rodinného domu a stájí pro koně. Plochy jsou částečně devastované.
OS31 (1,27ha ZPF) – plocha v k.ú. Království je požadována městem. Jedná se o plochy
nad místní komunikací, které byly v minulosti částečně zastavěné. Plochy travních porostů
ve svahu pod silnicí III/2662 nejsou zemědělsky využívané.
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OS33 (0,09ha ZPF), k.ú. Rožany – plocha je v ÚP Šluknov vymezena pro hromadnou
rekreaci jako RH2. Na základě požadavku zadání je změněna na plochu smíšenou obytnou.
Nedochází k novému záboru ZPF nad rámec stávajícího ÚP Šluknov.
OS34 (0,37 ha), k.ú.Království, RD Koňák. Tato plocha je v ÚP vedena jako OV12,
nedochází k novému záboru ZPF nad rámec platného ÚP Šluknov. Změna funkčního využití
je provedena na žádost vlastníka pozemku.
OS26 (1,56 ha), k.ú. Šluknov, nad rybníkem Zezulák. V ÚP Šluknov je tato plocha součástí
plochy O5. Na základě požadavku vlastníků je změněno funkční využití z plochy obytné (O)
na plochy smíšené obytné (OS). Nedochází k novému záboru ZPF nad rámec platného ÚP
Šluknov.
OS28 ( 0,42 ha), k.ú. Království, RD Čelada. Tato plocha je v ÚP vedena jako OV10,
nedochází k novému záboru ZPF nad rámec platného ÚP Šluknov. Ke změně funkčního
využití dochází na žádost vlastníka pozemku. Nedochází k novému záboru ZPF nad rámec
platného ÚP Šluknov.
•
Plochy pro občanskou vybavenost
OV19 (0,23ha ZPF), k.ú. Království – jedná se o rozšíření stávajícího penzionu Konírna
včetně RD pro majitele penzionu.
OV20 (0,06ha ZPF) k.ú. Rožany – jedná se o rozšíření ploch pro stávající restauraci Starý
mlýn.
Navržené zastavitelné plochy navazují na stávající zastavěné území, jsou dopravně
přístupné po stávajících komunikacích a jsou v dosahu potřebných inženýrských sítí.
Navržené nezastavitelné plochy:
Z20 (0,06ha ZPF) – jedná se o úpravy zeleně uvnitř města kolem garážových dvorů ve
Šluknově.
RP9 (0,18ha ZPF) – plocha pro rekreaci návštěvníků penzionu Konírna v Království.
Zrušené zastavitelné plochy:
•
Plochy pro výrobu a skladování:
Plocha VŘ7 je převedena do ploch územních rezerv z důvodu ukončení činnosti podniku
Cepol, pro jehož rozvoj měla sloužit.
Plocha VO1 v k.ú. Císařský pro kompostárnu je zrušena, kompostárna je realizována v rámci
plochy VP1. Plocha je ponechána jako trvalý travní porost.
Plocha TKO pro rozvoj skládky v Rožanech je zrušena z důvodu ukončení činnosti skládky.
•
Plochy pro bydlení:
Plocha smíšená obytná OS1 v k.ú. Šluknov o rozloze 7,75 ha je převedena do ploch
územních rezerv jako R3-OS. Důvodem je obtížná využitelnost plochy v časové horizontu
územního plánu. Město svým zadání dává přednost využití jiných ploch pro rozvoj obytné
funkce.
9.4. Pozemky plnící funkci lesa (PUPFL), lesnictví
Pozemky lesa (PUPFL) nejsou návrhem Změny ÚP dotčeny.

10. Rozhodnutí o námitkách, včetně odůvodnění jejich vypořádání
V průběhu řízení o Změně č. 1 územního plánu Šluknov nebyly v zákonné lhůtě uplatněny
námitky k návrhu Změny č. 1 ÚP Šluknov. Pořizovatel spolu s určeným členem zastupitelstva
obce Šluknov – Mgr. Bc. Rudolfem Sochorem pořizovatel zpracoval návrh vyhodnocení
připomínek s odůvodněním (námitky nebyly řešeny).
