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I. Vymezení řešeného území pro změnu územního plánu  

Řešené území je vymezeno v rozsahu celého správního území obce Šluknov, které tvoří těchto 
7 katastrálních území - k.ú. Šluknov, Císařský, Královka, Království, Kunratice u Šluknova, 
Nové Hraběcí a Rožany. Dotčená katastrální území žádostmi o prověření požadované změny: 

- 762890 Šluknov  
- 762849 Císařský 
- 672696 Království  
- 762865 Kunratice u Šluknova 
- 762873 Nové Hraběcí 
- 762881 Rožany  

Sousedními obcemi jsou Rumburk, Staré Křečany, Velký Šenov a Jiříkov. 

 

II. Důvody pro pořízení změny územního plánu  

Město Šluknov má platný Územní plán Šluknov (dále jen ÚP Šluknov). ÚP Šluknov byl vydán 
Zastupitelstvem města Šluknov formou opatření obecné povahy dne 21.03.2011 pod č.j.: 
ORŽP/1977/2011/49/2010/bum, s účinností ode dne 05.04.2011 a je zpracován pro celé 
území obce, v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. 

Změna č. 1 ÚP Šluknov byla vydána Zastupitelstvem města Šluknov formou opatření obecné 
povahy dne 26.06.2018 pod č.j.: ORŽP/10450/2018/995/2017/bum, s účinností ode dne 
02.01.2019, v úplném znění. 

Na základě podaných žádostí fyzických a právnických osob o změnu ÚP Šluknov budou 
Změnou č. 2 Územního plánu Šluknov prověřeny a upřesněny plochy umožňující další rozvoj 
obce a je třeba uvést územně plánovací dokumentaci do souladu s Politikou územního rozvoje 
ČR, ve znění Aktualizace č. 1, 2 a 3 a Zásadami územního rozvoje Ústeckého kraje, které 
nabyly účinnosti 06.08.2020 (vyhodnocení).  

Záměr pořízení Změny č. 2 Územního plánu Šluknov dle § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 
183/2006 Sb., v platném znění projednalo a kladně posouzené žádosti schválilo Zastupitelstvo 
obce usnesením ze 13. zasedání ZM Šluknov, konaného dne 31.05.2021 a dle § 6 odst. 5 
písm. a) a f), ve spojení s § 47 odst. 1 určilo tímto usnesením pověřeného zastupitele pro 
spolupráci s pořizovatelem místostarostu obce Šluknov – Ing. Marka Kopeckého.  

Návrh zadání Změny č. 2 Územního plánu Šluknov je zpracován v souladu s § 47 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánovaní a stavebním řádu, v platném znění a s § 11 a přílohy č. 6 
vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech a územně plánovací 
dokumentaci. 

Město Šluknov v posledních 3 letech zaznamenalo zvýšenou poptávku za účelem koupě 
pozemků pro stavby RD. V této době bylo prodáno 24 pozemků.  
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III. Návrh zadání  

Zastupitelstvo obce Šluknov, na základě zmocnění uvedeného v § 47 odst. 5 zákona 
č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), stanoví v souladu 
s § 47 odst. 1 stavebního zákona, § 11 a přílohou č. 6 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., ve znění 
vyhlášky č. 458/2012 Sb. (dále jen „vyhláška“), tyto hlavní cíle a požadavky na zpracování 
návrhu územního plánu: 
 

A. Požadavky na základní koncepci rozvoje území, vyjádřené zejména v cílech 
zlepšování dosavadního stavu, včetně rozvoje obce a ochrany hodnot jejího 
území, v požadavcích na změnu charakteru obce, jejího vztahu k sídelní 
struktuře a dostupnosti veřejné infrastruktury 

Upřesnění požadavků vyplývajících z politiky územního rozvoje  

Změnu č. 2 Územního plánu Šluknov (dále jen Změna č. 2) zpracovat v souladu s platnou 
Politikou územního rozvoje ČR ve znění závazném od 11.09.2020 (Politika územního rozvoje 
České republiky 2008, schválená usnesením vlády ze dne 20. července 2009 č. 929, ve znění 
Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje České republiky schválené usnesením vlády ze dne 
15. dubna 2015 č. 276, Aktualizace č. 2 Politiky územního rozvoje České republiky schválené 
usnesením vlády ze dne 2. září 2019 č. 629, Aktualizace č. 3 Politiky územního rozvoje České 
republiky schválené usnesením vlády ze dne 2. září 2019 č. 630 a Aktualizace č. 5 Politiky 
územního rozvoje České republiky schválené usnesením vlády ze dne 17. srpna 2020 č. 833).  
Změna č. 2 bude z republikových priorit územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje 
území.  

Požadavkem vyplývajícím z PÚR ČR je vytváření předpokladů pro naplňování republikových 
priorit územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje. Změna č. 2 musí všechny tyto 
priority, které se týkají územní obce Šluknov respektovat a navrhovaná řešení s nimi musí být 
v souladu 

V PÚR ČR nejsou na území obce Šluknov vymezeny žádné plochy nebo koridory dopravní a 
technické infrastruktury republikového významu. 

V textu odůvodnění Změny č. 1 vyhodnotit soulad s těmi republikovými prioritami, které se k 
celému správnímu území obce Šluknov vztahují. Vyhodnotit nejen soulad řešení 
prověřovaného ve Změně č. 2, ale posoudit soulad kompletního řešení Územního plánu 
Šluknov s prioritami PÚR (mj. z důvodu vyloučení negativních sekundárních či kumulativních 
vlivů).  

