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M sto!Mikulá�ovice 

 ______________________________________________________________________________________________________  

Usnesení !.  ............................  V Mikulá�ovicích dne ...................................  

Zastupitelstvo m"sta Mikulá�ovice jako p#íslu�ný správní orgán ve smyslu ustanovení 
§ 6 odst. 5 písm. c) zákona !. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním #ádu 
(stavební zákon), ve zn"ní pozd"j�ích p#edpis$, za pou�ití ustanovení § 43 odst. 4 
stavebního zákona, v souladu s ustanovením § 171 zákona !. 500/2004 Sb., správní 
#ád, ve zn"ní pozd"j�ích p#edpis$, ustanovení § 13 a p#ílohy !. 7 vyhlá�ky !. 500/2006 
Sb., o územn" analytických podkladech, územn" plánovací dokumentaci a zp$sobu 
evidence územn" plánovací !innosti. 

VYDÁVÁ 

ve smyslu ustanovení § 54 odst. 2 stavebního zákona 

JAKO OPAT%ENÍ OBECNÉ POVAHY &. 1/2021 

ZM"NU!#. 1!ÚZEMNÍHO!PLÁNU!MIKULÁ�OVICE 
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Jméno a p#íjmení: Ing. Dagmar Mertlová 

Funkce: 
vedoucí Odboru regionálního rozvoje a investic,  
úsek ú#adu územního plánování 

Podpis a otisk ú#edního razítka: 
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Seznam pou�itých zkratek: 

BPEJ bonitovaná pùdnì ekologická jednotka 

ÈOV èistírna odpadních vod 

ÈS èerpací stanice 

DN jmenovitý prùmìr 

ha hektar 

CHKO chránìná krajinná oblast 

KU  katastrální území 

NSOB nadmístní specifická oblast 

PUPFL  pozemky urèené k plnìní funkce lesa 

PUR politika územního rozvoje 

RD  rodinný dùm 

TS tlaková stanice 

ttp  trvalý travní porost 

UAP územnì analytické podklady 

up územní plán 

ÚSES územní systém ekologické stability 

VTL vysokotlak plynovod 

ZPF zemìdìlský pùdní fond 

zup  zmìna územního plánu 

ZUR UK zásady územního rozvoje Ústeckého kraje 
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A. Výroková!"ást!zm ny!".!1!územního!plánu 

Mikulá�ovice 

Zmìna è. 1 územního plánu Mikulá�ovice je zpracovaná v souladu s ustanovením § 55 odst. 6 
stavebního zákona v rozsahu mìnìných èástí. Jednotlivé body výrokové èásti zmìny vyjadøují 
úpravy výrokové èásti územního plánu formou �legislativní novely�. Tabulky územního plánu 
jsou, vzhledem k pøehlednosti ponechány, pøièem� mìnìné èásti jsou barevnì zvýraznìny. 
Územní plán Mikulá�ovice se navrhovanou zmìnou è. 1 mìní takto:  

1. V kapitole 1a) Vymezení zastavìného území se v prvním odstavci nahrazuje první vìta 
�Zastavìné území bylo vymezeno na základì aktuálních mapových podkladù 

a doplòujících prùzkumù v terénu k 11. 1. 2018�. tímto znìním: �Vymezení zastavìného 
území bylo aktualizované v souvislosti se zpracováním zmìny è. 1 územního plánu 
Mikulá�ovice na podkladì aktuální katastrální mapy k datu 4. 2. 2020� 

2. V kapitole 1c) Urbanistická koncepce, vèetnì urbanistické kompozice, vymezení ploch 
s rozdílným zpùsobem vyu�ití, zastavitelných ploch, ploch pøestavby a systému sídelní 
zelenì, se novì do názvu kapitoly vkládají úseky �vèetnì urbanistické koncepce� 

a �ploch s rozdílným vyu�itím�  

3. Název podkapitoly 1c.1) Urbanistická kompozice se doplòuje: �a urbanistická 
kompozice�.  

4. Nadpis sedmého odstavce podkapitoly 1c.1) Urbanistická koncepce a urbanistická 
kompozice se doplòuje za slovem �koncepce� výrazem: �a urbanistická kompozice�, 
dále v textu vlastního odstavce se doplòuje za slovem �osou�: �území� a za slovem 
odvíjí: �pùvodní hodnotná� za slovem struktury: �postupnì zahu��ovaná� a na konci 
odstavce vìta: �Rostlou strukturu pùvodní potoèní zástavby doplòují pøímé úseky ulic 

s pravidelnou parcelací domù kolmo na ulièní frontu.  Tato struktura zástavby je 
ojedinìle doplnìná pozdìj�ími soubory øadových domù a sídli�tìm bytových domù.� 

5. V osmém odstavci podkapitoly 1c.1) se nahrazují první slova: �Návrh ÚP� slovy: 
�Urbanistická koncepce respektuje dochovanou�   

6. V kapitole 1c) Urbanistická koncepce, vèetnì urbanistické kompozice, vymezení ploch 
s rozdílným zpùsobem vyu�ití, zastavitelných ploch, ploch pøestavby a systému sídelní 
zelenì, se v èásti 1c.2 Vymezení zastavitelných ploch a ploch pøestavby mìní Tabulka 1 
- Pøehled rozvojových ploch, následovnì: 

Index NP Druh plochy Specifická Plocha [ha] 

K2-NS.s plocha smí�ená nezastav"ného území - sportovní vyu�ití [NS.s] - 1,0841 

P1-BH bydlení hromadné [BH] - 0,4984 

P1-OV plocha ve#ejné vybavenosti - 0,4984 

P2-SM plocha smí�ená obytná m"stská [SM] - 0,3175 

P8-OS plochy pro t"lovýchovu a sport [OS] x 1,5554 

P9-OV plocha ve#ejné vybavenosti [OV] - 0,6332 

P10-SM plocha smí�ená obytná m"stská [SM] x 0,2786 

P11-SK plocha smí�ená obytná komer!ní [SK] - 0,3217 

P12-SK plocha smí�ená obytná komer!ní [SK] x 0,1693 

P13-SM plocha smí�ená obytná m"stská [SM] x 0,0752 
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Index NP Druh plochy Specifická Plocha [ha] 

P14-SM plocha smí�ená obytná m"stská [SM] - 0,1688 

P16-VL pr$myslová výroba a sklady - lehký pr$mysl [VL] x 0,3502 

P17-PV ve#ejná prostranství s p#evahou zpevn"ných ploch [PV] - 0,0805 

P18-PV ve#ejná prostranství s p#evahou zpevn"ných ploch [PV] - 0,0835 

P19-VL pr$myslová výroba a sklady - lehký pr$mysl [VL] x 0,4569 

Z1-BV bydlení individuální v rodinných domech - venkovské [BV] x 0,5004 

Z2-BV bydlení individuální v rodinných domech - venkovské [BV] x 0,0446 

Z3-BV bydlení individuální v rodinných domech - venkovské [BV] x 0,1676 

Z4-BV bydlení individuální v rodinných domech - venkovské [BV] x 0,4401 

Z5-BV bydlení individuální v rodinných domech - venkovské [BV] x 0,1957 

Z6-BV bydlení individuální v rodinných domech - venkovské [BV] x 0,633 

Z7-BV bydlení individuální v rodinných domech - venkovské [BV] - 0,1058 

Z8-BV bydlení individuální v rodinných domech - venkovské [BV] x 1,2815 

Z9-BV bydlení individuální v rodinných domech - venkovské [BV] x 0,119 

Z10-BV bydlení individuální v rodinných domech - venkovské [BV] x 0,4395 

Z11-BV bydlení individuální v rodinných domech - venkovské [BV] x 0,2305 

Z12-BV bydlení individuální v rodinných domech - venkovské [BV] - 0,2058 

Z13-BV bydlení individuální v rodinných domech - venkovské [BV] x 0,1822 

Z14-BV bydlení individuální v rodinných domech - venkovské [BV] x 0,233 

Z15-BV bydlení individuální v rodinných domech - venkovské [BV] x 0,3023 

Z16-BV bydlení individuální v rodinných domech - venkovské [BV] x 0,1931 

Z17-BV bydlení individuální v rodinných domech - venkovské [BV] x 0,136 

Z19-BV bydlení individuální v rodinných domech - venkovské [BV] x 0,321 

Z21-BV bydlení individuální v rodinných domech - venkovské [BV] x 0,5574 

Z22-BV bydlení individuální v rodinných domech - venkovské [BV] x 0,3612 

Z23-BV bydlení individuální v rodinných domech - venkovské [BV] - 0,3229 

Z24-DS silni!ní doprava [DS] x 0,0806 

Z25-OS plochy pro t"lovýchovu a sport [OS] - 0,4579 

Z26-PZ ve#ejná prostranství s p#evahou nezpevn"ných ploch [PZ] x 0,9856 

Z26-PV ve#ejná prostranství s p#evahou zpevn"ných ploch [PV] x 0,9856 

Z27-VD výroba a skladování - drobná a #emeslná výroba [VD] x 0,3524 

Z28-PZ ve#ejná prostranství s p#evahou nezpevn"ných ploch [PZ] - 0,1542 

Z29-PZ ve#ejná prostranství s p#evahou nezpevn"ných ploch [PZ] x 0,286 

Z30-PZ ve#ejná prostranství s p#evahou nezpevn"ných ploch [PZ] - 0,1235 

Z31-RI plocha rodinné rekreace [RI] x 0,3539 

Z32-RI plocha rodinné rekreace [RI] x 0,289 

Z33-RI plocha rodinné rekreace [RI] x 1,1617 

Z34-SM plocha smí�ená obytná m"stská [SM] x 0,2886 

Z35-SM plocha smí�ená obytná m"stská [SM] x 0,1314 

Z37-SM plocha smí�ená obytná m"stská [SM] - 0,2768 
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Index NP Druh plochy Specifická Plocha [ha] 

Z38-SM plocha smí�ená obytná m"stská [SM] x 0,4811 

Z39-SM plocha smí�ená obytná m"stská [SM] - 0,2452 

Z40-SM plocha smí�ená obytná m"stská [SM] x 1,6438 

Z41-SM plocha smí�ená obytná m"stská [SM] - 0,0357 

Z42-SM plocha smí�ená obytná m"stská [SM] x 1,2546 

Z43-SM plocha smí�ená obytná m"stská [SM] x 0,0852 

Z44-SM plocha smí�ená obytná m"stská [SM] x 0,6183 

Z45-VL pr$myslová výroba a sklady - lehký pr$mysl [VL] x 0,7358 

Z46-SM plocha smí�ená obytná m"stská [SM] x 0,9343 

Z47-SM plocha smí�ená obytná m"stská [SM] - 0,2222 

Z48-SM plocha smí�ená obytná m"stská [SM] x 0,2239 

Z50-SM plocha smí�ená obytná m"stská [SM] - 0,0976 

Z51-SM plocha smí�ená obytná m"stská [SM] x 0,4455 

Z52-SM plocha smí�ená obytná m"stská [SM] x 0,3489 

Z53-SM plocha smí�ená obytná m"stská [SM] x 0,5603 

Z54-SM plocha smí�ená obytná m"stská [SM] x 0,1703 

Z55-SM plocha smí�ená obytná m"stská [SM] - 0,7579 

Z56-SM plocha smí�ená obytná m"stská [SM] x 0,0864 

Z57-SM plocha smí�ená obytná m"stská [SM] x 0,3895 

Z58-SM plocha smí�ená obytná m"stská [SM] x 0,4228 

Z59-SM plocha smí�ená obytná m"stská [SM] - 0,2008 

Z60-SM plocha smí�ená obytná m"stská [SM] - 0,5076 

Z61-BV bydlení individuální v rodinných domech - venkovské [BV] x 0,1116 

Z62-BV bydlení individuální v rodinných domech - venkovské [BV] x 0,3125 

Z63-BV bydlení individuální v rodinných domech - venkovské [BV] x 
0,4759 

1,0655 

Z65-BV bydlení individuální v rodinných domech - venkovské [BV] x 0,2066 

Z66-BV bydlení individuální v rodinných domech - venkovské [BV] x 0,7353 

Z67-TI plocha technické infratruktury - technické sít" [TI] - 0,3694 

Z68-BV bydlení individuální v rodinných domech - venkovské [BV] x 0,3231 

Z69-BV bydlení individuální v rodinných domech - venkovské [BV] x 0,2057 

Z71-OS plochy pro t"lovýchovu a sport [OS] - 0,4716 

Z72-OS plochy pro t"lovýchovu a sport [OS] x 0,2132 

Z73-OS plochy pro t"lovýchovu a sport [OS] x 0,129 

Z75-RI plocha rodinné rekreace [RI] x 1,1545 

Z76-RI plocha rodinné rekreace [RI] - 0,1465 

Z77-RI plocha rodinné rekreace [RI] x 0,3738 

Z84-VZ zem"d"lská a lesnická výroba [VZ] x 0,5555 

Z85-VZ zem"d"lská a lesnická výroba [VZ] x 0,4408 

Z86-BV bydlení individuální v rodinných domech - venkovské [BV] - 0,1099 
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Index NP Druh plochy Specifická Plocha [ha] 

Z88-BV bydlení individuální v rodinných domech - venkovské [BV] x 0,178 

Z89-BV bydlení individuální v rodinných domech - venkovské [BV] x 0,1185 

Z90-SM plocha smí�ená obytná m"stská [SM] x 0,1588 

Z91-SM plocha smí�ená obytná m"stská [SM] - 0,0822 

Z92-DS silni!ní doprava [DS] - 0,2599 

Z94-OS plochy pro t"lovýchovu a sport [OS] x 0,7463 

Z95-PV ve#ejná prostranství s p#evahou zpevn"ných ploch [PV] - 0,1276 

Z96-PZ ve#ejná prostranství s p#evahou nezpevn"ných ploch [PZ] x 1,2256 

Z97-SM plocha smí�ená obytná m"stská [SM] x 0,1463 

Z98-SM plocha smí�ená obytná m"stská [SM] x 0,249 

Z99-DS silni!ní doprava [DS] - 1,7628 

Z100-SM plocha smí�ená obytná m"stská [SM] - 0,1989 

Z101-SM plocha smí�ená obytná m"stská [SM] - 0,3167 

Z102-VL pr$myslová výroba a sklady - lehký pr$mysl [VL] x 0,6701 

Z103-BV bydlení individuální v rodinných domech - venkovské [BV] x 0,1463 

Z104-BV bydlení individuální v rodinných domech - venkovské [BV] x 0,1748 

 

7. V podkapitole 1c.3) Vymezení ploch sídelní zelenì se ru�í první øádek v Tabulce 2 - 
Navrhované plochy prostranství pro sídelní zeleò: 

Index plochy Název!jevu Rozloha [ha] 

Z26-PZ ve#ejná prostranství s p#evahou nezpevn"ných ploch [PZ] 0,9856

Z28-PZ ve#ejná prostranství s p#evahou nezpevn"ných ploch [PZ] 0,1542

Z29-PZ ve#ejná prostranství s p#evahou nezpevn"ných ploch [PZ] 0,2860

Z30-PZ ve#ejná prostranství s p#evahou nezpevn"ných ploch [PZ] 0,1235

Z96-PZ ve#ejná prostranství s p#evahou nezpevn"ných ploch [PZ] 1,2256

8. V kapitole 1d) Koncepce veøejné infrastruktury vèetnì podmínek pro její umís�ování 
vymezení ploch a koridorù pro veøejnou infrastrukturu, vèetnì stanovení podmínek pro 
jejich vyu�ití, se v názvu kapitoly doplòuje za slovo �uspoøádání� èást: �vymezení ploch 
a koridorù pro veøejnou infrastrukturu, vèetnì stanovení podmínek pro jejich vyu�ití�.   

9. V kapitole 1d) Koncepce infrastruktury vèetnì podmínek pro její umís�ování se 
v odstavci dopravna v klidu doplòuje na konci odstavce vìta: �Pro potøeby øe�ení 
dopravy v klidu je zmìnou è. 1 územního plánu upravené vyu�ití vybrané funkèní plochy 
Z26-PV.� 

10. V podkapitole 1d.2) Technická infrastruktura se do prvního odstavce doplòuje druhá 
vìta: �Zmìnou è. 1 územního plánu Mikulá�ovice se aktualizuje návrh øe�ení rozvoje 
vodovodní a kanalizaèní sítì mìsta. Jedná se pøedev�ím o doplnìní návrhu vedení 
hlavních vodovodních a kanalizaèních øadù v profilech veøejných prostranství.�  

11. V èásti zásobování vodou té�e podkapitoly se doplòuje nový ètvrtý odstavec tohoto 
znìní: �Pro posílení vodovodní sítì jsou se zmìnou územního plánu è. 1 navr�eny dvì 
polohy pro tlakové stanice, a to jednou poblí� Mikovu a druhá na køi�ovatce cest nad 
Alatexem.�  
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12. V �estém odstavci té�e podkapitoly se ru�í �P16-VL� a doplòuje �Z3-BV, Z9-BV� a dále 
v textu �Z88-BV a Z104-BV�. 