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1) Vyhodnocení připomínek k návrhu změny č. 1 Územního plánu Šluknov,
dle § 50 odst. 2 a 3 stavebního zákona
Návrh Změny č. 1 Územního plánu Šluknov (Změny č. 1 ÚP Šluknov) byl projednán dle § 50
odst. 2 stavebního zákona s dotčenými orgány, sousedními obcemi a Krajským úřadem, a
v souladu se stanovisky následně upraven. Společné jednání se konalo 22.06.2017.
Sousední obce – Staré Křečany, Rumburk, Jiříkov, Velký Šenov připomínky k návrhu
neuplatnily.
Dotčené orgány – uplatněná stanoviska:
A. Stanoviska uplatněná bez připomínek:
1. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Na Františku 1039/32, 110 15 Praha 1 –
č.j.: MPO 35204/2017 ze dne 24.07.2017;
2. Ministerstvo obrany ČR, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM),
Hradební 772/12, P.O. BOX 45, 110 05 Praha 1 – č.j.: 95173/2017-8201-OÚZLIT ze dne 27.06.2017;
3. Ministerstvo vnitra ČR, odbor všeobecné správy, oddělení státních hranic,
náměstí Hrdinů 1634/3, P.O. BOX 155, 140 21 Praha 4 – č.j.: MV- 70993-2/VS2017 ze dne 15.06.2017;
4. Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, Velká
Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem – č.j.: 2178/DS/2017, JID
089548/2017/KUUK ze dne 01.06.2017;
5. Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor kultury a památkové péče, Velká Hradební
3118/48, 400 02 Ústí nad Labem – č.j.: 386/KP/2017 ze dne 28.06.2017;
6. Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, územní
pracoviště Děčín, Březinova 3, 406 83 Děčín – č.j.: KHSUL 31847/2017 ze dne
11.07.2017;
7. Obvodní báňský úřad pro území kraje Ústeckého, ul. Pionýrů č.p. 2921, 434 01
Most – č.j.: SBS/18192/2017/OBÚ-04/1 ze dne 27.06.2017;
8. Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, odbor správy nemovitého majetku,
Lidické náměstí 899/9, poštovní schránka 179, 401 79 Ústí nad Labem – č.j.:
KRPU-115617-1/čj-2017-0400MN-14 ze dne 20.06.2017;
9. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, územní pracoviště
Ústí nad Labem, odbor Hospodaření s majetkem státu, Mírové náměstí 36,
400 01 Ústí nad Labem – č.j.: UZSVM/U/9067/2017-HMSU ze dne 06.06.2017.
B. Stanoviska uplatněná s připomínkami:
1. Městský úřad Rumburk, odbor životního prostředí, tř. 9. května 1366/48,
408 01 Rumburk – č.j.: OŽP/21340-17/7-17/hon ze dne 05.06.2017:
Uplatňuje tyto připomínky:
1) Na vodním toku Rožanský potok je stanovené záplavové území, v souvislosti
s tím upozorňujeme na omezení v záplavových územích dle ustanovení § 67
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v
platném znění. V aktivní zóně záplavového území se nesmí umísťovat, povolovat
ani provádět stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok, převádějí
povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi nebo která
jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, staveb
pro jímání vod, odvádění odpadních vod a odvádění srážkových vod a dále
nezbytných staveb dopravní a technické infrastruktury, zřizování konstrukcí
chmelnic, jsou-li zřizovány v záplavovém území v katastrálních územích
vymezených podle zákona. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších
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předpisů, za podmínky, že současně budou provedena taková opatření, že bude
minimalizován vliv na povodňové průtoky. Dále je v aktivní zóně zakázáno těžit
nerosty a zeminu způsobem zhoršujícím odtok povrchových vod a provádět
terénní úpravy zhoršující odtok povrchových vod, skladovat odplavitelný materiál,
látky a předměty, zřizovat oplocení, živé ploty a jiné podobné překážky, zřizovat
tábory, kempy a jiná dočasná ubytovací zařízení.
2) U stávajících povolených staveb v aktivní zóně záplavového území lze podle
stavebního zákona vydat ostatní rozhodnutí týkajících se těchto staveb, tj. např.
rozhodnutí o změně stavby, povolení k udržovacím pracím nebo kolaudační
rozhodnutí za předpokladu, že nedojde ke zvětšení původního půdorysu staveb a
ke zhoršení odtokových podmínek.