 

Upřesnění požadavků vyplývajících z územně plánovací dokumentace vydané 
krajem  

Změnu č. 2 Územního plánu Šluknov zpracovat v souladu s platnou územně plánovací 
dokumentací vydanou krajem – Úplné znění Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje po 
vydání 1., 2. a 3. aktualizace, účinné od 06.08.2020 (dále jen ZÚR ÚK).  
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Kap. 1. ZÚR ÚK 

Změna č. 2 musí respektovat a ve svém řešení rozvoje území zohlednit a vytvořit podmínky 
k naplňování priorit územního plánování Ústeckého kraje pro zajištění udržitelného rozvoje 
území, které se týkají řešeného území.   

Kap. 2. ZÚR ÚK 

Obec Šluknov není součástí rozvojových oblastí a rozvojových os vymezených v PÚR a 
vymezení oblastí se zvýšenými požadavky na změny v území, které svým významem 
přesahují území více obcí. 

Kap. 3. ZÚR ÚK  

Obec Šluknov není součástí specifických oblastí vymezených v PÚR ČR ani dalších oblastí 
nadmístního významu. 

Kap. 4. ZÚR ÚK 

Zpřesněné plochy a koridory vymezené v PÚR ČR ZÚR ÚK na území obce Šluknov 
nevymezují. 

ZÚR ÚK stanovují prověření a v součinnosti s dotčenými orgány územně vymezit koridory 
jejich přestavby jako veřejně prospěšné stavby - silnice nadmístního významu Šluknov – 
silnice II/266, vedené v mapové dokumentaci pod č. ÚP10.  
Požadavek byl prověřen v rámci Změny č. 1 ÚP Šluknov a bude beze zbytku převzat a 
v případě, že nebude uplatněn další požadavek na jeho zpřesnění, bude zachován. 

ZÚR ÚK vymezují koridor konvenční železniční dopravy nadmístního významu, 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 stanovena 120 m.  
Požadavek byl prověřen v rámci Změny č. 1 ÚP Šluknov a bude beze zbytku převzat a 
v případě, že nebude uplatněn další požadavek na jeho zpřesnění, bude zachován. 

 
 Kap. 5. ZÚR ÚK  

Územní plán bude v souladu se zásadami stanovenými v ZÚR ÚK pro zajištění ochrany 
přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území kraje, které se na území obce nacházejí.  

Kap. 6. ZÚR ÚK 

Území obce Šluknov leží dle ZÚR ÚK ve vymezeném krajinném celku KC Šluknovská 
pahorkatina (12). 

Územní plán Šluknov vytvoří podmínky pro naplňování charakteristik tohoto typu krajiny a 

naplňování cílových kvalit krajiny. 

Kap. 7. ZÚR ÚK 

ZÚR ÚK vymezují na území obce Šluknov plochu a koridor dopravní infrastruktury nadmístního 
významu – Železniční doprava – Z3, trať č.083 Rumburk – Šluknov – Dolní Poustevna – 
hranice ČR/SRN; optimalizace. Koridor je vymezen v šíři 120 m. 
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Kap. 8. ZÚR ÚK 

ZÚR ÚK stanoví na území obce Šluknov požadavek na koordinaci koridoru ÚP10 vymezeného 
pro silnici nadmístního významu II/266 a koordinaci koridoru Z3 - železniční tratě č. 083.  

Požadavek bude prověřen, koordinace byla již evidována v ÚP Šluknov i jeho 1. změně 
v platném znění. 

Požadavky na koordinaci koridorů a ploch v ZÚR ÚK vymezených nadregionálních a 
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 

Územní plán musí být v souladu se ZÚR ÚK, vyhodnocení souladu bude součástí 
odůvodnění Územního plánu. 

Vyhodnotit soulad nejen s řešením prověřovaným Změnou č. 2, ale vyhodnotit soulad 
u celého řešení Územního plánu Šluknov s prioritami ZÚR.  

 

Upřesnění požadavků vyplývajících z územně analytických podkladů, zejména 
problémů určených k řešení v územně plánovací dokumentace a případně 
doplňujících průzkumů a rozborů  

V koordinačním výkrese aktualizovat zobrazení limitů využití území, případně i hodnot v území. 
Ověřit, jestli je zajištěna ochrana hodnot v území. Zajistit soulad kompletního řešení Územního 
plánu Šluknov s omezeními, která vyplývají z limitů využití území. (Limity, zasahující celé 
správní území obce Šluknov, zmínit v textové poznámce pod legendou koordinačního výkresu. 
Limity omezující jen část správního území zobrazit.)  

Záplavové území Šluknovského a Stříbrného potoka není stanoveno. V případě jeho dodání 
bude zapracován a řešeny případné kolize s návrhovými plochami. 

Změnou č. 2 zajistit návaznost v širších územních vztazích a soulad s platnou územně 
plánovací dokumentací sousedících obcí. Podle pokynů pořizovatele průběžně koordinovat s 
rozpracovanou územně plánovací dokumentací sousedících obcí.  

Další požadavky, například požadavky obce, požadavky vyplývající ze zprávy o uplatňování 
Územního plánu, nebo z projednání s dotčenými orgány a veřejností  

U nepřípustného využití funkčních ploch konkretizovat, zda je vyloučeno umístění staveb, 
zařízení a jiných opatření dle § 18 odst. 5 stavebního zákona.  
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1. Požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a 
prostorového uspořádání zastavěného území a prověření možných změn, včetně 
vymezení zastavitelných ploch  

Základním požadavkem na zpracování změny č. 2 Územního plánu je vytvořit předpoklady a 
stanovit podmínky pro všestranný a vyvážený rozvoj obce, úměrný její velikosti, významu v 
systému osídlení a bilance současných požadavků na stavby RD a objektů pro rekreaci. 