13. V èásti Kanalizace té�e podkapitoly se ve druhé odrá�ce druhé vìtì za slovo nové 
doplòuje: �kanalizaèní øady a� dále ve vìtì za slovem výjimkou doplòuje: �místních 
èástí Tomá�ov a Salmov nebo v plochách izolovaných� a za slovo lokalit se doplòuje: 
�které pøedstavují rozvojové plochy� V následujícím výètu se ru�í: Z7-BV, Z10-BV, Z11-
BV, Z22-BV, Z50-SM, Z51-SM, Z52-SM, Z59-SM, Z62-BV, Z68-BV, Z89-BV a doplòují 
se zde tyto: �Z17-BV, Z84-VZ, Z104-BV� 

14. V èásti Kanalizace té�e podkapitoly se ve tøetí odrá�ce se ru�í konec vìty: �v rozvojové 
plo�e Z67-TI odkud budou èerpány do obecní ÈOV�.  

15. V èásti Kanalizace té�e podkapitoly se ve ètvrté odrá�ce za slovo stanice: �navr�ené na 
pozemku p. è. 2304/1 KN Mikulá�ovice� a ru�í poslední èást vìty: �odkud budou tlakovì 
èerpány do Mikulá�ovic a dál odvádìny gravitaènì do obecní ÈOV.�  

16. V podkapitole 1d.3) Obèanské vybavení se za druhý odstavec doplòuje vìta: Zmìna è. 
1 územního plánu vymezuje návrhovou plochu pro obèanskou vybavenost P1-OV 

v bývalém areálu kasáren namísto návrhové plochy pro bydlení v bytových domech 
[BH].�   

17. V podkapitole 1d.4 Veøejná prostranství se ve druhé sekci odrá�ek ve druhé odrá�ce 
nahrazuje v názvu plochy �PZ� na �PV� a na konci se pøidává text: �Vedle vyu�ití území 
pro sídelní zeleò, lze v území realizovat odstavná parkovací místa, veøejnì pøístupné 
sportovi�tì pod �irým nebem pro obyvatele sídli�tì nebo sportovní vybavení urèené 
�ir�ímu okruhu u�ivatelù.�   

18. V tabulce 4 - plochy veøejných prostranství s pøevahou zpevnìných ploch se pøidává na 
konci ètvrtý øádek: 

Index plochy Název!jevu Rozloha [ha] 

P17-PV ve#ejná prostranství s p#evahou zpevn"ných ploch [PV] 0,0805

P18-PV ve#ejná prostranství s p#evahou zpevn"ných ploch [PV] 0,0835

Z95-PV ve#ejná prostranství s p#evahou zpevn"ných ploch [PV] 0,1276

Z26-PV ve#ejná prostranství s p#evahou zpevn"ných ploch [PV] 0,9856

19. Do názvu kapitoly 1e) Koncepce uspoøádání krajiny vèetnì vymezení ploch s rozdílným 
zpùsobem vyu�ití, ploch zmìn v krajinì a stanovení podmínek pro zmìny v jejich 
vyu�ití, územního systému ekologické stability, prostupnosti krajiny, protierozní 
opatøení, ochranu pøed povodnìmi, rekreaci, dobývání nerostných surovin se doplòuje 
úsek: �s rozdílným zpùsobem vyu�ití� 

20. V kapitole 1e) Koncepce uspoøádání krajiny.., v podkapitole 1e.6) Plochy pro opatøení 
proti povodním se doplòuje druhý odstavec ve znìní: �Potøebná dílèí protipovodòová 
opatøení na toku Mikulá�ovického potoka lze realizovat v korytì vodního toku 

a navazujících plochách rozdílného vyu�ití jako nezbytnou technickou infrastrukturu. 
Jedná se pøedev�ím o zkapacitnìní koryta vodního toku, zkapacitnìní mostních objektù 
nebo lávek, nebo protipovodòové zdi.�  

21. V kapitole 1f) Stanovení podmínek pro vyu�ití ploch s rozdílným zpùsobem vyu�ití 
s pøeva�ujícím úèelem vyu�ití (hlavní vyu�ití), pokud je mo�né jej stanovit�se ru�í 
první odstavec ve znìní: �Celé správní území mìsta Mikulá�ovice Ochranné pásmo 
radioreléových spojù. Ve�kerá výstavba v ochranných pásmech radioreléových spojù 
AÈR pøesahující 50 m nad terén je podmínìna souhlasným stanoviskem povìøeného 
orgánu AÈR.� 
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22. V kapitole 1f) Stanovení podmínek pro vyu�ití ploch s rozdílným zpùsobem vyu�ití 
s pøeva�ujícím úèelem vyu�ití (hlavní vyu�ití), pokud je mo�né jej stanovit�se 
doplòuje první odstavec ve znìní: �Celé správní území mìsta Mikulá�ovice pøedstavuje 
zájmové území Ministerstva obrany, které zde zaji��uje ochranu veøejných zájmù podle 
§ 175 stavebního zákona, pøièem� zde lze umístit a povolit ní�e uvedené stavby jen na 
základì závazného stanoviska Ministerstva obrany: 

 - výstavba, rekonstrukce a opravy dálnièní sítì, rychlostních komunikací, silnic 
I. II. a III. tøídy 

 - výstavba a rekonstrukce �eleznièních tratí a jejich objektù  
 - výstavba a rekonstrukce leti�� v�ech druhù, vèetnì zaøízení  
 - výstavba vedení VN a VVN  
 - výstavba vìtrných elektráren 

 - výstavba radioelektronických zaøízení (radiové, radiolokaèní, radionavigaèní, 
telemetrická) vèetnì anténních systémù a opìrných konstrukcí (napø. základnové 
stanice) 
 - výstavba objektù a zaøízení vysokých 30 m a více nad terénem 

 - výstavba vodních nádr�í (pøehrady, rybníky) 
- výstavba objektù tvoøících dominanty v území (napø. rozhledny)� 

23. V kapitole 1f) Stanovení podmínek pro vyu�ití ploch s rozdílným zpùsobem vyu�ití 
s pøeva�ujícím úèelem vyu�ití (hlavní vyu�ití), pokud je mo�né jej stanovit�se 
doplòuje tøetí odstavec následujících znìní: �Stavební èinnost v území bude respektovat 
podmínky vyu�ití území v ochranných pásmech podzemních a nadzemních 
komunikaèních vedení dle ustanovení § 102 zákona o elektronických komunikacích 

a podmínek vyu�ití území ochranných pásem rádiových zaøízení, rádiových smìrových 
spojù dle § 103 zákona è. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích� 

24. V kapitole 1f) Stanovení podmínek pro vyu�ití ploch s rozdílným zpùsobem vyu�ití 
s pøeva�ujícím úèelem vyu�ití (hlavní vyu�ití), pokud je mo�né jej stanovit�se 
doplòuje v obecné èásti týkající se záplavového území druhý a tøetí odstavec znìní: 
�V aktivní zónì záplavových území se nesmí umís�ovat, povolovat ani provádìt stavby s 
výjimkou vodních dìl, jimi� se upravuje vodní tok, pøevádìjí povodòové prùtoky, 
provádìjí opatøení na ochranu pøed povodnìmi nebo která jinak souvisejí s vodním 
tokem nebo jimi� se zlep�ují odtokové pomìry, staveb pro jímání vod, odvádìní 
odpadních vod a odvádìní srá�kových vod a dále nezbytných staveb dopravní a 
technické infrastruktury, za podmínky, �e souèasnì budou provedena taková opatøení, 
�e bude minimalizován vliv na povodòové prùtoky.� 

a 

�Stávající objekty døíve povolené v aktivní zónì záplavového území lze vyu�ívat 
a vydávat ostatní rozhodnutí týkající se tìchto staveb, napø. souhlas se zmìnou vyu�ití, 
povolení k udr�ovacím pracem, nebo kolaudaèní rozhodnutí za pøedpokladu, �e stavební 
úpravy nebudou znamenat zvìt�ení pùdorysné plochy objektù a nedojde ke ztí�ení 
odtokových podmínek.� 

25. V kapitole 1f) Stanovení podmínek pro vyu�ití ploch s rozdílným zpùsobem vyu�ití 
s pøeva�ujícím úèelem vyu�ití (hlavní vyu�ití), pokud je mo�né jej stanovit� se za 
slovo Z73-OS doplòuje následující vìta: �Podmínka biologického hodnocení v 
navazujících øízeních dále platí pro vyu�ití plochy zmìny è. 1 územního plánu 
Mikulá�ovice Z104-BV a K3-ZN� 

26. V kapitole 1f) Stanovení podmínek pro vyu�ití ploch s rozdílným zpùsobem vyu�ití 
s pøeva�ujícím úèelem vyu�ití (hlavní vyu�ití), pokud je mo�né jej stanovit� se 
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v tabulce 9 - Podmínky vyu�ití rozvojových ploch � specifické plochy v øádku 
vìnovanému plo�e Z26-PZ nahradí v indexu plochy èást �PZ� na �PV�. V popisu této 
plochy ve vedlej�í buòce se doplòuje: �Studie bude øe�it potøeby navazujícího území 
bytovek, vèetnì mo�nosti roz�íøení parkování, mo�nosti koncepèního doplnìní zelenì 
(parkové úpravy) nebo doplnìní otevøeného sportovi�tì. 
Ní�e v tabulce se u plochy Z63-BV v popisu doplòuje: �V následujících øízeních lze 
uplatnit� za slovem plo�e: �urèitý podíl�. A na konci odstavce poslední vìta: �Limit pro 
výstavbu v plo�e Z63-BV je maximálnì 4 RD.� 

Na konci této tabulky, kde první sloupec je nadepsán: �Index plochy� a druhý: 
�podmínìnost�, se doplòují poslední tøi øádky. 
Pro plochu s indexem Z102-VL, podmínìnost: �Plocha Z102-VL je vymezena pro rozvoj 
stávajícího výrobního areálu. Podmínkou vyu�ití plochy Z102-VL je realizace takových 
provozù a zaøízení, které budou provoznì navazovat na stávající zaøízení v sousedících 
plochách výroby a skladování VL na pozemcích p. è. 238/1 a 453/1 KN Mikulá�ovice. 
Podmínkou vyu�ití plochy Z102-VL je zachování stávajícího dopravního pøipojení 
areálu na hlavní komunikaci v Mikulá�ovicích.� 

Pro plochu s indexem Z103-BV, podmínìnost: �Podmínkou vyu�ití plochy Z103-BV je 
prokázání mo�nosti øe�ení odpovídajícího dopravního napojení, tj. návrh výhledového 
øe�ení zpevnìné komunikace o minimální �íøce 2,5 m do vzdálenosti alespoò 50 m od 
objektu, nebo souvislé skupiny staveb, dle po�adavku § 20 odstavce 7 vyhlá�ky 501/2006 
Sb. Plocha je urèena pro jeden RD.� 

Pro plochu s indexem Z104-BV, podmínìnost: �Podmínkou vyu�ití plochy Z104-BV je 
zpracování biologického hodnocení. Pøed zapoèetím zámìru bude nutné poøídit 
prùzkum lokality zamìøený na výskyt zvlá�tì chránìných druhù. V pøípadì ohro�ení 
chránìných a vzácných druhù rostlin a �ivoèichù a nelze zámìry realizovat bez získání 
pøíslu�ných výjimek. Plocha je urèena pro jeden RD.� 

27. V kapitole 1g) Vymezení veøejnì prospì�ných staveb, veøejnì prospì�ných opatøení 
staveb a opatøení k zaji��ování obrany a bezpeènosti státu a plochy pro asanaci, pro které 
lze práva k pozemkùm a stavbám vyvlastnit, se v podkapitole 1g1) Veøejnì prospì�né 
stavby doplòuje druhý odstavec tohoto znìní: �Souèástí øe�ení zmìny è. 1 územního 
plánu Mikulá�ovice je navrhované zaøízení na vodohospodáøské síti, stavba èerpací 
stanice odpadních vod na privátním pozemku parc. è. 2304/1 KN Mikulá�ovice v 
Mikulá�ovièkách. Veøejnì prospì�ná stavba VST2 je vymezena pro úèel realizace stavby 
technické infrastruktury, èerpací stanice s mo�ností vyu�ití nástroje vyvlastnìní èásti 
plochy nebo omezení vyu�ití pozemkù, napø. zøízením vìcného bøemene na privátním 
pozemku dle § 170 stavebního zákona.� 

28. V té�e kapitole ní�e v tabulce: Tabulka 10 � VPS � veøejnì prospì�né stavby, se 
doplòuje poslední øádek: 

 #íslo!VPS Index plochy Popis Rozsah [ha] 

 VSD2 Z92-DS P#elo�ka silnice III/26510 0,2599 
     

 VSD3 Z3 (ZUR) Koridor optimalizace �elezni!ní trati !. 083 2,5326 
     

 VSD4 Z24-DS Parkovací plocha 0,0806 
     

 VSD5 Z99-DS Silnice k rozhledn" na Tane!nici 1,7628 
     

 VST1 Z67-TI P#e!erpávací stanice, dolní Mikulá�ovice 0,3694 

 VST2 NS (stav) P#e!erpávací stanice, Mikulá�ovi!ky 0,0100 

29. V kapitole 1l) Vymezení ploch a koridorù, ve kterých je rozhodování o zmìnách v území 
podmínìno zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její poøízení a 
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pøimìøené lhùty pro vlo�ení dat o této studii do evidence územnì plánovací èinnosti, se 
v tabulce 11 � Plochy územních studie mìní index plochy na pøedposledním øádku, tak, 
�e �PZ� je nahrazeno �PV�. 

30. V kapitole 1l) Vymezení plocha a koridorù, ve kterých je rozhodování o zmìnách 
v území podmínìno zpracováním územní studie stanovení podmínek pro její poøízení 
a pøimìøené lhùty pro vlo�ení dat o této studii do evidence územnì plánovací èinnosti, 
se ve ètvrté odrá�ce kapitoly za slovem prostranství nahazuje v indexu plochy �PZ� za 
�PV� a na konci odstavce doplòuje vìta: �Souèástí øe�ení bude mo�nost doplnìní ploch 
pro parkování, ploch pro sportovi�tì.� 

31. V kapitole 1l) Vymezení plocha a koridorù, ve kterých je rozhodování o zmìnách 
v území podmínìno zpracováním územní studie stanovení podmínek pro její poøízení 
a pøimìøené lhùty pro vlo�ení dat o této studii do evidence územnì plánovací èinnosti, 
se na konci posledního odstavce kapitoly doplòuje: �Vydáním zmìny è. 1 územního 
plánu Mikulá�ovice se lhùta pro poøízení územní studie prodlu�uje o dal�í 4 roky.� 
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B. Od#vodn ní zm ny! ".! 1! územního! plánu 

Mikulá�ovice 

1) Postup!po$izování!Zm ny!".!1!Územního!plánu!Mikulá�ovice 

Údaje o procesu poøizování: 

Na 7. zasedání Zastupitelstva mìsta Mikulá�ovice dne 18. záøí 2019 usnesením è. 183/7/19 bylo 
schváleno poøízení Zmìny è. 1 Územního plánu Mikulá�ovice v souladu s § 6 odst. 5 písm. a) 
a dle § 55a zákona è. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním øádu, v platném znìní 
(dále jen stavební zákon) zkráceným postupem a z vlastního podnìtu. 

Urèeným zastupitelem mìsta Mikulá�ovice pøi poøízení Zmìny è. 1 ÚP byl na 7. zasedání ZM 
dne 18. záøí 2019 usnesením è. 184/7/19 schválen Ing. Antonín Bláha, místostarosta obce. 

Na 9. zasedání Zastupitelstva mìsta Mikulá�ovice dne 11. prosince 2019 byl schválen obsah 
Zmìny è. 1 Územního plánu Mikulá�ovice usnesením è. 247/9/19. 

Poøizovatelem Zmìny è. 1 Územního plánu Mikulá�ovice byl zastupitelstvem obce schválen 
Odbor regionálního rozvoje a investic, úøad územního plánování Mìstský úøad Rumburk. 