3) Rekonstrukce stávajících objektů můžou být povolovány s ohledem na zachování
nebo zlepšení vnějšího uspořádání a nezměněném nebo sníženém
bezprostředním ohrožení života, zdraví a majetku. Při posuzování povolení úprav
staveb by nemělo docházet k významnému zhodnocování ohroženého majetku,
příp. by mělo být v rozhodnutí uvedeno, že se majetek nachází v aktivní zóně
záplavového území. Upozorňujeme, že ke stavbám, stavebním úpravám
stávajících staveb v záplavových územích dle § 17 odst. 1 písm. c) zákona č.
254/2001 Sb., o vodách v platném znění je třeba souhlasu příslušného
vodoprávního úřadu.
4) Likvidace odpadních vod (u veškerých investičních staveb) bude řešena v
souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů a v
souladu s články 1.1.1., 1.1.2., závazné části PHP tak, aby nedošlo ke zhoršení
stavu vodních útvarů, bylo zajištěno snížení znečištění vodních toků.
Vyhodnocení: Návrh změny č. 1 ÚP Šluknov neřeší žádné návrhy ve stanoveném
záplavovém území. Tyto návrhy byly řešeny při pořizování Územního plánu Šluknov a
stanovené záplavové území Rožanského potoka bylo beze zbytku akceptováno
(připomínka č. 1). Územní plán obce, ani jeho změna neřeší, ani nemůže řešit
následná povolení, která řeší ve své gesci příslušný stavební úřad v rámci svého
řízení (připomínka č. 2 – 4).
2. Městský úřad Rumburk, odbor životního prostředí, tř. 9. května 1366/48,
408 01 Rumburk – č.j.: OŽP/21340-17/7-17/got ze dne 19.06.2017:
Souhlasí za těchto podmínek:
Plocha Z16 – Překladiště: Požadujeme, aby tato plocha, která bude sloužit jako
překladiště TKO, umístěná na p.p.č. KN 2370/3, část 2386/2, část 2370/1, vše v k.ú.
Šluknov byla zabezpečena před vstupem nepovolených osob, bylo zajištěno řádné
ukládání pouze na zpevněné plochy a v co možná nejkratším termínu odváženy
oprávněnou osobou k odstranění a docházelo ke shromažďování pouze ostatních
odpadů nikoliv nebezpečných odpadů
Vyhodnocení: Návrh změny č. 1 ÚP Šluknov řeší vymezení plochy Z16 – Překladiště
jako plochu VO2 (071 ha) – překladiště tříděného odpadu. Rešeno v kapitole
NAKLÁDÁNÍ S ODPADY s tímto popisem: Překladiště bude zabezpečené před
vstupem nepovolaných osob, odpad bude ukládán výhradně na zpevněné plochy a
odvážen v co nejkratším termínu. Nebudou shromažďovány nebezpečné odpady.
3. Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, Ochrana ZPF – č.j.:
2369/ZPZ/2017/UP-066 ze dne 18.07.2017
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Krajský úřad Ústeckého kraje, jako dotčený orgán z hlediska ochrany zemědělského
půdního fondu podle § 17a písm. a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), uvádí
následující (vyjmenovány nesouhlasy):
1) Plocha OS26 navrhovaná pro plochy smíšené obytné představuje zábor 0,86 ha
zemědělské půdy z toho 0,54 ha na půdách s I. třídou ochrany, což jsou půdy,
které lze odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje
nad veřejným zájmem ochrany ZPF. Vzhledem k tomu, že v odůvodnění návrhu
této plochy nebyl prokázán převažující veřejný zájem a jedná se o plochy, které
jsou dle veřejného registru půd LPIS obdělávaným trvalým travním porostem
nelze s návrhem této plochy souhlasit.
2) Plocha OS32 navrhovaná pro plochy smíšené obytné představuje zábor 0,16 ha
zemědělské půdy zařazené do II. třídy ochrany. Jedná se o plochu navazující na
zastavěné území a je součástí obdělávaného půdního bloku dle veřejného
registru půd LPIS s trvalým travním porostem. Vzhledem k tomu, že se jedná o
bonitně velmi cenné půdy navíc zemědělsky obhospodařované a v odůvodnění
nebyl prokázán veřejný zájem převažující nad veřejným zájmem ochrany ZPF,
nelze s jejím zařazením do návrhu ÚP souhlasit.