Aktualizovat zastavěné území na celém správním území obce Šluknov. Aktualizovat údaje 
podle skutečného stavu v území – např. změny stavu „z navrženého na stávající“.  

Jelikož obec Šluknov požaduje vymezit novou zastavitelnou plochu určenou k bydlení – plocha 
smíšená obytná (aniž by dosavadní zastavitelné plochy byly zcela využity), Změna č. 2 prověří 
urbanistickou koncepci Územního plánu Šluknov a navrhne její úpravu. Požadavky žadatelů a 
obce jsou východiskem pro řešení. Požadavky budou zohledněny i na bývalý stav dle mapy 
BPK. 

Požadavky obce na prověření následujících vymezení, nebo změny využití území: 

1) OS1  - změna využití území – Bc. Matula Lukáš, Šluknov – st.p.č. 584, p.p.č. 253, k.ú. 
Království  

Prověřit změnu využití z ploch trvalých travních pozemků a hospodářského objektu v hranici 
zastavitelného území na plochu obytnou smíšenou pro výstavbu RD (st.p.č. 584 a p.p.č. 253 
v k.ú. Království a obci Šluknov). 

Pořizovatel doplňuje: Předpokládaný rozsah plochy je 0,3 ha. Plocha je vhodná pro přístupnost 
a blízkost do spádového města. Stávající objekt – stáj pro koně. 

 
vyznačení plochy do ÚP Šluknov 
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výřez z mapy BPK 

2) OS.2  - změna využití území - ContactPoint Czech Republic, spol. s r.o. - p.p.č. 
2728/1, Šluknov  

Prověřit změnu využití z plochy rezervy pro bydlení v rodinných domech a vilách R2 O na 
plochu obytnou (p.p.č. 278/1 v k.ú. a obci Šluknov). Plocha je mimo zastavěné území obce, 
ale jedná se o rezervu pro bydlení. Žadatel argumentuje nutností celkového zasíťování plochy 
inženýrskými sítěmi. 

Pořizovatel doplňuje a požaduje: Předpokládaný rozsah plochy 1,63 ha. Bude zachován 
koridor páteřní komunikace mezi ul. Resslerova a Dr. M. Horákové a plocha bude zasahovat 
pouze v rámci rezervy pro bydlení.  
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vyznačení plochy do ÚP Šluknov 

 

3) OS 3   - změna využití území - Ing. Ondřej Hulc, - část p.p.č. 838/1, Království  

Prověřit změnu využití z plochy ttp na plochu obytná smíšená a zeleň z důvodu zástavby na 
bývalé stavbě hospodářského stavení. Plocha mimo hranici zastavitelného území obce. 

Pořizovatel doplňuje a požaduje: Plocha je mimo zastavěné území obce. Předpokládaný 
rozsah plochy 0,62 a 0,18 ha.  

 
vyznačení plochy do ÚP Šluknov 
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výřez z mapy BPK 

 

 

 

4) OS 4  - změna využití území – město Šluknov – část 496/2 a 520/16, Nové Hraběcí 

Prověřit změnu využití z plochy stávajícího stavu ttp na obytnou smíšenou - p.p.č. 520/16 a 
část p.p.č. 496/2 v k.ú. Nové Hraběcí a obci Šluknov. Plocha mimo hranici zastavitelného 
území obce. 

Pořizovatel doplňuje: Předpokládaný rozsah plochy 0,53 ha 
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vyznačení plochy do ÚP Šluknov 

 

5)  OS 5  - změna využití území  - Mgr. et. Bc. Petr Barcal, MBA,LL.M  - p.p.č. 1331, 
Šluknov  

Prověřit změnu využití z plochy stávajícího stavu OV (bývalá Solná jeskyně) na stávající stav 
plochy obytná smíšená - p.p.č. 1331 v k.ú. a obci Šluknov. 

Pořizovatel doplňuje: Navrhujeme funkčnost bydlení v bytových domech pro scelení plochy. 
Předpokládaný rozsah plochy 0,1 ha. 
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vyznačení plochy do ÚP Šluknov 
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6) OS 6  - změna využití území  - Petr Houdek – část p.p.č. 1408/1, Císařský  

Prověřit změnu využití z plochy stávajícího stavu ttp na obytnou smíšenou – část p.p.č. 1408/1 
v k.ú. Království a obci Šluknov. Plocha mimo hranici zastavitelného území obce. 

Pořizovatel doplňuje: Jedná se o plochu bývalého objektu bydlení. Předpokládaný rozsah 
plochy 0,18 ha 

 
vyznačení plochy do ÚP Šluknov 

 
výřez z mapy BPK 
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7) OS 7  - změna využití území  - Petr Houdek – část p.p.č. 1529/1, 1529/4 a 1623/2, 
Císařský  

Prověřit změnu využití z plochy stávajícího stavu ttp na obytnou smíšenou – část p.p.č. 1529/1, 
1529/4 a 1623/2, v k.ú. Císařský a obci Šluknov. Plocha mimo hranici zastavitelného území 
obce. 

Pořizovatel doplňuje: Jedná se o plochu bývalého objektu bydlení. Předpokládaný rozsah 
plochy 1,19 ha 

 
vyznačení plochy do ÚP Šluknov 

 
výřez z mapy BPK 
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8) OS 8  - změna využití území  - Petr Houdek – část p.p.č. 1625/1, Císařský  

Prověřit změnu využití z plochy stávajícího stavu ttp na obytnou smíšenou – část p.p.č. 1625/1, 
v k.ú. Císařský a obci Šluknov. Plocha mimo hranici zastavitelného území obce. 