Poøizovatel zajistil stanoviska v souladu s § 55a, stavebního zákona: 

- Stanovisko Správy Národního parku Èeské �výcarsko, è.j. SNPCS 08412/2019, spisová znaèka 
SNPCS 02442/2017/10, ze dne 11.12.2019, kdy lze vylou!it dle § 45i odst. 1 zákona è. 114/1992 
Sb. významný vliv na pøíznivý stav pøedmìtu ochrany nebo celistvost ptaèí oblasti Labské 
pískovce a na evropsky významné lokality. V�echny po�adavky na vymezení nových 
návrhových ploch se nacházejí mimo pta!í oblast Labské pískovce. 

- Stanovisko KÚ ÚK, odboru �ivotního prostøedí a zemìdìlství, spisová znaèka 
KUUK/007356/2020/ZPZ/SEA-§ 55a, è.j. KUUK/007375/2020/ZPZ, ze dne 13.01.2020, kdy 
návrh Zm"ny !. 1 ÚP Mikulá�ovice není nutno posoudit z hlediska vliv# na �ivotní prost$edí. 

Byla zpracována dokumentace návrhu Zmìny è. 1 ÚP Mikulá�ovice pro veøejné projednání 
projektantem Ing. arch. Martin Wedell. 

Poøizovatel té� zajistil stanovisko v souladu s § 55b odst. 4, stavebního zákona: 

- Stanovisko KÚ ÚK, odboru územního plánování a stavebního øádu, è.j. KUUK/079523/2021 
ze dne 14.06.2021, kdy KÚ ÚK sdìlil, �e lze ve smyslu § 55b odst. 7 SZ pokra!ovat v po$izování 
Zm"ny !. 1 Územního plánu Mikulá�ovice a� po odstran"ní uvedených nedostatk#. 
Nedostatky byly odstranìny a konzultovány v souladu se stanoviskem. 

Poøizovatel zahájil øízení o návrhu Zmìny è. 1 Územního plánu Mikulá�ovice, v souladu s 
ustanovením § 55b, § 52 odst. 1 stavebního zákona jeho vystavením k veøejnému nahlédnutí 
dne 13. ledna 2021. Veøejné projednání, které se mìlo konat dne 04.03.2021, bylo zru�eno dne 
02.03.2021 z dùvodu platnosti nouzového stavu na území Èeské republiky vzhledem k 
epidemické situaci a zákazu volného pohybu lidí. K uplatnìným stanoviskùm a námitce bylo 
pøihlédnuto. 

Poøizovatel zahájil nové øízení o návrhu Zmìny è. 1 Územního plánu Mikulá�ovice, v souladu 
s ustanovením § 55b, § 52 odst. 1 stavebního zákona jeho vystavením k veøejnému nahlédnutí 
dne 22. bøezna 2021 s tím, �e bylo splnìno ustanovení stavebního zákona, tj. návrh byl vystaven 
po dobu 30 dnù od doruèení veøejné vyhlá�ky. Upravený a posouzený návrh Zmìny è. 1 
Územního plánu Mikulá�ovice byl v souladu s § 20 stavebního zákona ode dne vyvì�ení veøejné 
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vyhlá�ky vystaven k veøejnému nahlédnutí. Dokumentace návrhu Zmìny è. 1 ÚP Mikulá�ovice 
byla vystavena a� do 11. kvìtna 2021. 

Veøejné projednání návrhu Zmìny è. 1 Územního plánu Mikulá�ovice se uskuteènilo dne 11. 
kvìtna 2021 v obøadní síni budovy Mìstského úøadu Mikulá�ovice za úèasti poøizovatele, 
urèeného zastupitele a zástupce zpracovatele návrhu. O prùbìhu veøejného projednání byl 
proveden záznam a zaji�tìna prezenèní listina. 

V prùbìhu veøejného projednání nebyly uplatnìny �ádné konkrétní písemné pøipomínky k 
projednávanému návrhu Zmìny è. 1 ÚP Mikulá�ovice, vèetnì sousedních obcí. V rámci 
veøejného projednání byla uplatnìna stanoviska dotèených orgánù, a jejich po�adavky byly 
zapracovány do návrhu Zmìny è. 1 ÚP Mikulá�ovice, a byla podána 1 námitka (Povodí Ohøe, 
státní podnik � oprávnìný investor), námitce bylo vyhovìno. 

Na základì veøejného projednání a vyhodnocení výsledkù tohoto projednání nedo�lo k 
podstatné úpravì dokumentace návrhu Zmìny è. 1 ÚP Mikulá�ovice, tedy nebyla vyvolána 
potøeba opakovaného projednání. 

Zastupitelstvu mìsta Mikulá�ovice byl, v souladu s ustanovením § 54 odst. 1 stavebního 
zákona, pøedlo�en návrh na vydání Zmìny è. 1 Územního plánu Mikulá�ovice s jeho 
odùvodnìním. 

 

2) Výsledek p$ezkoumání!zm ny!".!1!územního!plánu!podle!§!53!odst.!4!
stavebního!zákona 

a) Vyhodnocení!souladu s!politikou!územního!rozvoje!a!s!územn !plánovací!dokumentací!
vydanou krajem 

Politika územního rozvoje ÈR vymezuje republikové priority v územním plánování, zastøe�uje 
republikové strategie a koncepce rozvoje pøi zohlednìní trvale udr�itelného rozvoje území. 
Politika územního rozvoje ÈR vymezuje rozvojové osy a oblasti republikového významu a 
specifické oblasti. Území mìsta Mikulá�ovice není souèástí rozvojové osy, rozvojové oblasti 
ani specifickou oblastí republikového významu. Politika územního rozvoje ÈR dále vymezuje 
republikové koridory a plochy dopravní a technické infrastruktury. �ádný z tìchto 
republikových koridorù nezasahuje území mìsta Mikulá�ovice a netýká se pøedmìtu zmìny è. 
1 územního plánu Mikulá�ovice. 

Uplatnìné znìní Politiky územního rozvoje ÈR pøedstavuje její podoba ve znìní Aktualizace 

è. 1, 2, 3, 4 a 5, závazná od 1. záøí 2021.  

Ní�e jsou uvedeny republikové priority územního plánování pro zaji�tìní udr�itelného rozvoje 
dle Politiky územního rozvoje ÈR, které lze vztáhnout k øe�enému území vèetnì jejich 
zohlednìní návrhem zmìny è. 1 územního plánu Mikulá�ovice: 

14) Ve veøejném zájmu chránit a rozvíjet pøírodní, civilizaèní a kulturní hodnoty území, vèetnì 
urbanistického, architektonického a archeologického dìdictví. Zachovat ráz jedineèné 
urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedineèné kulturní krajiny, které jsou výrazem 
identity území, jeho historie a tradice. Tato území mají znaènou hodnotu, napø. i jako turistické 
atraktivity. Jejich ochrana by mìla být provázána s potøebami ekonomického a sociálního 
rozvoje v souladu s principy udr�itelného rozvoje. V nìkterých pøípadech je nutná cílená 
ochrana míst zvlá�tního zájmu, v jiných pøípadech je tøeba chránit, respektive obnovit celé 
krajinné celky. Krajina je �ivým v èase promìnným celkem, který vy�aduje tvùrèí, av�ak citlivý 
pøístup k vyvá�enému v�estrannému rozvoji tak, aby byly zachovány její stì�ejní kulturní, 
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pøírodní a u�itné hodnoty. 

ad 14) Mìsto Mikulá�ovice je zasazeno do hodnotného pøírodního rámce. Øe�ení návrhu zmìny 
è. 1 územního plánu respektuje a chrání vyvá�ený pomìr pøírodní a civilizaèní slo�ky v území 
a usiluje o citlivý pøístup ke krajinì. 

14a) Pøi plánování rozvoje venkovských území a oblastí ve vazbì na rozvoj primárního sektoru 
zohlednit ochranu kvalitních lesních porostù, vodních ploch a kvalitní zemìdìlské, pøedev�ím 
orné pùdy a ekologických funkcí krajiny.  

ad 14a) S ohledem na po�adavek ochrany zemìdìlských pùd dle zákona o ochranì 
zemìdìlského pùdního fondu nebyl do souboru po�adovaných zmìn zaøazen po�adavek 
rozvoje bydlení v plochách nejkvalitnìj�ích zemìdìlských pùd zaøazených do druhé tøídy 
ochrany. 

(15) Pøedcházet pøi zmìnách nebo vytváøení urbánního prostøedí prostorovì sociální segregaci 
s negativními vlivy na sociální soudr�nost obyvatel.  

Ad 15) Vìt�ina navrhovaných ploch navazuje, nebo je pøímo uvnitø zastavìného území obce. 
Souèástí zmìny je i doplnìní po�adavkù na plochu veøejného prostranství vymezené a vazbì 
na soubor panelových bytových domù s cílem zlep�ení podmínek soudr�nosti obyvatel.  

16) Pøi stanovování zpùsobu vyu�ití území v územnì plánovací dokumentaci dávat pøednost 
komplexním øe�ením pøed uplatòováním jednostranných hledisek a po�adavkù, které ve svých 
dùsledcích zhor�ují stav i hodnoty území. Vhodná øe�ení územního rozvoje je zapotøebí hledat 
ve spolupráci s obyvateli území i s jeho u�ivateli a v souladu s urèením a charakterem oblastí, 
os, ploch a koridorù vymezených v PÚR ÈR. 

Ad 16) Øe�ení zmìny è. 1 územního plánu Mikulá�ovice je postaveno na souboru po�adavkù 
vlastníkù. Jednotlivé �ádosti jsou zaøazeny jako návrhové plochy dle mo�ností navazujícího 
území v ohledu na platné legislativní prostøedí. Zmìna è. 1 územního plánu bude projednána 
na spoleèném veøejném projednání s úèastí veøejnosti s mo�ností podat pøipomínku nebo 
námitku vlastníkù èi provozovatelù k øe�ení zmìny è. 1 územního plánu. 

(19) Vytváøet pøedpoklady pro rozvoj, vyu�ití potenciálu a polyfunkèní vyu�ívání opu�tìných 
areálù a ploch (tzv. brownfields prùmyslového, zemìdìlského, vojenského a jiného pùvodu vè. 
území bývalých vojenských újezdù). Hospodárnì vyu�ívat zastavìné území (podpora pøestaveb 
revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu nezastavìného území (zejména zemìdìlské a lesní 
pùdy) a zachování veøejné zelenì, vèetnì minimalizace její fragmentace. Cílem je úèelné 
vyu�ívání a uspoøádání území úsporné v nárocích na veøejné rozpoèty na dopravu a energie, 
které koordinací veøejných a soukromých zájmù na rozvoji území omezuje negativní dùsledky 
suburbanizace pro udr�itelný rozvoj území. 

Ad 19) Souèástí øe�ení zmìny è. 1 územního plánu Mikulá�ovice je plocha v území areálu 
bývalých kasáren, který vykazuje parametry brownfields. Navrhované vyu�ití území pro 
obèanskou vybavenost, øe�ení uvnitø zastavìného území na zanedbaném pozemku lze chápat 
jako úsporné vyu�ití v nárocích na veøejné rozpoèty a dopravu a energie v souladu s po�adavky 
Politiky územního rozvoje ÈR. 

(20) Rozvojové zámìry, které mohou významnì ovlivnit charakter krajiny, umís�ovat do co 
nejménì konfliktních lokalit a následnì podporovat potøebná kompenzaèní opatøení. S ohledem 
na to pøi územnì plánovací èinnosti, respektovat veøejné zájmy napø. ochrany biologické 
rozmanitosti a kvality �ivotního prostøedí, zejména formou dùsledné ochrany zvlá�tì 
chránìných území, lokalit soustavy Natura 2000, mokøadù, ochranných pásem vodních zdrojù, 
chránìné oblasti pøirozené akumulace vod a nerostného bohatství, ochrany zemìdìlského a 
lesního pùdního fondu. Vytváøet územní podmínky pro implementaci a respektování územních 
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systémù ekologické stability a zvy�ování a udr�ování ekologické stability a k zaji�tìní 
ekologických funkcí i v ostatní volné krajinì a pro ochranu krajinných prvkù pøírodního 
charakteru v zastavìných územích, zvy�ování a udr�ování rozmanitosti venkovské krajiny. V 
rámci územnì plánovací èinnosti vytváøet podmínky pro ochranu krajinného rázu s ohledem na 
cílové kvality krajiny a vytváøet podmínky pro vyu�ití pøírodních zdrojù. 

Ad 20) Pøedkládaný návrh zmìny è. 1 územního plánu Mikulá�ovice nepøedstavuje potenciál 
významnì negativnì nebo pozitivnì ovlivnit charakter krajiny. 

Zájmy ochrany pøírody jsou respektovány, kupøíkladu pøevzetím upozornìní ze stanoviska 
krajského úøadu, odboru ochrany �ivotního prostøedí, které upozoròuje na podmínky ochrany 
v plochách novì navrhovaného vyu�ití území za Mikulá�ovièkami, které budou vy�adované pøi 
navazujících správních øízeních. 

(20a) Vytváøet územní podmínky pro zaji�tìní migraèní propustnosti krajiny pro volnì �ijící 
�ivoèichy a pro èlovìka, zejména pøi umís�ování dopravní a technické infrastruktury a pøi 
vymezování ploch pro bydlení, obèanskou vybavenost, výrobu a skladování. V rámci územnì 
plánovací èinnosti omezovat ne�ádoucí srùstání sídel s ohledem na zaji�tìní pøístupnosti a 
prostupnosti krajiny, uplatòovat integrované pøístupy k pøedcházení a øe�ení environmentálních 
problémù. 

Ad 20a) Zmìnou è. 1 územního plánu Mikulá�ovice nedojde k naru�ení krajiny nebo její 
prostupnosti, stavby technické infrastruktury nejsou jejím pøedmìtem. 

(24) Vytváøet podmínky pro zlep�ování dostupnosti území roz�iøováním a zkvalitòováním 
dopravní infrastruktury s ohledem na potøeby veøejné dopravy a po�adavky ochrany veøejného 
zdraví, a v souladu s principy rozvoje udr�itelné mobility osob a zbo�í, zejména uvnitø 
rozvojových oblastí a rozvojových os. Mo�nosti nové výstavby je tøeba dostateènou veøejnou 
infrastrukturou pøímo podmínit. Vytváøet podmínky pro zvy�ování bezpeènosti a plynulosti 
dopravy, ochrany a bezpeènosti obyvatelstva a zlep�ování jeho ochrany pøed hlukem a emisemi, 
s ohledem na to vytváøet v území podmínky pro environmentálnì �etrné formy dopravy (napø. 
�eleznièní, cyklistickou). 

Ad 24) Podmínky pro veøejnou infrastrukturu jsou v územním plánu Mikulá�ovice dostateènì 
zaji�tìny, souèasnì je zmìnou aktualizován rozvoj sítí vodohospodáøské infrastruktury, 
nicménì podmínìnost investic nebo jejich etapizaci zmìna è. 1 územního plánu Mikulá�ovice 
nestanovuje. 

(24a) Na územích, kde dochází dlouhodobì k pøekraèování zákonem stanovených mezních 
hodnot imisních limitù pro ochranu lidského zdraví, je nutné pøedcházet dal�ímu významnému 
zhor�ování stavu. V územích, kde nejsou hodnoty imisních limitù pro ochranu lidského zdraví 
pøekraèovány, vytváøet územní podmínky pro to, aby k jejich pøekroèení nedo�lo. Vhodným 
uspoøádáním ploch v území obcí vytváøet podmínky pro minimalizaci negativních vlivù 
koncentrované výrobní èinnosti na bydlení. Vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu tak, 
aby byl zachován dostateèný odstup od prùmyslových nebo zemìdìlských areálù. 

Ad 24a) Pøedkládané øe�ení zmìny územního plánu neznamená zhor�ení podmínek ochrany 
veøejného zdraví. Rozvoj výroby ani ploch pro bydlení nebude znamenat pøekroèení mezních 
hodnot imisních limitù.  

(28) Pro zaji�tìní kvality �ivota obyvatel zohledòovat potøeby rozvoje území, v dlouhodobém 
horizontu a nároky na veøejnou infrastrukturu vèetnì veøejných prostranství. Návrh a ochranu 
kvalitních mìstských prostorù a veøejné infrastruktury je vhodné øe�it ve spolupráci veøejného 
i soukromého sektoru s veøejností. 

Ad 28) Po�adavky návrhu zmìny územního plánu jsou pøimìøené potøebám nutným nákladù na 
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budování a rozvoj veøejné infrastruktury. Dopravní a infrastrukturní nároky nìkterých novì 
vymezených funkèních ploch bude pøedstavovat mírnì zvý�ené nároky na rozvoj a údr�bu 
plynoucí z veøejných rozpoètù. 