3) Plocha RP9 navrhovaná pro rekreaci představuje zábor 0,18 ha zemědělské půdy
zařazené do II. třídy ochrany. Dle veřejného registru půd LPIS je tato plocha
součásti obhospodařovaného půdního bloku s trvalým travním porostem.
Vzhledem k tomu, že v odůvodnění nebyl prokázán veřejný zájem převažující nad
veřejným zájmem ochrany ZPF, nelze s jejím zařazením do návrhu ÚP souhlasit.
4) Upozorňujeme, že vyhodnocená plocha S9 je tvořena pozemkem p.č. 2680/2 k.ú.
Císařský, který je dle údajů z katastru nemovitostí ostatní plochou, nepodléhá
tedy zákonu a není jej třeba vyhodnocovat, neboť jejím návrhem nedojde k
dotčení ploch ZPF.
Vyhodnocení: Ze zpracovaného Návrhu změny č. 1 ÚP Šluknov byly plochy č. OS26
a OS32 vyřazeny a není s nimi nadále počítáno. V případě pokračování zájmu i
v budoucnu, budou požadavky do nového pořizování územního plánu, či jeho změny
odůvodněny a projednány (připomínka – nesouhlasy č. 1 a 2). Plocha RP9 nebyla
omylem řešena a byla projednána – vyškrtnuta po veřejném projednání (připomínka –
nesouhlas č. 3). Plocha S9 nebude součástí vyhodnocení ZPF (připomínka č. 4).
4. Státní pozemkový úřad, pobočka Děčín, ul. 28. října 979/19, 405 01 Děčín – č.j.:
SPU 298854/2017 ze dne 22.06.2017
Byla zpracována Studie odtokových poměrů, která částečně zasahuje do
předmětného území. V rámci studie byly stanoveny listy problémů a listy navržených
opatření, které budou následně řešeny v pozemkových úpravách a které
požadujeme zapracovat do změny č.1 ÚP, viz. příloha.
Dále při zpracování změny územního plánu požadujeme dle §18 odst.5 zákona
183/2006 Sb. zachovat možnost umísťovat stavby a zařízení pro zemědělství,
lesnictví, vodní hospodářství, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou technickou a
dopravní infrastrukturu v extravilánu obce tak, aby nebylo vyloučeno umístění
opatření dle §9 odst.8 a odst.9 zákona 139/2002 Sb, tzn.:
a) opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků jako polní nebo lesní cesty, mostky,
propustky, brody, železniční přejezdy a podobně,
b) protierozní opatření pro ochranu půdního fondu jako protierozní meze, průlehy,
zasakovací pásy, záchytné příkopy, terasy, větrolamy, zatravnění, zalesnění a
podobně,
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c) vodohospodářská opatření sloužící k neškodnému odvedení povrchových vod a
ochraně území před záplavami jako nádrže, rybníky, úpravy toků, odvodnění
ochranné hráze, suché poldry a podobně,
d) opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí, zvýšení ekologické stability jako
místní územní systémy ekologické stability, doplnění, případně odstranění zeleně a
terénní úpravy a podobně.
V případě společných zařízení technického charakteru jde o nové stavby nebo o
rekonstrukce, popřípadě modernizace staveb stávajících.
Vyhodnocení: Pořizovatel prověřil předané výstupy zpracované Studie odtokových
poměrů - předané opatření řešící území v katastru obce Šluknov:
1) Rožany 01 - Oprava bezpečnostního přelivu Šluknovského rybníka
2) Království 01 - Vodárenská nádrž Šluknov
3) Království 02 – Vytvoření průlehu
4) Šluknov 01 – Oprava bezpečnostního přelivu Lučního rybníka
5) Šluknov 02 – Retenční nádrž Vlčí
Pořizovatel předal a nechal zapracovat požadavek na vytvoření průlehu v k.ú.
Království, na p.p.č. 2517/2, 2517/3 a části p.p.č. 2517/1, 2471/1 a 2471/5, vše v k.ú.