Pořizovatel doplňuje: Jedná se o plochu bývalého objektu bydlení. Předpokládaný rozsah 
plochy 0,2 ha 

 
vyznačení plochy do ÚP Šluknov 

 

 
výřez z mapy BPK 
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9) OS 9  - změna využití území  - Petr Houdek + město Šluknov – p.p.č. 1351/1, 1351/2, 
1959/1 a 1959/6, Císařský  

Prověřit změnu využití z plochy stávajícího stavu vzrostlé zeleně a ttp na obytnou smíšenou – 
část p.p.č. 1625/1, v k.ú. Císařský a obci Šluknov. Plocha částečně mimo hranici 
zastavitelného území obce. 

Pořizovatel doplňuje: Jedná se o plochu bývalého objektu bydlení a zemědělského statku. 
Předpokládaný rozsah plochy 0,66 ha 

 
vyznačení plochy do ÚP Šluknov 

 
výřez z mapy BPK 
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10) OS 10  - změna využití území  - Petr Houdek – část p.p.č. 2234/1, 3096, 2339/1 a 2246, 
Císařský  

Prověřit změnu využití z plochy stávajícího stavu ttp na obytnou smíšenou – část p.p.č. 2234/1, 
3096, 2339/1 a 2246, v k.ú. Císařský a obci Šluknov. Plocha z větší části mimo hranici 
zastavitelného území obce. 

Pořizovatel doplňuje: Jedná se o plochu bývalých objektů bydlení, nachází se torza původních 
staveb. Předpokládaný rozsah plochy 1,81 ha 

 
vyznačení plochy do ÚP Šluknov 

 

 
výřez z mapy BPK 
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11) OS 11  - změna využití území  - Petr Houdek – část p.p.č. 299/1, Nové Hraběcí 

Prověřit změnu využití z plochy stávajícího stavu ttp na obytnou smíšenou – část p.p.č. 299/1, 
v k.ú. Nové Hraběcí a obci Šluknov. Plocha mimo hranici zastavitelného území obce. 

Pořizovatel doplňuje: Předpokládaný rozsah plochy 0,23 ha 

 
vyznačení plochy do ÚP Šluknov 

 
výřez z mapy BPK 
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12) OS 12 - změna využití území  - Petr Houdek – část p.p.č. 320/1, Nové Hraběcí 

Prověřit změnu využití z plochy stávajícího stavu ttp na obytnou smíšenou – část p.p.č. 320/1, 
v k.ú. Nové Hraběcí a obci Šluknov. Plocha mimo hranici zastavitelného území obce. 

Pořizovatel doplňuje: Jedná se o plochu bývalých objektů bydlení + zájezdní hostinec, nachází 
se torza původních staveb. Předpokládaný rozsah plochy 1,58 ha 

 
vyznačení plochy do ÚP Šluknov 

 
výřez z mapy BPK 
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13) OS 12 - změna využití území  - město Šluknov – část p.p.č. 259/1 a st.p.č. 43/2, Nové 
Hraběcí 

Prověřit změnu využití z plochy stávajícího stavu zeleně na plochu OR pro stavbu RD, či 
rekreačního objektu – část p.p.č. 259/1 a st.p.č. 43/2, v k.ú. Nové Hraběcí a obci Šluknov.  

Pořizovatel doplňuje: Předpokládaný rozsah plochy 0,08 ha. 

 
vyznačení plochy do ÚP Šluknov 

 
 

14) B 13 - změna využití území  - Hemerka Miroslav – část p.p.č. 1530/7, st.p.č. 1530/6, 
Šluknov    

Prověřit změnu využití z plochy stávajícího stavu plochy výroby a skladování a částečně je 
plánována přístupová komunikace v rámci ÚS „B2“ na bydlení v bytových domech – část p.p.č. 
1530/7, st.p.č. 1530/6, v k.ú. a obci Šluknov.  

Pořizovatel doplňuje: Při prověřování bude jako limit použita návrhová komunikace k lokalitě 
ÚS „B2“. Předpokládaný rozsah plochy 0,21 ha. 
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vyznačení plochy do ÚP Šluknov 

 

 
15) OR 2  - změna využití území  - Petr Houdek – část p.p.č. 106/1, Kunratice u Šluknova 

Prověřit změnu využití z plochy stávajícího stavu ttp na smíšenou s převahou individuální 
rekreace – část p.p.č. 106/1, v k.ú. Kunratice u Šluknova a obci Šluknov. Plocha mimo hranici 
zastavitelného území obce. 

Pořizovatel doplňuje: Jedná se o plochu bývalého objektu bydlení. Předpokládaný rozsah 
plochy 0,1 ha. 
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vyznačení plochy do ÚP Šluknov 

 
výřez z mapy BPK 

 
 
 

16) R1 - změna využití území  - Mgr. et. Bc. Petr Barcal, MBA,LL.M – p.p.č. 2279/5, 
Království  

Prověřit změnu využití z plochy stávajícího stavu ttp na plochu rekreace – zařízení hromadné 
rekreace – p.p.č. 2279/5, v k.ú. Království a obci Šluknov. Plocha mimo hranici zastavitelného 
území obce. 
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Pořizovatel doplňuje: Předpokládaný rozsah plochy 0,1 ha. 

 
vyznačení plochy do ÚP Šluknov 

 
 

17) OV 1 - změna využití území  - Dao Thi Nhu Anh – p.p.č. 530/1, 531/3 a st.p.č. 63/3 a 
186, Rožany  

Prověřit změnu využití z plochy stávajícího stavu obytné smíšené a částečně návrhové plochy 
občanského vybavení – sport a sportovní zařízení na plochu občanského vybavení – O, S – 
p.p.č. 530/1, 531/3 a st.p.č. 63/3 a 186, v k.ú. Rožany a obci Šluknov.   