 (30) Úroveò technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod je 
nutno koncipovat tak, aby splòovala po�adavky na vysokou kvalitu �ivota v souèasnosti i v 
budoucnosti. 

Ad 30) Souèástí øe�ení zmìny è. 1 územního plánu Mikulá�ovice je aktualizace øe�ení 
zásobování území pitnou vodou a aktualizace øe�ení odkanalizování spla�kových vod z území. 

Vyhodnocení zmìny è. 1 územního plánu ve vztahu k  územnì plánovací dokumentaci, 
Zásadám územního rozvoje Ústeckého kraje 

Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje stanoví zejména základní po�adavky na úèelné a 
hospodárné uspoøádání území kraje, vymezují plochy nebo koridory nadmístního významu a 
stanoví po�adavky na jejich vyu�ití, zejména plochy nebo koridory pro veøejnì prospì�né 
stavby, veøejnì prospì�ná opatøení a stanoví kritéria pro rozhodování o mo�ných variantách 
nebo alternativách zmìn v jejich vyu�ití. 

Vyhodnocení zmìny územního plánu è. 1 Mikulá�ovice je zpracováno nad aktualizací Zásad 
územního rozvoje Èeské republiky ve znìní Aktualizace è. 1, 2 a 3, které nabyly úèinnosti dne 
6. 8. 2020. Území Mikulá�ovic se tak novì týká zpøesnìní a úprava formulací obecných zásad 
a priorit územního plánování. Doplnìné koridory pro stavby dopravní a technické 
infrastruktury, které vyplývají z aktualizace ZUR UK è. 2 se netýkají øe�eného území 
Mikulá�ovic. Døíve, dne 17. 2. 2019 vstoupila v úèinnost 3. aktualizace Zásad územního rozvoje 
Ústeckého kraje. Jejím� pøedmìtem byl pøedev�ím koridor plynovodu VTL DN 1400 mimo 
øe�ené území Mikulá�ovic. 

Priority územního plánování ZUR UK ukládají v území respektovat podmínky udr�itelného 
rozvoje a zároveò doplòují a konkretizují republikové priority Politiky územního rozvoje ÈR. 
Zmìna è. 1 územního plánu Mikulá�ovice respektuje body priorit ZUR UK relevantní rozsahu 
øe�ené zmìny následujícím zpùsobem: 

Základní priority: 

(1) Vytváøet nástroji územního plánování na území kraje pøedpoklady pro vyvá�ený vztah mezi 
tøemi pilíøi udr�itelného rozvoje: po�adovaný smìr hospodáøského rozvoje, úroveò �ivotního 
prostøedí srovnatelná s jinými èástmi ÈR a standardy EU a zlep�ení parametrù sociální 
soudr�nosti obyvatel kraje. 

(2) Stanovovat a dodr�ovat limity rozvoje pro v�echny èinnosti, které by mohly pøesahovat meze 
únosnosti území (tj. podmínky udr�itelného rozvoje), zpùsobovat jeho po�kození anebo bránit 
rozvoji jiných �ádoucích forem vyu�ití území. 

Komentáø: V souladu se základním prioritami ZUR UK se zmìnou územního plánu a 
doplnìním vymezených ploch rozvoje území posiluje sociální a hospodáøský pilíø rozvoje 
území. Zmìna územního plánu nepøedkládá zmìny, které by znamenaly naru�ení mezí 
únosnosti území.   

�ivotní prostøedí: 

(3) Dosáhnout zásadního ozdravìní a markantnì viditelného zlep�ení �ivotního prostøedí, a to 
jak ve volné krajinì, tak uvnitø sídel; jako nutné podmínky pro dosa�ení v�ech ostatních cílù 
zaji�tìní udr�itelného rozvoje území (zejména transformace ekonomické struktury, stabilita 
osídlení, rehabilitace tradièního lázeòství, rozvoj cestovního ruchu a dal�í). 

(4) Pokraèovat v trendu nápravy v minulosti po�kozených a naru�ených slo�ek �ivotního 
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prostøedí (voda, pùda, ovzdu�í, ekosystémy) a odstraòování starých ekologických zátì�í 

Ústeckého kraje zejména v Severoèeské hnìdouhelné pánvi, v Kru�ných horách a v naru�ených 
partiích ostatních èástí Ústeckého kraje. Zlep�ení stavu slo�ek �ivotního prostøedí v uvedených 
èástech území pova�ovat za prvoøadý veøejný zájem. 

(5) Nástroji územního plánování chránit nezastupitelné pøírodní hodnoty zvlá�tì chránìných 
území (NP, CHKO, MZCHÚ), soustavy chránìných území NATURA 2000 (EVL a PO), obecnì 
chránìných území (PPk, VKP, ÚSES) a území významná z hlediska migraèní prostupnosti 
krajiny pro volnì �ijící �ivoèichy. 

(6) Revitalizovat úseky vodních tokù, které byly v minulosti v souvislosti s tì�bou uhlí, rozvojem 
výroby, nebo urbanizaèním procesem necitlivì upravené, pøelo�ené nebo zatrubnìné. 
Dosáhnout výrazného zlep�ení kvality vody v tocích nepøíznivì ovlivnìných tì�ebními èinnostmi 
a zejména chemickou a ostatní prùmyslovou výrobou. 

(7) Územnì plánovacími nástroji pøispìt k øe�ení problémù v oblastech s pøekroèenými imisními 
limity zneèi��ujících látek (zejm. vlivem tì�by surovin, energetické a prùmyslové výroby) a v 
území zasa�ených zejména hlukem zejména z dopravy (dálnièní a silnièní, èásteènì i �eleznièní 
doprava). 

(7a) Pøedcházet støetùm vzájemnì nesluèitelných èinností v území návrhem vhodného plo�ného 
a prostorového uspoøádání území, zejména chránit obytná a rekreaèní území a zvlá�tì chránìná 
území pøed negativními vlivy z koncentrovaných výrobních èinností a dopravy. 

(7b) V oblasti odpadového hospodáøství upøednostòovat tøídìní a separaci odpadù pøed 
skládkováním, zároveò optimalizovat nakládání s biologicky rozlo�itelnými odpady s dùrazem 
na kvalitu jejich oddìleného sbìru. 

Komentáø: Podmínky kvality �ivotního prostøedí v území vykazují dobrou úroveò a zmìnou 
nedochází k jejímu naru�ení. Zmìna územního plánu pøedkládá aktualizaci koncepce øe�ení 
odkanalizování území a øe�ením likvidace odpadních vod reflektuje podmínky vodního zákona. 
Podmínky ochrany vymezených prvkù ochrany �ivotního prostøedí zùstávají zmìnou územního 
plánu respektovány beze zmìn. Ustanovení bodù souvisejících s tì�ební èinností a revitalizací 
vodních tokù pozmìnìných vlivem tì�by se øe�eného území netýká. Rovnì� problematika 
rozvoje území ve vztahu k oblastem s pøekroèenými imisními limity zneèi��ujících látek nebo 
území zatí�ené hlukem se øe�eného území netýkají.  

Hospodáøský rozvoj: 

(8) Vytváøet územnì plánovací podmínky pro transformaci ekonomické struktury, zejména v 
hospodáøsky problémových regionech, charakterizované vìt�í odvìtvovou rozmanitostí a 
zvý�eným podílem progresivních výrob a slu�eb odpovídající souèasným ekonomickým a 
technologickým trendùm. 

(9) Nepøipustit na území kraje extenzivní jednostranný rozvoj palivoenergetického komplexu a 
tì�kého prùmyslu, respektovat územnì ekologické limity tì�by hnìdého uhlí (ÚEL) stanovené 
usnesením vlády ÈR è.331/1991 a è.444/1991, vèetnì usnesení vlády ÈR è. 827/2015. 

(10) Tì�bu nerostných surovin v Ústeckém kraji, na jeho� území se vyskytují z celostátního 
hlediska významné palivoenergetické a dal�í surovinové zdroje, podøídit dosahování pøijatelné 
meze únosnosti zatí�ení krajiny, sni�ovat celkovou zátì� území a nepøipustit zahájení otvírky 
více lo�isek souèasnì v území s jejich koncentrovaným výskytem. Vymezení skladebných èástí 
ÚSES v ZÚR Ústeckého kraje a v navazujících územnì plánovacích dokumentacích obcí a jejich 
èástí není taxativním dùvodem pro pøípadné neuskuteènìní tì�by v lo�isku nerostných surovin. 
Pøi tì�bì musí být v maximálnì mo�né míøe respektována funkce ÚSES ve stanoveném rozsahu. 
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V pøípadì omezení funkce ÚSES v dùsledku tì�by budou v dokumentacích Povolení 

k hornické èinnosti a Plán dobývání navr�ena rekultivaèní opatøení dle pokynù pøíslu�ného 
orgánu ochrany pøírody. 

(11) Podporovat revitalizaci velkého mno�ství nedostateènì vyu�itých nebo zanedbaných areálù 
a ploch prùmyslového, zemìdìlského, vojenského èi jiného pùvodu (typu brownfield), s cílem 
dodr�et funkèní a urbanistickou celistvost sídel a �etøit nezastavìné území, kvalitní zemìdìlskou 
pùdu. 

(12) Vyu�ít pro rozvojové zámìry územní rezervy ve stávajících prùmyslových zónách a kriticky 
posuzovat a usmìròovat dal�í rozvojové zámìry ekonomických aktivit na volných plochách 
mimo ji� zastavìná území. 

(13) V souladu s platnými legislativními postupy usilovat o redukci rozsáhlých omezení 
územního rozvoje kraje vyplývající z vyhlá�ených dobývacích prostorù (DP) a chránìných 
lo�iskových území (CHLÚ). 

(14) Zamìøit pozornost na podmínky vyu�ívání zemìdìlských území pøi zachování ekologických 
funkcí krajiny, minimalizovat zábory zejména nejkvalitnìj�ích zemìdìlských pùd, podporovat 
ozdravná opatøení � ochrana proti erozním úèinkùm vody, vìtru, pøípravu a realizaci ÚSES, 
zamezit zbyteèné fragmentaci zemìdìlských území, obnovit péèi o dlouhodobì nevyu�ívaná 
území, vymezovat území vhodná pro pìstování biomasy a rychle rostoucích døevin pro 
energetické úèely aj. 

Komentáø: Vymezené plochy rozvoje podporují oslabený hospodáøský pilíø území. Rozvoj 
ploch výroby pøedstavuje potenciál pro doplnìní pracovních pozic v území. Nevyu�ité plochy 
výroby na území mìsta jsou upraveny stávajícím územními plánem. Ostatní problematika se 
netýká øe�eného území ani nebo pøedmìtu zmìny územního plánu. 

Rozvojové oblasti a osy, specifické oblasti 

(15) Ve vymezených rozvojových oblastech vyu�ívat pøedpoklady pro progresivní vývoj území, 
zaji��ovat územnì plánovací pøípravu pro odpovídající technickou, dopravní infrastrukturu (s 
dùrazem na roz�iøování sítì hromadné dopravy a integrovaných systémù veøejné dopravy) a 
obèanskou vybavenost. Územní rozvoj hospodáøských a sociálních funkcí provázat s ochranou 
krajinných, pøírodních a kulturních hodnot. Vyu�ívat rozvojových vlastností tìchto území ve 
prospìch okolních navazujících území. 

(16) Ve vymezených rozvojových osách kraje vyu�ívat pøedpokladù pro územní rozvoj tìchto 
koridorù, zalo�ených zejména na jejich výhodné dopravní dostupnosti. Rozvojových vlastností 
tìchto území vyu�ít pro �íøení progresivního vývoje na území celého kraje. Souèasnì 
koncentrací aktivit do tìchto koridorù �etøit nezastavìné území ve volné krajinì. 

(17) Ve stanovených specifických oblastech kraje podporovat øe�ení jejich územních problémù, 
prosazovat formy územního, hospodáøského a sociální rozvoje vyhovující potøebám tìchto 
území, zvlá�tní pozornost pøi tom vìnovat ochranì a revitalizaci pøírodních, krajináøských a 
kulturních hodnot. 

(18) Trvale vyhodnocovat míru rovnováhy socioekonomického a demografického vývoje v 
dílèích územích kraje, pøedcházet prohlubování ne�ádoucích regionálních rozdílù a 
eventuelnímu vzniku dal�ích problémových èástí kraje, vyhledávat a uplatòovat územnì 
plánovací nástroje na podporu rozvoje tìchto území, pøedcházet vzniku prostorovì sociální 
segregace s negativními vlivy na sociální soudr�nost.  

Komentáø: Øe�ené území Mikulá�ovic není souèástí rozvojové oblasti nebo osy. Území mìsta 
je souèástí specifické oblasti nadmístního významu. Pøedkládaná zmìna územního plánu 
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respektuje priority vyu�ití území ve specifických oblastech kde platí preference takových 
øe�ení, která prosazují formy územního, hospodáøského a sociální rozvoje vyhovující potøebám 
tìchto území, pøièem� zvlá�tní pozornost je vìnovaná ochranì a revitalizaci pøírodních, 
krajináøských a kulturních hodnot.  

Zmìna územního plánu dále v souladu se prioritami v rozvojových oblastech, osách nebo 
specifické oblasti respektuje podmínky a trvale vyhodnocuje míru rovnováhy 
socioekonomického a demografického vývoje v dílèích územích kraje, pøedchází prohlubování 
ne�ádoucích regionálních rozdílù a eventuelnímu vzniku dal�ích problémových èástí kraje, 
vyhledává a uplatòuje územnì plánovací nástroje na podporu rozvoje tìchto území, pøièem�  
pøedchází vzniku prostorové sociální segregace s negativními vlivy na sociální soudr�nost. 

Dopravní a technická infrastruktura 

(19) Zajistit na úseku dopravní infrastruktury podmínky pro zlep�ení vnitøní provázanosti a 
funkènosti soustavy osídlení Ústeckého kraje (zejména dostavbou dálnic D6 a D7, úsekù silnice 
I/13, pøestavbou silnice I/27, modernizací a optimalizací hlavních �eleznièních tratí, vymezením 
koridoru Labské vodní cesty mezinárodního významu aj.). 

(19a) Vytváøet územní podmínky pro zmírnìní negativních úèinkù tranzitní silnièní a �eleznièní 
dopravy na obyvatelstvo kraje vymezováním vhodného plo�ného a prostorového uspoøádání 
území, zejména návrhem ploch pro bydlení v dostateèném odstupu od dopravnì zatí�ených 
silnic a �eleznic, návrhem obchvatù a pøelo�ek mimo intenzivnì obydlená území anebo návrhem 
dal�ích vhodných stavebnì technických, provozních èi organizaèních opatøení. Obchvaty a 
pøelo�ky budou zároveò øe�eny takovým zpùsobem, aby byl úèinným zpùsobem minimalizován 
vliv na pøírodní prostøedí a krajinu, a to zejména ve zvlá�tì chránìných územích. 

(20) Zlep�ovat dostupnost krajského mìsta Ústí nad Labem ze v�ech èástí kraje pøi zdùraznìní 
významu veøejné dopravy.  

(21) Zajistit modernizaci a dostavbu dopravní infrastruktury pro kvalitní napojení okrajových 
èástí kraje (zejména oblasti Kru�ných hor, �luknovska a podhùøí Doupovských hor). 

(22) Zkvalitnit vazby Ústeckého kraje k okolním krajùm na úseku dopravy a technické 
infrastruktury (zejména ve vztazích oblastí Dìèínsko � Liberecko, �luknovsko � Liberecko, 
Chomutovsko � Karlovarsko, Podboøansko � severní Plzeòsko). 

(23) Zlep�it pøeshranièní vazby Ústeckého kraje se SRN na úseku dopravy, technické 
infrastruktury (v pøíhranièních oblastech Kru�ných hor, Labských pískovcù, �luknovského 
výbì�ku a v aglomeraèních vztazích Teplice, Ústí nad Labem � Dresden a Chomutov, Most � 
Chemnitz, Zwickau). 

(24) Podporovat zámìr na vybudování zaøízení typu � Veøejný terminál a pøístav s vazbou na 
logistické centrum (VTP) na území mìst Dìèín, Lovosice, Ústí nad Labem a pøilehlých obcí, 
který zahrnuje rozvoj dopravního terminálu a veøejného pøístavu s propojením dálnièní, 
silnièní, �eleznièní a vodní dopravy. Vybudování veøejného terminálu a pøístavu s vazbou na 
logistické centrum (VTP) na území mìst Dìèín, Lovosice, Ústí nad Labem a pøilehlých obcí je 
nezbytné podmínit minimalizováním vlivù na soustavu lokalit Natura 2000, pøírodní slo�ky 
prostøedí vázané na tok a údolní nivu Labe a krajinný ráz údolí Labe. 