Království (připomínka č. 3). Vodárenská nádrž Šluknov vymezená není, neboť při
pořizování ÚP Šluknov bylo ze strany MZE sděleno, že návrhové lokality pro nádrž
v lokalitě „Rumburská“ a „Pod Stříbrnkou“ nejsou prioritní a není požadavek na jejich
vymezení v ÚP (připomínka č. 2). Retenční nádrž Vlčí je v ÚP Šluknov řešena a
návrh Změny č. 1 ÚP Šluknov se jí nijak nedotýká a zůstává v ÚP dle předložené a
schválené PD (připomínka č. 5). Územní plán obce, ani jeho změna neřeší, ani
nemůže řešit následná řízení povolení, která řeší ve své gesci příslušný stavební
úřad v rámci svého řízení (připomínka č. 1 a 4).
5. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, podatelna generálního
ředitelství SŽDC, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – č.j.: 24475/2017-SŽDCGŘ-026 ze dne 07.06.2017
Z hlediska koncepce rozvoje železniční infrastruktury Vám dáváme následující
vyjádření:
- Řešeným územím je vedena jednokolejná neelektrizovaná železniční trať č. 083
Děčín – Bad Schandau – Dolní Poustevna – Rumburk, která je ve smyslu § 3
zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, zařazena do kategorie dráhy regionální.
Požadujeme respektovat ochranné pásmo dráhy dle výše uvedeného zákona o
drahách.
- V nově vymezených rozvojových či přestavbových lokalitách v ochranném pásmu
dráhy požadujeme zařadit objekty a zařízení, pro které jsou stanoveny hygienické
hlukové limity, do funkčního využití podmínečně přípustného. Podmínka bude
znít, že v dalším stupni projektové přípravy bude prokázáno nepřekročení
maximální přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech
staveb a venkovních prostorech.
- V platných ZÚR Ústeckého kraje je vymezen koridor železniční dopravy
nadmístního významu zajištěný tratí č. 083 Rumburk - Šluknov – Dolní Poustevna
– hranice ČR/SRN. Kridor je sledován jako veřejně prospěšná stavba VPS – Z3.
- S vymezením koridoru i veřejně prospěšné stavby v návrhu ÚP Šluknov
souhlasíme. Koridor je však v textové i grafické části označen jako územní
rezerva. Tuto nepřesnost požadujeme v textové i grafické části opravit - v souladu
se ZÚR Ústeckého kraje se jedná o návrhový koridor.
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Vyhodnocení: Návrh změny č. 1 ÚP Šluknov byl upraven v grafické i textové části – kapitole
D) KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, části DOPRAVA – Železniční síť: ZÚR ÚK
vymezují na území města Šluknov koridor dopravní infrastruktury nadmístního významu
v oblasti železniční dopravy Z3: trať 083 Rumburk - Šluknov - Dolní Poustevna – hranice
ČR/SRN – optimalizace. Koridor Z3 je změnou ÚP upřesněn a vymezen jako veřejně
prospěšná stavba VPS Z3.
OSTATNÍ – uplatněna připomínka
1. Město Šluknov, určený zastupitel – připomínka uplatněna při společném jednání dne
22.06.2017:
1) Připomínka - změna návrhové plochy O5 – p.p.č. 2611/1, 2611/5, 2612 a 2613
vše v k.ú. a obci Šluknov na plochu OS bez požadavku pořízení ÚS. Na
pozemcích je nutné respektovat stávající přepad z rybníka Zezulák, vč. jeho
úprav a vedení veřejného vodovodu.
2) Připomínka - změna stavu plochy OV na plochu drobné výroby na st.p.č. 146 k.ú.
a obci Šluknov
3) Připomínka - změna stavu plochy OV na plochu B – bydlení v bytových domech
na st.p.č. 1978/2 a p.p.č. 1978/5 a 1978/6 v k.ú. a obci Šluknov
4) Připomínka - změna stavu části plochy v areálu býv. firmy BEKON z plochy V –
výroba a skladování na plochu B – bydlení v bytových domech u ploch stávajících
bytových domech
Vyhodnocení připomínky:
Připomínka č. 1 byla prověřena a po zjištění, že vypracovaná Územní studie Jihozápad je
v kolizi se stávajícími podzemními sítěmi, které nerespektuje – vodovod a otevřený i
zatrubněný přepad z rybníka Zezulák, které není možné z území vymístit, či přeložit a není
možné akceptovat maximalistický návrh Územní studie Jihozápad, bude připomínka
akceptována a upravena dle požadavku v textové i grafické části Návrhu i odůvodnění
návrhu změny č. 1 ÚP pro veřejné projednání.