Pořizovatel doplňuje: Prověřit stanovení % zastavění plochy. Předpokládaný rozsah plochy 
0,21 ha. 

 
vyznačení plochy do ÚP Šluknov 
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18) P 1 - změna využití území  - Teen Challenge International ČR – st.p.č. 527, p.p.č. 528/5, 
Šluknov  

Prověřit změnu využití plochy bývalého výrobního areálu zrušeného podniku VPZ 
(velkoobchod s průmyslovým zbožím) na st.p.č. 527 a p.p.č. 528/5 v k.ú. a obci Šluknov na 
polyfunkční areál pro potřeby výkonu společnosti – částečně menší výroba dřevodělná a 
kovodělná, sklady, provoz ordinace a zdravotnického zařízení, komunitní centrum, služební 
byty a byty klientů. Stanovit regulativy plochy. 

Pořizovatel doplňuje: Předpokládaný rozsah plochy 0,59 ha 

 
vyznačení plochy do ÚP Šluknov 

 
19) VZ 1 - změna využití území  - Zdeněk Zahejský – p.p.č. 520/7, Nové Hraběcí 

Prověřit změnu využití z plochy stávajícího stavu ttp na plochu výroby a skladování – 
zemědělské areály – VZ – p.p.č. 520/7, v k.ú. Nové Hraběcí a obci Šluknov, pro zřízení 
mikrofarmy a ubytování. Prověřit regulativy plochy.  

Pořizovatel doplňuje: Předpokládaný rozsah plochy 1,83 ha. 
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vyznačení plochy do ÚP Šluknov 

 

20) VE 1 - změna využití území  - město Šluknov – p.p.č. 191/4, 1070/6, 152/1, 107/1 a 
167, Rožany 

Prověřit změnu využití z plochy stávajícího stavu plochy asanace bývalé skládky TKO Rožany 
- ttp na plochu výroby a skladování – výroba elektrické energie – VE – 191/4, 1070/6, 152/1, 
107/1 a 167, v k.ú. Rožany  a obci Šluknov, pro zřízení fotovoltaické elektrárny.   

Pořizovatel doplňuje: Předpokládaný rozsah plochy 2,9 ha. 
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vyznačení plochy do ÚP Šluknov 

 

21) VE 2 - změna využití území  - město Šluknov a FVE 99 s.r.o. – p.p.č. 2353, 2411/2, 
2351, 2345/1, 2409/5, 2361/1, 2355, 2356, 2363, 2361/2, Šluknov  

Prověřit změnu využití z plochy stávajícího stavu plochy autokrosu (nefunkční) na plochu 
výroby a skladování – výroba elektrické energie – VE – 2353, 2411/2, 2351, 2345/1, 2409/5, 
2361/1, 2355, 2356, 2363, 2361/2, v k.ú. a obci Šluknov, pro zřízení fotovoltaické elektrárny.   

Pořizovatel doplňuje: Předpokládaný rozsah plochy 3,23 ha. 

 
vyznačení plochy do ÚP Šluknov 
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22) V 1 - změna využití území  - Ing. Ondřej Hulc – část p.p.č. 139/1, Království  

Prověřit změnu využití z plochy stávajícího stavu plochy ttp na návrhovou plochu 
nezastavitelnou - rybník – část p.p.č. 139/1, v k.ú. Království a obci Šluknov, pro zřízení 
rybníku.   

Pořizovatel doplňuje: Předpokládaný rozsah plochy 0,54 ha. 

 
vyznačení plochy do ÚP Šluknov 

 
 

23) V 2 - změna využití území  - Ing. Ondřej Hulc – část p.p.č. 139/1, Království  

Prověřit změnu využití z plochy stávajícího stavu plochy ttp na návrhovou plochu 
nezastavitelnou - rybník – část p.p.č. 139/1, v k.ú. Království a obci Šluknov, pro zřízení 
rybníku.   

Pořizovatel doplňuje: Předpokládaný rozsah plochy 0,54 ha. 
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vyznačení plochy do ÚP Šluknov 

 

24) Kulturní a historické hodnoty 

Aktualizovat stav objektu márnice na st.p.č.348/2  v k.ú. Království a obci Šluknov - vyhlášená 
nemovitá kulturní památka 

 
25) Úprava stávajících stavů z návrhových ploch v ÚP 

Na základě vydaných kolaudací staveb a povolení bude provedena aktualizace návrhových 
ploch do ploch stávajících stavů: 

- st.p.č. 93/4 v k.ú. Nové Hraběcí – vymezení stávajícího stavu OS.  

odůvodnění: Původní pozemek byl v ÚP Šluknov předurčen k výstavbě RD, rozdělen na 2 
pozemky a v rámci změny č. 1 ÚP Šluknov se měl první pozemek překlopit z návrhové plochy 
do stavu. Omylem byl druhý pozemek začleněn do ttp. Pozemek byl ale již v té době prodán 
za účelem výstavby RD a v současnosti se již stavba RD dokončuje = narovnání 
administrativní chyby. Vydáno stavební povoleníé č.j.: OSÚ/7520/10952/2019/67/2020/muj ze 
dne 19.02.2020 

 

- st.p.č. 2721/22 v k.ú. Šluknov - úprava hranice zastavěného území 

odůvodnění: na pozemku postaven a zkolaudován objekt pro bydlení v RD a je nutné posunout 
hranici zastavěného území za tuto stávající plochu O1. Pro RD vydán souhlas s užíváním č.j.: 
OSÚ/9027/2017/1299/2017/vrn ze dne 30.10.2017. 