(25) Respektovat rozvojové zámìry na modernizaci a dostavbu tepelných elektráren na území 
kraje, bez pøekroèení jejich souhrnné stávající výkonové kapacity.  

(26) Podpoøit kombinovanou výrobu elektøiny a tepla ve stávajících a nových zdrojích, 
stabilizovat provozované systémy centrálního zásobování teplem a podpoøit jejich úèelné 

roz�iøování. 



Zmìna è. 1 územního plánu Mikulá�ovice, odùvodnìní                                                                           - 23 - 

(27) Zajistit cestou modernizace a v nezbytném rozsahu i dostavbou pøenosové energetické 
soustavy a produktovodù spolehlivost a dostateènou kapacitnost energetických dodávek v rámci 
kraje, zprostøedkovanì i v rámci ÈR. 

(28) Vytvoøit územnì plánovací pøedpoklady pro zaji�tìní bezpeèné a dostateèné dodávky 
elektrického výkonu do prostoru �luknovského výbì�ku. 

(29) Podpoøit racionální a udr�itelný rozvoj obnovitelných energetických zdrojù, územnì 
regulovat zámìry na výstavbu velkých vìtrných elektráren s ohledem na eliminaci rizik 
po�kození krajinného rázu a ohro�ení rozvoje jiných �ádoucích forem vyu�ití území (zejména 
oblast Kru�ných hor). 

(30) V dílèích zejména nìkterých venkovských èástech kraje bez dostateèných místních zdrojù 
vody (Lounsko, �luknovsko, horské èásti kraje), øe�it problémy zásobování vodou napojením na 
vodárenskou soustavu zásobování pitnou vodou. 

(31) Územnì plánovacími nástroji vytváøet pøedpoklady pro modernizaci stávajících systémù 
odvádìní a èi�tìní odpadních vod a pro doøe�ení této problematiky v men�ích sídlech (do 2000 
EO) ve venkovském prostoru. 

(32) Vytváøet podmínky pro dostupnost slu�eb spojù a telekomunikací podle potøeb jednotlivých 
èástí kraje. 

(33) Ve v�ech vý�e uvedených bodech (19 a� 32) musí být územnì technické øe�ení návrhù na 
rozvoj dopravní a technické infrastruktury provázáno s citlivostí øe�ení vùèi pøírodì, snahou 
zachovávat pøírodní biodiversitu a s ochranou hodnotné zemìdìlské pùdy. Øe�ením 
jednotlivých zámìrù a jejich územní koordinací je tøeba zamezovat zbyteèné fragmentaci 
krajiny. V pøípadì existence variant nebo alternativ øe�ení a zmìn pokládat za kriteria 
vhodného výbìru: dopravní a technickou úèinnost zámìrù, míru citlivosti øe�ení vùèi ochranì 
�ivotního prostøedí, pøírodních, kulturních a civilizaèních územních hodnot a respektování 
cílových charakteristik vymezených krajinných celkù. 

Komentáø: Souèástí øe�ení územního plánu Mikulá�ovice je koridor dopravní stavby Z3 pro 
optimalizaci �eleznice è. 83 a dílèí úpravy na silnièní síti. Zmìna územního plánu se dopravního 
øe�ení území netýká. Zmìna územního plánu zahrnuje aktualizaci koncepce zásobení pitnou 
vodou a aktualizaci koncepce odkanalizování Mikulá�ovic. Øe�ení technické a dopravní 
infrastruktury zmìny územního plánu respektuje podmínky území a vzhledem ke svému 
charakteru a rozsahu nemá vliv na cílové charakteristiky vymezených krajinných celkù. Ostatní 
priority dopravní a technické infrastruktury jsou mimo rozsah øe�ení zmìny územního plánu 
nebo smìøované na zámìry mimo øe�ené území mìsta Mikulá�ovice  

Sídelní soustava a rekreace 

(34) Podporovat polycentrický rozvoj sídelní soustavy, pro kraj typické kooperativní vztahy 
mezi jednotlivými sídly a racionální støediskové uspoøádání sídelní soustavy, souèasnì 
respektovat a kultivovat specifickou tváønost ka�dého sídla vèetnì zøetele k zachování 
prostorové oddìlenosti sídel s ohledem na zaji�tìní pøístupnosti a prostupnosti krajiny. Vytváøet 
pøedpoklady pro posílení partnerství mezi urbánními a venkovskými oblastmi. 

(34a) Vytváøet územní podmínky pro prostorovì, provoznì, funkènì a èasovì koordinovaný 
rozvoj území kraje, zejména vyu�itím nástrojù stanovení poøadí zmìn v území a podmínìnosti 
rozvoje území realizací veøejné infastruktury pro zaji�tìní obsluhy území. 

(35) V pøíhranièních prostorech ÈR/SRN podporovat vzájemnì výhodnou kooperaci a 
provázanost sídelních soustav a rekreaèních areálù. 

(36) Podporovat rychlý a efektivní postup rekultivace a revitalizace území s ukonèenou tì�bou 
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hnìdého uhlí, se zamìøením na vznik plnohodnotné polyfunkèní pøímìstské krajiny se 
zdùraznìním slo�ky rekreace, odpovídající specifickým vlastnostem a pøedpokladùm 
konkrétních území. 

(37) Podporovat významné projekty cestovního ruchu, rekreace a lázeòství v souladu s 
mo�nostmi a limity konkrétních území, podporovat rozvoj tìchto zaøízení v málo vyu�ívaných 
vhodných lokalitách. 

(38) Podporovat vybudování propojené a hierarchizované sítì cyklostezek a turistických cest s 
vhodným doplnìním doprovodné zelenì na území kraje s návazností na vznikající republikovou 
a evropskou sí� tìchto zaøízení. 

(38a) Chránit území Kru�ných hor jako území s významným potenciálem pro rozvoj rekreace a 
cestovního ruchu a minimalizovat rozsah èinností, které by mohly jeho rekreaèní charakter 
naru�it. 

Komentáø: Zmìna územního plánu nemìní podmínky vyu�ití nezastavìného území pro rekreaci 
a volnoèasové vyu�ití, respektuje cestní sí� a turistické vyu�ití krajiny v podmínkách dle ZUR 
UK. 

Sociální soudr�nost obyvatel 

39) Územnì plánovacími nástroji podpoøit rozvoj a kultivaci lidských zdrojù, rozvoj vzdìlanosti 
obyvatel kraje, posilovat pøedpoklady k udr�ení a získávání kvalifikovaných pracovních sil s 
orientací na perspektivní obory ekonomiky. 

(40) Pøispìt vytváøením územnì plánovacích pøedpokladù k øe�ení problematiky zhor�ených 
sociálních podmínek kraje, zhor�ených parametrù zdravotního stavu obyvatel, vysoké míry 
nezamìstnanosti, problematiky skupin obyvatel sociálnì slabých, ohro�ených spoleèenským 
vylouèením. 

(41) Podporovat péèi o typické èi výjimeèné pøírodní, kulturní a civilizaèní hodnoty na území 
kraje, které vytváøejí charakteristické znaky území, pøispívají k jeho snadné identifikaci a 
posilují sociální soudr�nost obyvatel kraje a presti� kraje. 

(42) Vìnovat pozornost dùsledkùm zmìn vìkové struktury obyvatel kraje, které se promítnou do 
mìnících se nárokù na technickou a dopravní infrastrukturu, obèanskou vybavenost 
nadmístního významu. 

(43) Pøi stanovování územních rozvojových koncepcí dbát na dostateènou míru spolupráce s 
obyvateli a dal�ími u�ivateli území, touto cestou dosahovat vy��í míry vyvá�enosti øe�ení mezi 
hospodáøským rozvojem, ochranou pøírody a hledisky ovlivòujícími sociální soudr�nost 
obyvatel. 

Komentáø: Zmìna územního plánu respektuje podmínky ochrany území a podmínky ochrany 
hodnot pro zachování identity místa vèetnì prvkù území zaji��ující potenciál pro posílení 
soudr�nosti místních obyvatel.  

Ochrana území pøed potenciálními riziky a pøírodními katastrofami 

44) Respektovat na území kraje zájmy obrany státu a civilní ochrany obyvatelstva a majetku. 

(45) Územnì plánovacími nástroji realizovat opatøení pro minimalizaci rozsahu mo�ných 
materiálních �kod a ohro�ení obyvatel z pùsobení pøírodních sil (záplavy, sesuvy pùdy, eroze, 
sucho atd.) v území a havarijních situací vyplývajících z provozu dopravní a technické 
infrastruktury a prùmyslové výroby. 

(45a) Vytváøet územní podmínky pro vyu�ívání, zadr�ování a vsakování de��ových vod jako 
zdroje vody pøímo v místì jejich spadu i pro zaji�tìní retence povrchových vod v území pro 
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pøípadná období sucha. Prioritnì budou vytváøeny územní podmínky pro pøírodì blízká 
opatøení, a to zejména ve zvlá�tì chránìných územích. 

(46) Zajistit územní ochranu ploch a koridorù potøebných pro umís�ování protipovodòových 
opatøení. Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích jen ve výjimeèných pøípadech 
a zvlá�� zdùvodnìných pøípadech. Vymezovat a chránit zastavitelné plochy pro pøemístìní 
zástavby z území s vysokou mírou rizika vzniku povodòových �kod. Pøi vymezování nových 
zastavitelných ploch a ploch potøebných k vymístìní stávající zástavby mimo záplavové území 
vyu�ívat mapy povodòového nebezpeèí a povodòového rizika a vycházet z podmínek 
stanovených pro jednotlivé úrovnì ohro�ení. 

Komentáø: Zmìna územního plánu doplòuje podmínky vyu�ití území v záplavovém území 
Mikulá�ovického potoka. Novì vymezené plochy zmìnou územního plánu nezasahují do 
záplavového území a nezvy�ují potenciální negativní dopady pøírodních katastrof. Ochrana a 
zásady podmínek vyu�ití území respektují koncepci ochrany území dle územního plánu 
Mikulá�ovice. 

Pokrytí území kraje územními plány 

47) Zaji��ovat pokrytí území kraje platnou územnì plánovací dokumentací obcí, zejména v 
rozvojových oblastech a osách a ve specifických oblastech, v souladu s územními limity a 
rozvojovými potøebami tìchto území. 

Návrh zmìny è. 1 územního plánu Mikulá�ovice je souèást území ve specifické oblasti. 

 

Specifická oblast nadmístního významu NSOB1 Lobendavsko-Køeèansko. 

Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje vymezují katastr Mikulá�ovic jako souèást 
specifické oblasti nadmístního významu NSOB1 Lobendavsko-Køeèansko. Spoleènì 
s navazujícími katastry obcí: Dolní Poustevna, Lipová, Lobendava, Staré Køeèany, �luknov, 
Velký �enov, Vilémov. Pro plánování a usmìròování územního rozvoje stanovují ZUR UK 
následující úkoly pro územní plánování: 

(1) Posilovat pilí$e hospodá$ského rozvoje a sociální soudr�nosti udr�itelného rozvoje, 
pøi zachování silných stránek pilíøe �ivotního prostøedí. 

(2) Zajistit pokrytí území specifické oblasti územními plány, ovìøovat a zpøesòovat 
øe�ení územními studiemi a regulaèními plány. 

(3)  Chránit a kultivovat p$írodní, krajiná$ské, urbanistické a architektonické hodnoty 
oblasti, vyu�ít pozitivní znaky území pro zvý�ení presti�e specifické oblasti. 

(4) Nástroji územního plánování zajistit zlep�ení zabezpe!ení specifické oblasti na 
úseku technické infrastruktury-zejména v zásobování elektrickou energií a ve vodním 
hospodáøství. 

(5)  Nástroji územního plánování zajistit zlep�ení silnièní a �eleznièní dopravní 
dostupnosti specifické oblasti z vnitrozemí ÈR i ve vztahu k pøíhranièním prostorùm 
SRN. 

(6)  Územnì plánovacími nástroji podporovat rozvoj místních ekonomických aktivit-
zemìdìlské výroby, potravináøského prùmyslu, tradièních øemesel apod. 

(7) Revitalizovat opu�t"né nebo nedostate!n" vyu�ité plochy a areály zemìdìlského, 
prùmyslového èi jiného pùvodu (typ brownfield). 

(8)  Stanovovat a dodr�ovat limity rozvoje pro v�echny èinnosti, které by mohly 
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pøesahovat meze únosnosti území-podmínky udr�itelného rozvoje, zpùsobovat jeho 
po�kození anebo bránit rozvoji jiných �ádoucích forem vyu�ití území. 

(9) Územnì regulovat zámìry na výstavbu velkých vìtrných elektráren s ohledem na 
eliminaci rizika po�kození krajinného rázu a omezení rozvoje jiných �ádoucích forem 
vyu�ití území. 

(10)  V pøíhranièních prostorech ÈR/SRN podporovat vzájemnì výhodnou kooperaci a 
provázanost sídelních soustav, rekreaèních areálù, dopravní, technické i obèanské 
infrastruktury. 

(11)  Vytváøet územní pøedpoklady pro zlep�ení dopravní dostupnosti vy��ích center 
osídlení (zejm. Ústí nad Labem, Dìèín a center osídlení v Libereckém kraji) a vzájemnou 
dopravní provázanost osídlení ve specifické oblasti. 

(12) Identifikovat hlavní støediska ekonomického rozvoje oblasti, vytváøet jim podmínky 
pro územní rozvoj, s pøedpokladem �íøení pozitivních impulsù z tìchto rozvojových pólù 
do okolí 

K vý�e uvedeným úkolùm územního plánování lze souhrnnì poznamenat �e Zmìna è. 1 
územního plánu Mikulá�ovice posiluje vymezením plochy výroby a skladování a rozvojem 
funkce bydlení oslabený hospodáøský a sociální pilíø, pøièem� vymezení tìchto ploch, 
realizované zpravidla uvnitø zastavìného území nepøedstavuje výraznou intervenci do krajiny 
nebo její naru�ení. 

Souèástí øe�ení Zmìny è. 1 územního plánu Mikulá�ovice jsou i plochy brownfield, bývalé 
kasárny. Tato plocha je vymezena pro obèanskou vybavenost území. 

Zmìna è. 1 územního plánu Mikulá�ovice obsahuje aktualizaci vodohospodáøského øe�ení, a 
v souladu s podkladem, projektovou dokumentací, upravuje stávající návrhové øe�ení 
územního plánu zásobování pitnou vodou a odkanalizování spla�kových vod z území. 

Ostatní úkoly vymezené krajskou dokumentací na územní plánování nejsou vzhledem k 
rozsahu pøedmìtu øe�ení zmìny è. 1 územního plánu Mikulá�ovice zohlednìny. 

Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje vymezují v území Mikulá�ovic dle výkresu typù 
krajin, pro které se stanovují cílové kvality, dva krajinné celky a to: 

· CHKO Labské pískovce 

· �luknovská pahorkatina 

Rámcové typy krajin jsou 5M2, 5L2. To jest: Dle osídlení: pozdnì støedovìká krajina 
Hercynica; dle vyu�ití území: lesozemìdìlské a lesní krajiny; dle reliéfu: krajiny vrchovin 
Hercynica 

V území jsou vymezeny nadregionální biokoridory NRBK K7, NRBK K202 a regionální 
biocentra RBC 1377 Taneènice, RBC 001 Bílý potok, dále koridor �eleznièní dopravy Z3 
(optimalizace trati è. 083 Rumburk-�luknov-Velká Poustevna-hranice ÈR-SRN). 
Nadregionální Biocentrum NRBC 40 nezasahuje do øe�eného území. Øe�ení zmìny è. 1 
územního plánu respektuje vymezení skladebného prvku ÚSES na hranici k. ú. Mikulá�ovice 
a k. ú. Kopec, na území obce Staré Køeèany. Vymezení a funkènost koridorù ani biocenter není 
zmìnou è. 1 územního plánu dotèena. 

Vyhodnocení zmìny è. 1 územního plánu Mikulá�ovice vzhledem k územním podmínkám, 
koncepci ochrany a rozvoji pøírodních, kulturních a civilizaèních hodnot území kraje dle 
Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje. 

Øe�ené území Mikulá�ovic je dotèeno prvky ochrany pøírody, které krajská dokumentace 
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eviduje jako pøírodní hodnoty nadmístního významu. Jsou to chránìná krajinná oblast Labské 
pískovce, která se kryje s prvkem systému NATURA2000, ptaèí oblastí Labské pískovce a dále 
územní systém ekologické stability na nadregionální a regionální úrovni. Zároveò je na území 
Mikulá�ovice vymezena také chránìná oblast pøirozené akumulace vod Severoèeská køída. 