Ostatní připomínky jsou úpravou stavu, kdy ÚP nereflektuje stávající stavy objektů, a
vlastníci projednali požadavky s určeným zastupitelem. Při projednání v rámci společného
jednání byl vyjádřen souhlas s akceptací požadavků a připomínky akceptovány a upraveny
dle požadavku v textové i grafické části Návrhu i odůvodnění návrhu změny č. 1 ÚP pro
veřejné projednání.

2) Vyhodnocení námitek, připomínek k návrhu změny č. 1 Územního plánu
Šluknov, dle § 53 stavebního zákona
Veřejné projednání návrhu Změny č. 1 ÚP Šluknov se konalo dme 29.03.2018 ve 14:00 hod
na hlavním sále Šluknovského zámku (Šluknov, Zámecká ul. č.p. 642, 1. patro).
Stanoviska, námitky a připomínky, které pořizovatel obdržel v rámci stanovené lhůty,
vyhodnotil ve spolupráci s určeným zastupitelem.
Vyhodnocení výsledku projednání s dotčenými orgány
A. Stanoviska uplatněná bez připomínek:
1. Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, Velká
Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem – č.j.: 321/UPS/2017, JID:
34705/2018/KUUK ze dne 20.02.2018
2. Ministerstvo obrany ČR, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM),
Hradební 772/12, P.O. BOX 45, 110 05 Praha 1 – č.j.: 100436/2018-1150-OÚZ-LIT
ze dne 20.03.2018
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3. Ministerstvo vnitra ČR, odbor všeobecné správy, oddělení státních hranic, náměstí
Hrdinů 1634/3, P.O. BOX 155, 140 21 Praha 4 – č.j.: MV- 70993-4/VS-2017 ze dne
07.03.2018
4. Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, Velká
Hradební 3118/48,
400 02
Ústí nad Labem
–
č.j.:
0601/DS/2017,
JID
039509/2017/KUUK ze dne 27.02.2018
5. Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, odbor správy nemovitého majetku, Lidické
náměstí 899/9, poštovní schránka 179, 401 79 Ústí nad Labem – č.j.: KRPU-349561/ČJ-2018-0400MN-14 ze dne 26.02.2018
B. Stanoviska uplatněná s připomínkami:
1. Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem – č.j.: 584/ZPZ/2018/UP-010 ze
dne 03.04.2018
Ochrana zemědělského půdního fondu
K ploše RP9 navrhované pro rekreaci představující zábor 0,18 ha zemědělské
půdy zařazené do II. třídy ochrany, se kterou nebylo souhlaseno ve společném
jednání, nebylo doplněno odůvodnění a nebyl prokázán veřejný zájem převažující
nad veřejným zájmem ochrany ZPF, proto i nadále nelze s jejím návrhem
souhlasit.
Návrh vyhodnocení: Uvedený požadavek byl opomenut v rámci vyhodnocení připomínky ke
společnému jednání. Lokalita RP9 v k.ú. Království byla z návrhu beze zbytku vyjmuta a po
dohodě zažádáno o nové vyjádření. Toto bylo vydáno jako souhlasné č.j.:
1686/ZPZ/2018/UP-038 ze dne 12.4.2018. Plocha RP9 tak nebude nadále v návrhu vedena.
Sousední obce – stanovisko bez připomínek
Město Jiříkov – č.j.: Výst.: JirikovD/513/Sa/2018 ze dne 20.03.2018
Ostatní – souhlasné bez připomínek
České dráhy, a.s., odbor správy nemovitostí, Nábřeží Ludvíka Svobody 12, 110 15 Praha 1 –
č.j.: 685/2018-O32 ze dne 13.02.2018
Ostatní – uplatněné připomínky
Neobdrženo.

3) Návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu Změny č. 1 ÚP
Šluknov dle § 53 stavebního zákona
V rámci projednání návrhu Změny č. 1 ÚP Šluknov neobdržel pořizovatel žádné námitky a
nebylo tudíž vyhotoven návrh rozhodnutí o námitkách.
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