 

- st.p.č. 230, p.p.č. 603 v k.ú. Rožany – vymezení stávajícího stavu ČSPH3 
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odůvodnění: na pozemku postavena ČSPHM + obchod VELTA. Vydán kolaudační souhlas 
č.j.: OSÚ/2390/4096/2020/793/2020/muj ze dne 22.05.2020. 

 

- st.p.č. 161, p.p.č. 520/5 v k.ú. Nové Hraběcí - vymezení stávajícího stavu OS 

odůvodnění: na pozemku postaven objekt pro bydlení v RD. Vydán souhlas s užíváním č.j.: 
OSÚ/1766/2020/559/2020/mib ze dne 21.09.2020. 

 

- p.p.č. 2722/5 v k.ú. Šluknov – vyhlídka + vyznačení výhledů 

odůvodnění: na pozemku vybudována vyhlídka na město. Označit vyhlídku. Vydán kolaudační 
souhlas č.j.: OSÚ/3156/5250/2019/1190/2019/mas ze dne 12.07.2019. 

 

- p.p.č. 610/1 v k.ú. Rožany - vymezení stávajícího stavu vodní plochy 

odůvodnění: původní rybník obnoven v hranicích návrhové plochy – vymezit plochu R8 
z návrhu do stavu. 

 

- p.p.č. 2193/1 v k.ú. Šluknov - vymezení stávajícího stavu vodní plochy 

odůvodnění: návrhovou plochu retenční nádrže Vlčí dát do stavu – vydáno společné 
rozhodnutí č.j.: OŽP/34059-18/2222-2018/lat ze dne 10.9.2018. Stavba před dokončením. 

 

- cyklostezka Rožany – úprava trasování a rozsahu 

odůvodnění: vydané stavební povolení, stavba probíhá, StP č.j.: OSÚ-SSÚ/48056-18/883-
2019/Tu ze dne 24.5.2019. 
Dotčené pozemky stavbou: p.p.č. 427/1, 442/1, 491/1, 497/1, 506/1, 507/3, 535/1, 535/4, 562, 
570/3, 579, 611/2, 614/1, 997/1, 1029, 1031/1, 1039/1, 1044/1, 1044/2, 1108, 1122 v k.ú. 
Rožany a p.p.č. 2742/1, 2765, 2766 2769 v k.ú. Šluknov. 

 

- p.p.č. 1230/3 v k.ú. Šluknov  - vymezení z návrhové plochy OS10 do stávajícího stavu 
OS.  

odůvodnění: Vydáno stavební povolení na stavbu RD č.j.: OSÚ/3392/2020/722/2020/vrn ze 
dne 01.06.2020. Stavba před dokončením. 

 

- st.p.č. 228, p.p.č. 1368/1 a 1369, v k.ú. Císařský - vymezení z návrhové plochy OS 
stávajícího stavu OS 
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odůvodnění: Vydáno stavební povolení na stavbu RD č.j.: OSÚ/5857/2020/921/2020/lob ze 
dne 12.08.2020. Stavba před dokončením. 

 

- p.p.č. 758/1, 758/2 v k.ú. Císařský - vymezení z návrhové plochy OS stávajícího stavu 
OS 

odůvodnění: Vydáno stavební povolení na stavbu RD č.j.:OSÚ/1121/2021/179/2021/mas ze 
dne 24.03.2021. Stavba před dokončením. 

 

- st.p.č. 225, 226, část p.p.č. 380/2, 380/5, p.p.č. 380/6 a 380/4 v k.ú. Rožany  - vymezení 
z návrhové plochy OS stávajícího stavu OS 

odůvodnění: Vydáno stavební povolení na stavbu RD č.j.:OSÚ/5498/2015/1282/2015/mas ze 
dne 10.8.2015 a souhlas s užíváním RD č.j.: OSÚ/2139/2017/791/2017/muj ze dne 
22.05.2017. 1 RD zkolaudován, 1 před dokončením. 

 

- st.p.č. 617, p.p.č. 1678/6, 1681, 1688/1 a část p.p.č. 1678/1 v k.ú. Království - vymezení 
z návrhové plochy OS stávajícího stavu OS 

odůvodnění: Vydán souhlas s užíváním RD č.j.: OSÚ/1552/2020/505/2020/vrn ze dne 
17.02.2020. 

 

- st.p.č. 851/1, 851/2 a 853 v k.ú. Šluknov - vymezení z návrhové plochy O stávajícího 
stavu O 

odůvodnění: Vydáno kolaudační rozhodnutí č.j.: OSÚ/9432/2011/1388/2011/mib ze dne 
24.04.2012. 

 

Pořizovatel ukládá prověření a vyhodnocení následujících požadavků:  

Vyhodnocení důsledků navrhovaného řešení územně plánovací dokumentace na zemědělský 
půdní fond obsahově zpracovat v souladu s ustanovením vyhlášky č. 153/2016 Sb., kterou se 
upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen vyhlášky). 

Návrhy jednotlivých lokalit záborů zemědělské půdy budou v tabulkové a textové části 
vyhodnocení zpracovány a bilancovány jak v zastavěném území obce, tak mimo zastavěné 
území obce. Návrh ploch, které představují zábor pozemků zemědělského půdního fondu, 
musí být v souladu s § 5 odst. 1 zákona odůvodněn. 