Pøehled úkolù ZUR UK pro územní plánování vzhledem k ochranì hodnot pøírodního pilíøe: 

(1) Ochranu, kultivaci a rozvíjení hodnot pøírodního a krajinného prostøedí na území Ústeckého 
kraje pova�ovat za prvoøadý veøejný zájem. Stanovovat a dodr�ovat limity rozvoje pro v�echny 
aktivity, které by mohly zpùsobovat po�kození tìchto hodnot (zejména se týká tì�by hnìdého 
uhlí a ostatních nerostných surovin, energetiky � vèetnì obnovitelných zdrojù, dále tì�ké 
prùmyslové výroby, technické a dopravní infrastruktury, ale i rekreace a cestovního ruchu). 

(2) Zohlednit znaèný vzrùst potenciálu pøírodních hodnot Kru�ných hor, které se po pøestálé 
ekologické krizi zotavují. Koordinovat opatøení na ochranu Kru�ných hor s postupem orgánù 
územního plánování Saska. Zva�ovat perspektivní mo�nost sjednocující velkoplo�né formy 
ochrany Kru�ných hor. Ochránit Kru�né hory pøed necitlivou výstavbou velkých vìtrných 
elektráren, které mohou znehodnotit krajinný ráz rozsáhlých èástí hor. 

(3) Tì�bu nerostných surovin podøizovat dosahování pøijatelné meze únosnosti zatí�ení krajiny, 
sni�ovat celkovou zátì� území a nepøipustit zahájení otvírky více lo�isek souèasnì v území s 
koncentrovaným výskytem. Uvolnìní nového lo�iska pro tì�bu nerostných surovin (výhradních 
a významných nevýhradních nerostù) je v�dy podmínìno komplexním posouzením místní 
situace, vyøe�ením støetù zájmù, vèetnì stanovení takových podmínek rehabilitace a vyu�ití 
území po tì�bì, které vylouèí devastaèní dùsledky pro území. V prostorech s koncentrovanou 
tì�ební aktivitou je významným podmiòujícím hlediskem ukonèení a zahlazení dùsledkù tì�by v 
jiné tì�ební lokalitì. 

(4) Stávající vyu�ívaná výhradní a nevýhradní lo�iska pova�ovat za územnì stabilizovaná. V 
souladu s platnými právními pøedpisy dodr�ovat zásady hospodárného vyu�ití zásob ve 
vyu�ívaných výhradních a nevýhradních lo�iscích a vytváøet pøedpoklady pro ponechání 
dostateèné rezervní surovinové základny pro potøeby budoucího vyu�ití. 

(5) Hospodárnì vyu�ívat nerostné suroviny se zøetelem na reálnì disponibilní zásoby, 
kvalitativní charakteristiky, �ivotnosti zásob stávajících lo�isek pro nezbytnou potøebu, v 
souladu s principy udr�itelného rozvoje území kraje. 

(6) Zásoby hnìdého uhlí v severoèeské hnìdouhelné pánvi pova�ovat za jeden z významných 
surovinových zdrojù pro výrobu elektrické energie a pro dal�í výrobní odvìtví v ÈR. 

(7) Vytváøet podmínky pro vznik nových pøírodních hodnot formou rekultivace rozsáhlých 
prostor zasa�ených tì�bou hnìdého uhlí (a dal�ích surovin). Dokonèovat rekultivace v bývalých 
lomech Most a Chabaøovice a na vnìj�ích výsypkách Radovesice a Pokrok. Pokraèovat a dále 
pøipravovat rekultivace provozovaných lomù ÈSA, Bílina, Libou� a Vr�any � zohledòovat 
specifické podmínky a pøedpoklady v jednotlivých lokalitách (urbanistická poloha, hodnoty 
území, na které lze navázat, územnì technické mo�nosti). 

(8) Revitalizovat úseky vodních tokù, které byly v minulosti v souvislosti s tì�bou uhlí, rozvojem 
výroby, nebo urbanizaèním procesem necitlivì upravené, pøelo�ené nebo zatrubnìné (øeka 
Bílina v Ervìnickém koridoru). Dosáhnout zlep�ení kvality vody v tocích dosud ovlivnìných 
tì�ebními èinnostmi a prùmyslovou výrobou. 

(9) Chránit, kultivovat a rozvíjet p$írodní hodnoty i mimo rámec území se stanovenou 
ochranou krajiny a p$írody, v územích charakterizovaných jako Dynamická a harmonická 
krajina, dále v exponovaných koridorech podél významných vodních tokù a v oblastech pøi 
významných vodních plochách. 
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(10) Skladebné !ásti regionálního a nadregionálního ÚSES chránit p$ed zásahy, které by 
znamenaly sní�ení úrovn" jejich ekologické stability, upøesòovat vymezení skladebných èástí 
ÚSES v ÚPD obcí, postupnì pøistupovat ke zpracování projektù ÚSES a k jejich realizaci, 
zejména v místech, kde je provázanost systému naru�ena. 

(11) Zamìøit pozornost na podmínky vyu�ívání zemìdìlských území � zachování jedineènosti 
kulturní krajiny; minimalizovat zábory zejména nejkvalitnìj�ích zemìdìlských pùd; podporovat 
ozdravná opatøení � ochrana proti erozním úèinkùm vody, vìtru a pøíprava na realizaci ÚSES, 
zvý�ení prostupnosti zemìdìlské krajiny, zamezení její zbyteèné fragmentace; obnovit péèi o 
dlouhodobì nevyu�ívaná území; vymezovat území vhodná pro pìstování biomasy a rychle 
rostoucích døevin pro technické a energetické úèely � nevymezovat v�ak tento zpùsob vyu�ití 
území ve zvlá�tì chránìných velkoplo�ných územích (NP, CHKO). 

Komentáø: Øe�ené území je charakterizováno jako harmonická krajina, ve které je dle bodu 9 
podmínkou rozhodování chránit, zachovat kultivovat pøírodní hodnoty území a krajiny i mimo 
území se stanovenou ochranou. Zmìny è. 1 územního plánu respektují charakter krajiny a 
nepøedstavují jeho negativní ovlivnìní. Pøedkládané øe�ení zmìny è. 1 územního plánu 
Mikulá�ovice nemá vliv na podmínky vymezení a funkènost prvkù ÚSES. Pøedpokládané 
zábory hodnotných zemìdìlských pùd jsou zdùvodnìny v pøíslu�né kapitole. 

Civilizaèní hodnoty nadmístního významu se na území Mikulá�ovic projevují pøedev�ím 
bezprostøední pøítomností státních hranic se sousedním spolkovou republikou Sasko nicménì 
dopravnì významný hranièní pøechod Dolní Poustevna/Sebnitz se nachází mimo území 
Mikulá�ovic v katastrálním území Dolní Poustevna. Øe�ení zmìny è. 1 územního plánu nemá 
vliv na civilizaèní hodnoty nadmístního významu. 

Pro upøesnìní územních podmínek ochrany a rozvoje civilizaèních hodnot území kraje se 
v ZUR UK stanovují tyto úkoly pro územní plánování: 

(12) Respektovat rozsah rozvojových oblastí, os a specifických oblastí kraje vymezených v ZÚR 
ÚK. Ostatní èásti kraje pokládat za stabilizované s pøirozenou mírou rozvoje. 

(13) V rozhodování o vyu�ití území a lokalizaci zásadních investic vycházet z potøeby sladìní 
administrativnì správní role center a jejich skuteèného významu jako pracovních a obslu�ných 
center. 

(14 Posilovat význam nadregionálního centra Ústí nad Labem v kooperaci s rozvojem 
regionálního centra Teplice. 

(15) Stabilizovat (pøimìøeným zpùsobem i doplnit nebo obnovit) sídelní strukturu v pánevní 
oblasti, zamezit dal�ímu zániku sídel nebo jejich èástí v pøedpolí èinných dolù. 

(16) Podporovat vzájemn" výhodnou provázanost a kooperaci sídel v p$íhrani!ním prostoru 
%R a SRN. 

(17) Podporovat a upøednostòovat revitalizaci nedostateènì vyu�itých nebo zanedbaných 
areálù a ploch prùmyslového, zemìdìlského, vojenského èi jiného pùvodu typu brownfield, pøed 
zakládáním nových prùmyslových ploch ve volné krajinì. 

(18) Chránit pøed nevhodným vyu�itím a v potøebném rozsahu rozvíjet území intenzivní 
pøímìstské rekreace a rekreace ve volné krajinì. 

(19) Respektovat program modernizace a dostavby tepelných elektráren, bez pøekroèení jejich 
souhrnné stávající výkonové kapacity. 

(20) Kriticky posuzovat a zohledòovat zámìry na doplnìní energetických pøenosových vedení 
pro zaji�tìní vy��í míry spolehlivosti a bezpeènosti dodávek na území kraje a zvý�ení pøenosové 
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kapacity soustavy ve vztahu k ÈR i k sousedícím státùm (VVN, VTL). 

(21) Podporovat realizaci ochranných opat$ení zvy�ující míru zabezpe!ení civiliza!ních 
hodnot kraje proti záplavám a dal�ím hrozbám katastrofických situací. 

(22) Podporovat dotvoøení ucelených plnì funkèních silnièních a �eleznièních dopravních 
systémù (zejména dostavba silnice I/13, dostavba dálnic D6 a D7, modernizace �eleznièní 
infrastruktury, zámìr na výstavbu vysokorychlostní �eleznièní tratì a jiné). 

(23) Zohlednit zámìry na zlep�ení plavebních podmínek na Labi v úseku Støekov � hranice 
okresù Ústí nad Labem / Dìèín a respektovat koridor Labské vodní cesty mezinárodního 
významu v úseku hranice okresù Ústí nad Labem / Dìèín � státní hranice ÈR / SRN � pøi 
respektování podmínek ochrany pøírody a krajiny. 

(24) Sledovat a respektovat dlouhodobý zámìr na prùtah vysokorychlostní trati VRT územím 
kraje. 

Komentáø: Øe�ení zmìny è. 1 územního plánu Mikulá�ovice respektuje vymezenou specifickou 
oblast NSOB1 Lobendavsko - Køeèansko a její zohlednìní je popsané v pøíslu�né èásti vý�e. 
S ohledem na bod 21 a potøebu zaji�tìní ochrany civilizaèních hodnot lze uvést doplnìní øe�ení 
územního plánu úpravou podmínek vyu�ití území v záplavovém území Mikulá�ovického 
potoka v kapitole 1e) Koncepce uspoøádání krajiny podle projektu �Protipovodòová opatøení 
v povodí Vilémovského potoka/Sebnitz (projekt è. 100272124)�. Ostatní úkoly se netýkají øe�eného 
území nebo øe�ené zmìny è. 1 územního plánu Mikulá�ovice.  

Podmínky koncepce ochrany a rozvoje kulturních hodnot kraje: 

Pro zaji�tìní podmínek ochrany a rozvoje kulturních hodnot kraje vy�aduje ZUR UK 
respektovat vyhlá�ené kulturní památky, mìstské památkové zóny, vesnické památkové zóny, 
krajinné památkové zóny a archeologická památková rezervace, území archeologického zájmu 
a jednotlivé nemovité kulturní památky. Vèetnì významných krajinných dominant, 
výhledových bodù, pohledových os nadmístního významu a typických obzorových linií 
horských masivù. �ádná z tìchto hodnot není øe�ením zmìny è. 1 územního plánu 
Mikulá�ovice dotèena. 

Úkoly ZUR UK v oblasti ochrany a rozvoje kulturních hodnot stanovené krajskou dokumentací 
pro územní plánování jsou: 

(25) Zohledòovat navrhovaná chránìná území: napø. krajinné památkové zóny, mìstské 
památkové zóny, vesnické památkové zóny a archeologické památkové rezervace. 

(26) Mezi památkové hodnoty zahrnovat té� doklady industriálního vývoje kraje, vyhledávat 
a chránit vhodné objekty a areály tohoto typu hodnot, sledovat mo�nosti jejich vyu�ití v nových 
podmínkách. 

(27) Chránit a rozvíjet hodnoty jedine!né kulturní krajiny kraje, pozornost zam"$ovat na 
ochranu obzorových linií horských masiv#, krajinných dominant, význaèných výhledových 
bodù a pohledových os, typických a známých vedut sídel apod. V této souvislosti ochránit 
Kru�né hory pøed necitlivou výstavbou velkých vìtrných elektráren, které mohou znehodnotit 
krajinný ráz rozsáhlých èástí hor. 

(28) Prioritnì zaji��ovat ochranu a kultivaci kulturních hodnot krajiny v oblastech významných 
pro rekreaci a cestovní ruch, v oblastech navázaných na velké koncentrace obyvatel � jádra 
mìstských zón a pøímìstské oblasti, v koridorech pøi významných dopravních tazích, 
v oblastech, které jsou poznamenány vlivy tì�by surovin a prùmyslové výroby. 

(29) Podpoøit spoleèenský zájem o prùbìh rozsáhlých rekultivaèních zámìrù na území s 
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probíhající tì�bou surovin � zejména hnìdého uhlí, formou zaji�tìní dopravní dostupnosti a 
úpravy panoramatických výhledových míst s informaèní základnou týkající se postupných krokù 
rekultivace a revitalizace po�kozené krajiny. 

(30) Pøi navrhování a posuzování vhodnosti formy rozvojových zámìrù nadmístního významu 
sledovat hledisko respektování krajinného rázu a krajinných hodnot, nepøipou�tìt zbytné 
výrazové nebo funkènì konkurenèní zámìry. 

(31) Sledovat mo�nost obnovy historických fenoménù � obnovení prùhledù, dominant, 
odstranìní negativních civilizaèních prvkù po�kozujících krajinný ráz, majících nevhodné 
vazby vùèi krajinným nebo památkovým hodnotám. 

Komentáø: Územní mìsta Mikulá�ovice zahrnuje dílèí doklady industriální minulosti mìsta, 
které v�ak nejsou zmìnou è. 1 územního plánu dotèeny. Pøítomné hodnoty kulturní krajiny, 
krajinného reliéfu a podobnì dle bodu 27 nejsou zmìnou è. 1 územního plánu dotèeny. Souèástí 
zmìny è. 1 územního plánu Mikulá�ovice nebyl �ádný zámìr nadmístního významu, tak nebylo 
mo�né výraznì ovlivnit parametry sledovaného hlediska krajinného rázu a krajinných hodnot 
dle bodu 30. 

Podmínky a vyhodnocení dílèích krokù pro naplòování cílových kvalit území kraje a dle 
kvalit krajin CHKO Labské pískovce a krajinného celku �luknovská pahorkatina. 

 

Obrázek 1, krajinné typy dle ZUR UK 

- CHKO Labské pískovce (2) 
- KC �luknovská pahorkatina (12) 

Dílèí kroky naplòování cílových kvalit krajiny CHKO Labské pískovce jsou: 

a) preferovat ochranu a konzervaci dochovaných hodnot krajinného celku (zpùsoby a formy 
ochrany i rozvoje tìchto hodnot jsou urèeny zákonem, vyhla�ovacím pøedpisem a plánem péèe 
o chránìnou krajinnou oblast), 

b) ve vybraných èástech preferovat ekologicky zamìøené lesní hospodáøství a extenzivní 
zemìdìlství pro podporu hodnot krajinného rázu a biologické diverzity krajinného celku, 

c) diferencovanì korigovat rozvoj cestovního ruchu, turistiky, rekreace i sídelních a výrobních 
funkcí, podle významu konkrétní lokality v rámci krajinného celku, v závislosti na potøebì 
respektování primárního veøejného zájmu � ochrana pøírody a krajiny, 
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d) individuálnì posuzovat v�echny zámìry, které by krajinný ráz mohly negativnì ovlivnit, s 
ohledem na potøebu uchování vysoké hodnoty krajinného rázu s harmonickým zastoupením 
slo�ek pøírodních a kulturních. 

e) koordinovat rozvoj krajiny s dosa�ením cílových parametrù Labské vodní cesty 
mezinárodního významu. 

KOMENTÁØ: Sledované cílové kvality krajiny CHKO Labské pískovce nebudou, vzhledem 
k charakteru a rozsahu zmìny a zejména vzhledem k pozici zmìnových ploch mimo vlastní 
krajinný celek CHKO Labské pískovce, dotèeny. 

Dílèí kroky naplòování cílových kvalit krajiny KC �luknovská pahorkatina jsou: 

a) stabilizovat obyvatelstvo ve stávajících sídlech, uvá�livì rozvíjet výrobní funkce (prùmysl, 
lesnictví, zemìdìlství), dopravu, cestovní ruch, turistiku a rekreaci, té� s ohledem na mo�nosti 
obnovy tradic pøeru�ených v souvislosti s vysídlením pùvodního obyvatelstva, 

b) individuálnì posuzovat v�echny zámìry, které by krajinný ráz mohly negativnì ovlivnit, s 
ohledem na potøebu uchování vysoké hodnoty krajinného rázu s harmonickým zastoupením 
slo�ek pøírodních a kulturních. 

KOMENTÁØ: Sledované cílové kvality krajiny krajinného celku �luknovská pahorkatiny 
nebudou negativnì ovlivnìny vzhledem k charakteru a rozsahu zmìny è. 1 územního plánu. 

b)! Vyhodnocení! souladu! s! cíli! a! úkoly! územního! plánování,! zejména! s! po�adavky! na!
ochranu architektonických! a!urbanistických!hodnot! v! území! a!po�adavky!na!ochranu!
nezastav ného!území, 

Pøedkládaný návrh zmìny è. 1 územního plánu Mikulá�ovice plánu pøedstavuje zmìny, které 
jsou v souladu s cíli a úkoly územního plánování, jak jsou definovány v § 18 a § 19 stavebního 
zákona. 

Cílem územního plánování je vytváøet pøedpoklady pro výstavbu a pro udr�itelný rozvoj území 
spoèívající ve vyvá�eném vztahu tøí základních pilíøù: Sociálního, ekonomického a pøírodního, 
pøièem� uspokojuje potøeby souèasné generace a neohro�uje podmínky �ivota generací pøí�tích. 

§ 18 odstavec 4 stavebního zákona obecnì vy�aduje ochranu hodnot v území. Ve vztahu k 
architektonickým nebo urbanistickým hodnotám mìsta nedochází návrhem zmìny územního 
plánu k jejich ovlivnìní. Rozsah navrhované zmìny nezasahuje do Centrální zóny obce, která 
má definovaná specifické podmínky vyu�ití v územním plánu Mikulá�ovice a je vyznaèena v 
hlavním výkrese a popsaná v textové èásti. Nemovité kulturní památky nebo jiné hodnotné 
stavby, soubory nebo doklady stavebního vývoje nejsou zmìnou è. 1 územního plánu 
Mikulá�ovice nijak dotèeny, nebo negativnì ovlivnìny. 

Obecné podmínky ochrany nezastavìného území upravuje § 18 odstavec 5 stavebního zákona. 
Platný územní plán pøipojuje k tomuto pravidlu podmínky prostorové regulace pro pøípadné 
objekty v nezastavìném území. Tyto podmínky a mo�nosti funkèního vyu�ití v nezastavìném 
území se zmìnou è. 1 územního plánu Mikulá�ovice nemìní. 

Ve vztahu k ochranì nezastavìného území pøedstavují nejvìt�í zásah zmìny na pozemku 
p. è. 1809/4 KN Mikulá�ovice. Tento po�adavek je návrhem zmìny redukován dle 
dispozic lokality. Èást pozemku je ponechána jako volná krajina, èást jako 
nezastavitelná zahrada. Pouze potøebná èást plochy �adatele pøi stávající cestì urèená 
pro stavbu jednoho RD je vymezená jako zastavitelná plocha. 

Soulad s úkoly územního plánování podle § 19 stavebního zákona u zmìny è. 1 územního plánu 
Mikulá�ovice spoèívá v posouzení stavu území podle odstavce 1a) a z toho plynoucí úpravy 
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hranice zastavìného území, pøípadnì pøevedení dílèích ploch realizovanou zástavbou jako 
stabilizované území. Dle § 58 odst. 3 stavebního zákona se hranice zastavìného území v 
územním plánu aktualizuje jeho zmìnou. Ostatní úkoly územního plánování § 19 odst. 1 
písmeno b - o a odst. 2 jsou zmìnou è. 1 územního plánu Mikulá�ovice uplatòovány pøimìøenì 
dle odsouhlaseného obsahu zadání zmìny územního plánu Mikulá�ovice. 

§ 19 odst. 1 písm. j) stavebního zákona ukládá: Provìøovat a vytváøet v území podmínky pro 
hospodárné vynakládání prostøedkù z veøejných rozpoètù na zmìny v území. V pøípadì plochy 
vymezené volnì podél cesty na okraji Mikulá�ovièek bylo snahou po�adavek vlastníka 
zapracovat pøi vìdomí po�adavkù stavebního zákona a urbanistické koncepce, která 
upøednostòuje kompaktní tvar sídla, v souladu s uplatòováním podmínek pro hospodárné 
vynakládání prostøedkù a eliminaci ekonomické nároènosti pøi øe�ení území. 

c) Vyhodnocení! souladu s!po�adavky!stavebního! zákona!a! jeho!provád cích!právních!
p$edpis#, 

Zmìna è. 1 územního plánu Mikulá�ovice je poøizovaná zkráceným postupem poøizování 
zmìny územního plánu podle § 55a a § 55b stavebního zákona. Lhùty a pojednání budou 
vyplývat z platné legislativy pøedev�ím dle ustanovení správního øádu. Zmìna è. 1 územního 
plánu Mikulá�ovice je vypracovaná v souladu s ustanoveními provádìcí vyhlá�ky 501/2006 Sb. 
o obecných po�adavcích na vyu�ívání území.  A v rozsahu podle pøílohy è. 7 vyhlá�ky 500/2006 
Sb. O územnì analytických podkladech. územnì plánovací dokumentaci a zpùsobu evidence 
územnì analytické èinnosti. a dle stavebního zákona. 

Soulad s vyhlá�kou 500/2006 Sb., která ve své pøíloze stanovuje rozsah a obsahové nále�itosti, 
èlenìní kapitol novì umo�òuje kapitolu: �Vymezení architektonicky nebo urbanisticky 
významných staveb.�  tato kapitola se zpracovává pouze pokud je to úèelné v pøípadì Zmìny 
è. 1 územního plánu Mikulá�ovice tato potøeba nevyvstala a nebyla po�adovaná. 

Zmìna è. 1 územního plánu Mikulá�ovice je zpracována a projednána v rozsahu mìnìných 
èástí dle § 55 odst. 6 stavebního zákona. Souèástí odùvodnìní zmìny è. 1 územního plánu 
Mikulá�ovice pro úèel projednání je dle ustanovení zákona, vyhlá�ky 500/2006 Sb., srovnávací 
text s vyznaèenými zmìnami. 

Návrh zmìny è. 1 územního plánu Mikulá�ovice není vypracován ve variantním øe�ení. 

Výkresy, respektive výøezy výkresù zmìny è. 1 územního plánu Mikulá�ovice jsou 
vypracovány v souladu s vyhlá�kou è. 500/2006 Sb. Jsou to: Výkres základního èlenìní, hlavní 
výkres, hlavní výkres vèetnì øe�ení technické infrastruktury, výkres veøejnì prospì�ných 
staveb, veøejnì prospì�ných opatøení a asanací jsou zpracovány v mìøítku 1: 5 000.  

Výkresy èásti odùvodnìní jsou: Koordinaèní výkres a výkres pøedpokládaných záborù ZPF 
v mìøítku 1: 5 000. 

Zmìna è. 1 územního plánu Mikulá�ovice bude opatøena záznamem o úèinnosti dle § 14 
vyhlá�ky è. 500/2006 Sb., ve znìní pozdìj�ích pøedpisù. 

d) Vyhodnocení! souladu s! po�adavky! zvlá�tních! právních! p$edpis#! a! se! stanovisky!
dot"ených! orgán#! podle! zvlá�tních! právních! p$edpis#,! pop$ípad ! s! výsledkem! $e�ení!
rozpor#. 

Vyhodnocení souladu návrhu zmìny è. 1 územního plánu Mikulá�ovice s po�adavky zvlá�tních 
právních pøedpisù.  

Zmìna è. 1 územního plánu Mikulá�ovice pøedkládá øe�ení, které je v souladu s po�adavky 
zvlá�tních právních pøedpisù. 
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Vzhledem k tomu, �e nìkteré novì vymezené plochy pøedstavují zábor zemìdìlského pùdního 
fondu, bylo nutné posoudit dostupnost rozvojových ploch, hodnotu jejich rozvojového 
potenciálu ve vztahu k míøe ovlivnìní území a sledovaným zájmùm ochrany zemìdìlského 
pùdního fondu podle zákona 334/1992 Sb. 

Roz�íøení plochy Z63-BV znamená zásah do pásma 50 m od hranice lesa, kde se k realizaci 
zámìrù bude dle § 14 lesního zákona vyjádøení pøíslu�ného orgánu státní správy lesù a lze 
pøedpokládat v omezení vyu�ití výstavby v pásmu 25 m od hranice lesa v souvislosti s potøebou 
hospodaøení v lese, zaji�tìní pøístupnosti lesních pozemkù a ochrany majetku. 

Zmìna vyu�ití území v plo�e Z104-BV, která je vymezená v zamokøeném území, nivním 
prostoru bezejmenného vodního toku byla provìøena vzhledem k potenciálnímu støetu rozvoje 
území a významnému krajinnému prvku podle zákona o ochranì pøírody a krajiny 114/1992 
Sb. Dle stanoviska krajského úøadu odboru �ivotního prostøedí a zemìdìlství bude nutné pro 
vyu�ití této lokality k zástavbì, pøed jejím vyu�itím, provést prùzkum zamìøený na výskyt 
zvlá�tì chránìných druhù. 

Doplnìní podmínek ochrany území pøed povodnìmi v kapitole 1e) koncepce upoøádání krajiny 
podle vyjádøení Povodí Ohøe s. p. a vyplývá ze studie proveditelnosti �Protipovodòová opatøení 
v povodí Vilémovského potoka/Sebnitz (projekt è. 100272124)�, kterou zpracoval 
Vodohospodáøský rozvoj a výstavba, a. s. Sweco Hydroprojekt a. s.. Z této studie vyplývají pro 
Mikulá�ovický potok pøedev�ím doplòková protipovodòová opatøení. Navr�eno je zkapacitnìní 
koryta vodního toku, zkapacitnìní mostních objektù nebo lávek, nebo protipovodòové zdi. 
Rozprostøení tìchto opatøení je plo�né a týká se celého koryta Mikulá�ovického potoka. 

Mikulá�ovický potok má stanovené záplavové území a aktivní zónu záplavového území. 
Podmínky vyu�ití území v záplavovém území podléhají schválení vodoprávním úøadem. Pro 
podmínky vyu�ití území aktivní zóny záplavového území platí ustanovení vodního zákona, 
zákona è. 254/2001 Sb., § 67 odstavcù 1 a 2: (1) V aktivní zónì záplavových území se nesmí 
umís�ovat, povolovat ani provádìt stavby s výjimkou vodních dìl, jimi� se upravuje vodní tok, 
pøevádìjí povodòové prùtoky, provádìjí opatøení na ochranu pøed povodnìmi nebo která jinak 
souvisejí s vodním tokem nebo jimi� se zlep�ují odtokové pomìry, staveb pro jímání vod, 
odvádìní odpadních vod a odvádìní srá�kových vod a dále nezbytných staveb dopravní a 
technické infrastruktury, zøizování konstrukcí chmelnic, jsou-li zøizovány v záplavovém území v 
katastrálních územích vymezených podle zákona è. 97/1996 Sb., o ochranì chmele, ve znìní 
pozdìj�ích pøedpisù, za podmínky, �e souèasnì budou provedena taková opatøení, �e bude 
minimalizován vliv na povodòové prùtoky; to neplatí pro údr�bu staveb a stavební úpravy, 
pokud nedojde ke zhor�ení odtokových pomìrù. (2) V aktivní zónì je dále zakázáno a) tì�it 
nerosty a zeminu zpùsobem zhor�ujícím odtok povrchových vod a provádìt terénní úpravy 
zhor�ující odtok povrchových vod, b) skladovat odplavitelný materiál, látky a pøedmìty, c) 
zøizovat oplocení, �ivé ploty a jiné podobné pøeká�ky, d) zøizovat tábory, kempy a jiná doèasná 
ubytovací zaøízení; to neplatí pro zøizování táborù sestávajících pouze ze stanù, které byly pøed 
stanovením aktivní zóny záplavového území v tomto místì zøizovány a které lze v pøípadì 
povodòového nebezpeèí neprodlenì odstranit. 

Podmínky likvidace odpadních vod v území budou respektovat ustanovení vodního zákona è. 
254/2001 Sb.,  

Zájmy Ministerstva obrany byly do územního plánu promítnuty na podkladì stanoviska 
Ministerstva obrany vydaného se spisovou znaèkou 120156/2021-1150-OÚZ-PHA úpravou 
dokumentace spoèívající v doplnìní výètu staveb, pro jejich� umístìní a povolení je nutné 
závazné stanovisko Ministerstva obrany. Dále byly v souladu s tímto stanoviskem odstranìny 
podmínky AÈR k výstavbì pøesahující 50 m nad terén v území ochranných pásem 
radioreléových spojù AÈR, a doplnìna legenda koordinaèního výkresu územního plánu 
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poznámkou: �Celé správní území je zájmovým územím Ministerstva obrany z hlediska 
povolování vyjmenovaných druhù staveb.� 

Dle vyjádøení Èeského telekomunikaèního úøadu je doplnìno upozornìní na podmínky zákona 
è. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. V pøípadì výstavby objektù s jedním a více 
patry mù�e dojít k ru�ivému elektromagnetickému stínìní nebo k odrazùm 
elektromagnetických vln. Vzniku ru�ení (zastínìní) provozu elektronických komunikaèních 
zaøízení a sítí nebo pøi poskytování slu�eb elektronických komunikací a radiokomunikaèních 
slu�eb je nutné pøedejít postupem podle ustanovení § 100 zákona. Dle § 100 odst. 9 zákona o 
elektronických komunikacích se za ru�ení provozu elektronických komunikaèních zaøízení a 
sítí, poskytování slu�eb elektronických komunikací nebo provozování radiokomunikaèních 
slu�eb pova�uje i ru�ení zpùsobené elektromagnetickým stínìním nebo odrazy 
elektromagnetických vln stavbami nebo èinnostmi souvisejícími s provádìním stavby. 

Podmínky výstavby budou respektovat ochranná pásma rádiových zaøízení, rádiových 
smìrových spojù a také podzemních komunikaèních vedení, dle ustanovení § 102 (Ochranné 
pásmo komunikaèního vedení) a § 103 (Ochranné pásmo rádiového zaøízení a rádiového 
smìrového spoje) zákona o elektronických komunikacích. 

 

Vyhodnocení souladu se stanovisky dotèených orgánù podle zvlá�tních pøedpisù a výsledek 
øe�ení rozporù 

Pøi zpracování návrhu Zmìny è. 1 Územního plánu Mikulá�ovice bylo postupováno 
v souèinnosti s dotèenými orgány chránícími veøejné zájmy podle zvlá�tních pøedpisù 
(napø. zákon è. 257/2001 Sb., 114/1992 Sb., 20/1987 Sb., 289/1995 Sb., 13/1997 Sb., 334/1992 
Sb., 258/2000 Sb. a dal�í v�dy v platném znìní). 

Návrh Zmìny è. 1 Územního plánu Mikulá�ovice je v souladu s po�adavky zvlá�tních 
právních pøedpisù. 

K navrhovanému obsahu Zmìny è. 1 ÚP Mikulá�ovice bylo v souladu s § 55a odst. 2 písm. d) 
a e), stavebního zákona, zaji�tìno stanovisko pøíslu�ného orgánu ochrany pøírody a stanovisko 
Krajského úøadu Ústeckého kraje, odboru �ivotního prostøedí a zemìdìlství, 
è.j. KUUK/007375/2020/ZPZ ze dne 13.01.2020, kdy návrh Zm"ny !. 1 ÚP Mikulá�ovice 
není nutno posoudit z hlediska vliv# na �ivotní prost$edí. 

Byla zpracována dokumentace Návrhu Zmìny è. 1 ÚP Mikulá�ovice pro veøejné projednání 
projektantem Ing. arch. Martinem Wedellem. 

Návrh Zmìny è. 1 Územního plánu Mikulá�ovice byl doruèen dotèeným orgánùm, sousedním 
obcím, oprávnìným investorùm a Krajskému úøadu k podání námitek a pøipomínek ve lhùtì 30 
dní pøed veøejným projednáním (11.05.2021, termín 04.03.2021 zru�en z dùvodu epidemické 
situace, stanoviska jsou platná), a byl zveøejnìn v elektronické i listinné podobì u poøizovatele 
a u obce k podání námitek a pøipomínek. 