 



 

ÚP ŠLUKNOV - NÁVRH ZADÁNÍ                                                                  Strana 32 (celkem 36) 

 

 

2. Požadavky na koncepci veřejné infrastruktury, zejména na prověření uspořádání 
veřejné infrastruktury a možnosti jejich změn  

Koncepce rozvoje veřejné infrastruktury stanovená v platném Územním plánu Šluknov nebude 
měněna. Změna č. 2 zachytí změny v území „z navrženého na stávající“, aktualizuje údaje a 
informace v textové i výkresové části.  

Požadavky na rozvoj veřejné dopravní a technické infrastruktury, vyplývající z PÚR a ze ZÚR, 
jsou obsaženy v úvodu kapitoly A.  

 

3. Požadavky na uspořádání krajiny, zejména na prověření plošného a prostorového 
uspořádání nezastavěného území a na prověření možných změn, včetně prověření, ve 
kterých plochách je vhodné vyloučit umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro 
účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona  

Uspořádání krajiny stanovené v Územním plánu Šluknov nebude v zásadě měněno. Změna 
č. 1, přiměřeně účelu a podrobnosti územního plánu, zachytí změny v území (tzv. aktualizuje 
stav).  

Požadavky PÚR a ZÚR jsou vyčleněny v úvodní kapitole A.  

 

B. Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení 
jejich využití, které bude nutno prověřit  

Upřesnění požadavků vyplývajících z politiky územního rozvoje  

Žádné požadavky.  

 

Upřesnění požadavků vyplývajících z územně plánovací dokumentace vydané krajem 

Žádné požadavky.  

Upřesnění požadavků vyplývajících z územně analytických podkladů, zejména problémů 
určených k řešení v územně plánovací dokumentace a případně doplňujících průzkumů a 
rozborů  

Žádné požadavky.  

Další požadavky, například požadavky obce, požadavky vyplývající ze zprávy o uplatňování 
územního plánu, nebo z projednání s dotčenými orgány a veřejností 

Do Změny č. 2 budou převzaty plochy a koridory územních rezerv ze stávajícího ÚP. Pokud 
budou Změnou č. 2 navrženy nové, je třeba nejen zobrazit je v patřičných výkresech a vyčlenit 
je do samostatné kapitoly textu, ale i stanovit jejich budoucí možné využití, podmínky pro jejich 
prověření (bude-li to nutné) a podmínky využití území do doby prověření územních rezerv.  
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C. Požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně 
prospěšných opatření a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění 
nebo předkupní právo 

Upřesnění požadavků vyplývajících z politiky územního rozvoje  

Žádné požadavky.  

Upřesnění požadavků vyplývajících z územně plánovací dokumentace vydané krajem  

Žádné další požadavky.  

Upřesnění požadavků vyplývajících z územně analytických podkladů, zejména problémů 
určených k řešení v územně plánovací dokumentace a případně doplňujících průzkumů a 
rozborů  

Žádné požadavky.  

Další požadavky, například požadavky obce, požadavky vyplývající ze zprávy o uplatňování 
územního plánu, nebo z projednání s dotčenými orgány a veřejností 

Změna č. 2 ověří aktuálnost veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření v 
platném Územním plánu Šluknov.  

 

D. Požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude 
rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, 
zpracováním území studie nebo uzavřením dohody o parcelaci  

Upřesnění požadavků vyplývajících z politiky územního rozvoje  

Žádné požadavky.  

Upřesnění požadavků vyplývajících z územně plánovací dokumentace vydané krajem  

Žádné požadavky.  

Upřesnění požadavků vyplývajících z územně analytických podkladů, zejména problémů 
určených k řešení v územně plánovací dokumentace a případně doplňujících průzkumů a 
rozborů 

Žádné požadavky.  

Další požadavky, například požadavky obce, požadavky vyplývající ze zprávy o uplatňování 
územního plánu, nebo z projednání s dotčenými orgány a veřejností  

Územní plán Šluknov nepředepsal regulační plán ani dohodu o parcelaci, ale předepsal 
několik územních studií. Zpracované („B2“, „Jihozápad“ budou začleněny, jinak bude 
prověřeno, zda trvá důvod jejich vymezení.  

 

E. Případný požadavek na zpracování variant  

Varianty nebudou řešeny.  
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F. Požadavek na uspořádání obsahu návrhu změny územního plánu a na 
uspořádání obsahu jeho odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení  

Změna č. 2 bude zpracována pro celé správní území obce Šluknov. Všechny výkresy zobrazí 
a budou řešit celé správní území obce. Textová část bude zpracována v rozsahu měněných 
částí – tzn. revizí textu výrokové části. Pro možnost srovnání bude do textu odůvodnění Změny 
č. 2 vložena textová část platného Územního plánu Šluknov s doplněním a vyznačením 
měněných částí (toto členění bude vyžadováno ve všech fázích pořízení Změny č. 2.  

Změna č. 2 bude zpracována nad aktuálním mapovým podkladem, kterým bude státní mapové 
dílo v digitální formě. Bude použit souřadnicově orientovaný mapový podklad (S-JTSK). Po 
vydání bude zpracován a dodán právní stav Územního plánu Šluknov ve znění Změny č. 2 – 
i tento bude zpracován na mapovém podkladu státního mapového díla v digitální formě.  

Změna č. 2 zachová členění a názvy výkresů Územního plánu Šluknov. Změna č. 2 zajistí 
soulad Územního plánu Šluknov s platnými právními předpisy. Doplní chybějící náležitosti. 
Aktualizovat názvy jednotlivých kapitol a doplnit obligátní součásti dokumentace (i případě, že 
zůstanou nenaplněny) dle stavebního zákona a vyhlášky č. 500/2006 Sb., v platném znění. 
Změna č. 2 upraví rozsah a formu textové části Územního plánu Šluknov tak, aby odpovídala 
účelu a podrobnosti územního plánu. Odstraní podrobnosti, které svým obsahem náleží do 
územního rozhodnutí nebo regulačního plánu. Přiměřeným způsobem je nahradí tak, aby byla 
zajištěna ochrana území a ucelenost koncepce rozvoje obce.  

 
Grafická část Územního plánu Šluknov bude  Změnou č. 2 ÚP  pozměněna sloučením 
hlavních výkresů (stávající ÚP Šluknov má samostatné výkresy pro urbanistickou koncepci, 
pro koncepci krajiny, koncepci dopravy, koncepci vodního hospodářství a koncepci energetiky. 
Nově bude hlavní výkres zpracován  ve dvou výkresech, a to pro urbanistickou koncepci a pro 
dopravní a technickou vybavenost. Toto se promítne již ve zpracování Změny č. 2 ÚP. 
 
I. Změna č. 2 Územního plánu Šluknov bude obsahovat: 
a) Textová část (dle přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.)  
Přílohou textové části bude srovnávací text s vyznačením změn výrokové části ÚP 
b) Grafická část v měřítku 1 : 10 000:  

1) Základní členění území  
2) Hlavní výkres –   a) urbanistická koncepce 

                                                       b) dopravní a technická vybavenost 
3) Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace  

 
Grafická část může být doplněna schématy.  
 
 
II. Odůvodnění Změny č. 2 Územního plánu Šluknov bude obsahovat: 
a) Textová část odůvodnění (dle přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.)  
b) Grafická část v měřítku 1 : 10 000:  

1) Koordinační výkres ………………………………………………………… 1 : 10 000  
2) Předpokládané zábory půdního fondu vyvolané změnou č.2 …………  1 : 10 000  
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III. Vyhotovení Právního stavu Územního plánu Šluknov po vydání Změny č. 2 Územního 
plánu Šluknov bude obsahovat: 
 

a) Textová část upravené výrokové části ÚP Šluknov po vydání Změny č. 2 ÚP 

b) Grafická část upravené výrokové části ÚP Šluknov po vydání Změny č. 2 ÚP v měřítku 
1 : 10.000: 

            1) Výkres základního členění 

2) Hlavní výkres –   a) urbanistická koncepce 
                                                    b) dopravní a technická vybavenost 

3) Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace 

 

 
- pro účely společného jednání bude návrh změny č. 2 ÚP zhotovitelem zpracován a 
objednateli odevzdán ve 2 vyhotoveních a bude obsahovat CD s digitálním záznamem návrhu 
ÚP a odůvodnění;  

- pro účely veřejného projednání bude návrh změny č. 2 ÚP upravený dle výsledků společného 
jednání zhotovitelem zpracován a objednateli odevzdán v 1 vyhotovení a bude obsahovat CD 
s digitálním záznamem návrhu ÚP a odůvodnění;  

- změna č. 2 Územního plánu Šluknov (čistopis) bude zhotovitelem zpracován a objednateli 
odevzdán v 1 vyhotovení a bude obsahovat CD s digitálním záznamem ÚP a odůvodnění;   

- po vydání změny č. 2 ÚP Šluknov bude vypracován právní stav - počet vyhotovení 4x 

Změna č. 2 Územního plánu Šluknov bude zpracována digitálně, data budou strukturována 
dle datového modelu používaného Krajským úřadem Ústeckého kraje. 

 

G. Požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů změny územního plánu 
obce na udržitelný rozvoj  

Na správním území obce Šluknov ani na území sousedících obcí se nenachází evropsky 
významná lokalita ani ptačí oblast soustavy NATURA 2000.  

Vzhledem k charakteru a rozsahu řešeného území se tento požadavek nepředpokládá. 

Nicméně k uplatnění požadavku na vyhodnocení vlivu ÚP na životní prostředí (potažmo 
udržitelný rozvoj území) je kompetentní příslušný dotčený orgán (KÚ ÚK, odbor životního 
prostředí), a to ve fázi projednávání návrhu zadání. 
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Vybrané použité zkratky: 

 

KC     Krajinný celek 
KÚ ÚK     Krajský úřad Ústeckého kraje 
k.ú.     Katastrální území 
mapa BPK    Mapa bývalého půdního katastru 
NRBC (nrbc)     Nadregionální biocentrum 
NRBK (nrbk)     Nadregionální biokoridor 
ORP      Obec s rozšířenou působností 
OS     Plocha obytná smíšená 
PÚR  Politika územního rozvoje České republiky ve znění 

Aktualizace č. 1 schválené usnesením vlády č. 276/2015, 
Aktualizace č. 2 schválené usnesením vlády č. 629/2019 
a Aktualizace č. 3 schválené usnesením vlády č. 
630/2019 

p.p.č. Pozemková parcela číslo 
RD Rodinné domy 
st.p.č. Stavební parcela číslo 
ÚAP  Územně analytické podklady 
ÚSES  Územní systém ekologické stability 
VPS  Veřejně prospěšná stavba 
ZPF  Zemědělský půdní fond 
ZÚR ÚK  Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje 
Změna č. 2    Změna č. 2 Územního plánu Šluknov 
 
 

 

 

 

Zpracoval: Bc. Michal Bušek 

 oprávněná úřední osoba pro územní plánování, 

 Odbor rozvoje a ŽP, Městský úřad Šluknov  

 

Spolupráce s určeným zastupitelem: Ing. Marek Kopecký, místostarosta města Šluknov  
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