Poøizovatel té� zajistil stanovisko KÚ ÚK, odboru územního plánování a stavebního øádu 
v souladu s § 55b odst. 4 SZ, è.j. KUUK/079523/2021 ze dne 14.06.2021, kdy KÚ ÚK sdìlil, 
�e lze ve smyslu § 55b odst. 7 SZ pokra!ovat v po$izování Zm"ny !. 1 Územního plánu 
Mikulá�ovice a� po odstran"ní uvedených nedostatk#. Nedostatky byly odstranìny 
a konzultovány v souladu se stanoviskem. 

Stanoviska doruèená dotèenými orgány a jejich vypoøádání (do�lá ke zru�enému veøejnému 
projednání): 

1. Krajské øeditelství policie Ústeckého kraje, odbor správy majetku, oddìlení správy 
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nemovitého majetku, Lidické námìstí 899/9, 401 79 Ústí nad Labem 

è.j. KRPU-9232-1/ÈJ-2021-0400MN-14, ze dne 14.01.2021 � souhlasíme a nemáme �ádné 
pøipomínky. 

Vypoøádání: Souhlasné stanovisko bez pøipomínek 

2. Krajský úøad Ústeckého kraje, odbor dopravy a silnièního hospodáøství, Velká 
Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 

è.j. KUUK/007135/2021, ze dne 15.01.2021 � souhlasí bez pøipomínek, návrh Zmìny è. 1 ÚP 
Mikulá�ovice nemìní koncepci silnic II. a III. tøídy. 

Vypoøádání: Souhlasné stanovisko bez pøipomínek 

3. Ministerstvo vnitra ÈR, odbor v�eobecné správy, oddìlení státních hranic, námìstí 
Hrdinù 1634/3, 140 21 Praha 4 

è.j. MV-8331-2/VS-2021, ze dne 19.01.2021 � neuplatòujeme pøipomínky. 

Souèasnì upozoròujeme, �e pøi v�ech stavebních zámìrech nebo jiných èinnostech je tøeba na 
základì ustanovení § 7 citovaného zákona ponechat podél státních hranic na úsecích pøímého 
vyznaèení volný hranièní pruh o �íøi 1 metru a v pøípadì nepøímého vyznaèení prùbìhu státních 
hranic volnou kruhovou plochu o polomìru 1 metru kolem ka�dého hranièního znaku. Rovnì� 
tak v bezprostøední blízkosti státních hranic (v souladu s § 5 citovaného zákona se 
�bezprostøední blízkostí státních hranic� rozumí prostor do 50 metrù od státních hranic) je tøeba 
v�dy funkènì upøesnit specifikaci vybavení pøedmìtného pozemku. 

Vypoøádání: Souhlasné stanovisko bez pøipomínek 

4. Ministerstvo �ivotního prostøedí, odbor výkonu státní správy IV, Bìlehradská 1308/17, 
400 01 Ústí nad Labem 

è.j. MZP/2021/530/109, ze dne 22.01.2021 � nemá pøipomínek, nebo� se v øe�eném území 
nenacházejí sesuvy, poddolovaná území, CHLÚ, výhradní lo�iska ani dobývací prostory. 

Vypoøádání: Souhlasné stanovisko bez pøipomínek 

5. Ministerstvo prùmyslu a obchodu, Na Franti�ku 32, 110 15 Praha 1 

è.j. MPO 42099/2021, ze dne 25.01.2021 � k ÚPD neuplatòujeme pøipomínky. Na území 
obce nejsou výhradní lo�iska nebo schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostù, chránìné 
v procesu poøizování ÚPD. 

Vypoøádání: Souhlasné stanovisko bez pøipomínek 

6. Správa Národního parku Èeské �výcarsko, Pra�ská 457/52, 407 46 Krásná Lípa 

è.j. SNPCS 00518/2021, ze dne 02.02.2021 � souhlasí s návrhem Zmìny è. 1 ÚP Mikulá�ovice. 

Na území CHKO Labské pískovce nedo�lo ke zmìnì vymezení zastavìného území. V�echny 
nové rozvojové plochy se nacházejí mimo území CHKO Labské pískovce. 

Zmìnou è. 1 územního plánu Mikulá�ovice se aktualizuje návrh øe�ení rozvoje vodovodní 
a kanalizaèní sítì mìsta. Jedná se pøedev�ím o doplnìní návrhu vedení hlavních vodovodních a 
kanalizaèních øadù v profilech veøejných prostranství (viz. kapitola 1d.2). 

Budou realizovány nové kanalizaèní øady a pøípojky pro stávající a rozvojové plochy, 
s výjimkou místních èástí Tomá�ov a Salmov (mimo CHKO) nebo v plochách izolovaných 
lokalit. Správa s tímto návrhem souhlasí. 

Odùvodnìní: 
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Na území CHKO Labské pískovce je prodlou�ení vodovodní a kanalizaèní sítì navr�eno pouze 
v zastavìném území mìsta do prostoru stávajících lokalit Z53-SM a Z72-OS. Toto øe�ení není 
v rozporu se zájmy ochrany pøírody a krajiny. 

Regulativy jednotlivých ploch s rozdílným zpùsobem vyu�ití nebyly mìnìny. 

Návrh Zmìny è. 1 územního plánu Mikulá�ovice není v rozporu se zájmy ochrany pøírody 
a krajiny na území CHKO Labské pískovce. 

Vypoøádání: Souhlasné stanovisko bez pøipomínek 

7. Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmù 
a státního odborného dozoru, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 

è.j. 120156/2021-1150-OÚZ-PHA, ze dne 24.02.2021 � souhlasí s návrhem zmìny è. 1 
územního plánu Mikulá�ovice. Navr�ené zmìny nejsou v rozporu se zájmy Ministerstva 
obrany. 

Na celém správním území je zájem Ministerstva obrany posuzován z hlediska povolování 
ní�e uvedených druhù staveb podle ustanovení § 175 zákona è. 183/2006 Sb. (dle ÚAP jev 
119). Na celém správním území umístit a povolit ní�e uvedené stavby jen na základì závazného 
stanoviska Ministerstva obrany: 

- výstavba, rekonstrukce a opravy dálnièní sítì, rychlostních komunikací, silnic I. II. a III. tøídy 

- výstavba a rekonstrukce �eleznièních tratí a jejich objektù 

- výstavba a rekonstrukce leti�� v�ech druhù, vèetnì zaøízení 

- výstavba vedení VN a VVN 

- výstavba vìtrných elektráren 

- výstavba radioelektronických zaøízení (radiové, radiolokaèní, radionavigaèní, telemetrická) 
vèetnì anténních systémù a opìrných konstrukcí (napø. základnové stanice�.) 

- výstavba objektù a zaøízení vysokých 30 m a více nad terénem 

- výstavba vodních nádr�í (pøehrady, rybníky) 

- výstavba objektù tvoøících dominanty v území (napø. rozhledny) 

Ministerstvo obrany po�aduje respektovat vý�e uvedené vymezené území a zapracovat je 
do textové èásti návrhu územního plánu do Odùvodnìní, kapitoly Zvlá�tní zájmy 
Ministerstva obrany. Do grafické èásti pod legendu koordinaèního výkresu zapracujte 
následující textovou poznámku: �Celé správní území je zájmovým územím Ministerstva 
obrany z hlediska povolování vyjmenovaných druhù staveb�. 

Dále Ministerstvo obrany po�aduje v návrhu ÚPD obce: 

- v èásti výrok str. 22, odst.1f), Ochranné pásmo radioreléových spojù - vypustit celý text. Tento 
limit zde ministerstvo obrany nehájí. 

Odùvodnìní - nemá k pøedlo�enému návrhu ÚPD dal�í pøipomínky za pøedpokladu zapracování 
vý�e uvedených vymezených území MO do textové i grafické èásti v souladu s tímto 
stanoviskem. Jedná se o provedení úprav èásti Odùvodnìní, které neovlivòují koncepci 
pøedlo�ené ÚPD. Ve�keré po�adavky Ministerstva obrany jsou uplatnìny ve veøejném zájmu 
na zaji�tìní obrany a bezpeènosti státu. 

Vypoøádání: Uvedené po�adavky byly zapracovány do návrhu Zmìny è. 1 
ÚP Mikulá�ovice 
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8. Krajský úøad Ústeckého kraje, odbor �ivotního prostøedí a zemìdìlství, Velká 
Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 

è.j. KUUK/030982/2021, ze dne 02.03.2021, stanoviska: 

Ochrana ovzdu�í � nemá pøipomínky, upozornìní na povinnost plnìní imisních limitù 
pro ochranu zdraví lidí dle pøílohy è. 1 zákona è. 201/2012 Sb., o ochranì ovzdu�í. Tento 
po�adavek má pøímou vazbu na vyu�ití území pro prùmyslové a zemìdìlské úèely (rozvojové 
lokality). 

Ochrana pøírody a krajiny � nemá pøipomínek. 

Ochrana zemìdìlského pùdního fondu � v odùvodnìní návrhu Zmìny è. 1 územního plánu 
Mikulá�ovice (dále jen návrhu ÚP) v kapitole 12) Vyhodnocení pøedpokládaných dùsledkù 
navrhovaného øe�ení na zemìdìlský pùdní fond a pozemky urèené k plnìní funkce lesa je 
uvedeno, �e bylo vypracováno v souladu s vyhlá�kou è. 13/1994 Sb., kterou se upravují nìkteré 
podrobnosti ochrany zemìdìlského pùdního fondu a dle metodického doporuèení odboru 
územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj a Odboru ochrany horninového a pùdního 
prostøedí Ministerstva �ivotního prostøedí z èervence 2011. K tomuto uvádíme, �e oba vý�e 
uvedené dokumenty ji� nejsou platné. Vyhlá�ka è. 13/1994 Sb., kterou se upravují nìkteré 
podrobnosti ochrany zemìdìlského pùdního fondu, byla nahrazena vyhlá�kou è. 271/2019 Sb., 
o stanovení postupù k zaji�tìní ochrany ZPF ze dne 24. 10. 2019. A podle webových stránek 
Ústavu územního plánování bylo metodického doporuèení odboru územního plánování 
Ministerstva pro místní rozvoj a Odboru ochrany horninového a pùdního prostøedí Ministerstva 
�ivotního prostøedí z èervence 2011 zaøazeno do archivu mezi neaktuální stanoviska a 
metodiky. 

S ohledem na vý�e uvedené konstatujeme, �e pøedlo�ené odùvodnìní nebylo zpracováno 
v souladu s platnou legislativou a z hlediska zájmù ochrany ZPF je nedostateèné. V souladu 
s § 5 odst. 1 zákona, je povinností poøizovatele a projektanta územnì plánovací dokumentace 
navrhnout a patøiènì zdùvodnit takové øe�ení, které je z hlediska ochrany nejvýhodnìj�í. 

Navrhovaná plocha Z104-BV pro bydlení pøedstavuje zábor 0,1748 ha zemìdìlské pùdy 
zaøazené do III. tøídy ochrany. Plocha je umístìna mimo zastavìné území na investicích 
do pùdy. Podle odùvodnìní návrhu ÚP je plocha vymezena v zamokøeném území v nivì 
bezejmenného toku a je navr�ena pro umístìní 1 RD. Vzhledem k tomu, �e nebylo dolo�eno 
odùvodnìní prokazující nezbytnost návrhu této plochy nelze se zaøazením této plochy 
do návrhu ÚP z hlediska ochrany ZPF souhlasit. Plocha je v rozporu s ust. § 4 zákona. 

Navrhovaná plocha K3-ZN pøedstavuje zmìnu ve vyu�ití na plochy zelenì � soukromé 
nezastavitelné zahrady. Vzhledem k tomu, �e z dolo�eného hlavního vyu�ití vyplývá, �e 
pøedmìtné plochy zùstanou souèástí ZPF, nemáme k tomuto návrhu pøipomínek. 

Plocha Z103-BV je navrhována pro plochy bydlení a pøedstavuje zábor 0,1463 ha zemìdìlské 
pùdy zaøazené do I. tøídy ochrany. Vzhledem k tomu, �e v odùvodnìní návrhu této plochy chybí 
zdùvodnìní nezbytnosti návrhu této plochy a také prokázání výraznì pøeva�ujícího veøejného 
zájmu nad veøejným zájmem ochrany ZPF v souladu s § 4 odst. 3 zákona nelze s návrhem této 
plochy z hlediska ochrany ZPF souhlasit. Plocha byla shledána v rozporu s § 4 zákona. 

Plocha Z100-SM pro plochy smí�enì obytné pøedstavuje zábor 0,0550 ha zemìdìlské pùdy 
zaøazené do V. tøídy ochrany. Plocha je umístìna uvnitø zastavìného území a vyplòuje tak 
vznikající enklávu tì�ko zemìdìlsky obhospodaøovatelné pùdy. Po doplnìní odùvodnìní 
nezbytnosti návrhu této plochy bude mo�né s touto plochou z hlediska ochrany ZPF souhlasit. 

Plocha Z101-SM pro plochy smí�enì obytné pøedstavuje zábor 0,2979 ha zemìdìlské pùdy 
zaøazené do III. tøídy ochrany. Plocha je umístìna uvnitø zastavìného území a jejím vymezením 
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dojde k vyplnìní stávající enklávy tì�ko zemìdìlsky obhospodaøovatelné pùdy, co� lze shledat 
v souladu s § 4 odst. 1 písm. c) zákona. Po doplnìní odùvodnìní nezbytnosti návrhu této plochy 
bude mo�né s touto plochou z hlediska ochrany ZPF souhlasit. 

Vodní hospodáøství � KÚ ÚK není pøíslu�ným vodoprávním úøadem. 

Státní správa lesù � KÚ ÚK není pøíslu�ným správním úøadem, nebo� návrh Zmìny è. 1 
územního plánu Mikulá�ovice � veøejné projednání, neumis�uje na pozemky urèené k plnìní 
funkcí lesa rekreaèní a sportovní stavby. 

Prevence záva�ných havárií � nejsou dotèeným správním úøadem, v daném území se nenachází 
�ádné zaøízení (objekt) zaøazený dle zákona è. 224/2015 Sb., o prevenci záva�ných havárií. 

Posuzování vlivù na �ivotní prostøedí � k návrhu na poøízení zmìny è. 1 územního plánu 
Mikulá�ovice vydáno samostatné stanovisko ze dne 13. 01. 2020, spisová znaèka 
KUUK/007356/2020/ZPZ/SEA-§55a, è.j. KUUK/007375/2020/ZPZ, s výsledkem � �zmìnu 
è. 1 územního plánu Mikulá�ovice� není nutno posoudit z hlediska vlivù na �ivotní prostøedí. 

Návrh územního plánu vymezuje nové zastavitelné plochy pro bydlení individuální v rodinných 
domech � venkovské (Z63-BV, Z103-BV, Z104-BV), plochy smí�ené obytné mìstské (Z100-
SM, Z101-SM), plochu prùmyslové výroby a skladù � lehký prùmysl (Z102-VL), plochu 
veøejných prostranství s pøevahou zpevnìných ploch (Z26-PV), plochu veøejné vybavenosti 
(P1-OV). 

Návrh územního plánu nestanoví rámec pro umístìní zámìrù podléhajících posouzení a po jeho 
dùkladném prostudování nebyla shledána nezbytnost komplexního posouzení vlivù na �ivotní 
prostøedí (SEA). 

Vypoøádání: Návrh Zmìny è. 1 ÚP Mikulá�ovice byl opraven a doplnìn dle po�adavkù 
orgánu ochrany ZPF a bylo po�ádáno o nové stanovisko. Dne 25.05.2021 pod 
è.j. KUUK/069457/2021 bylo vydáno stanovisko souhlasné bez pøipomínek. 

Nové stanovisko orgánu ochrany ZPF ze dne 25. kvìtna 2021, è.j. KUUK/069457/2021, 
k doplnìnému návrhu Zmìny è. 1 Územnímu plánu Mikulá�ovice � bylo opraveno odùvodnìní 
návrhu Zmìny è. 1 územního plánu Mikulá�ovice (dále jen návrhu ÚP) v kapitole 12) 
Vyhodnocení pøedpokládaných dùsledkù navrhovaného øe�ení na zemìdìlský pùdní fond a 
pozemky urèené k plnìní funkce lesa v souladu s aktuální legislativou. 

Navrhovaná plocha Z104-BV pro bydlení pøedstavuje zábor 0,1748 ha zemìdìlské pùdy 
zaøazené do III. tøídy ochrany. Plocha je umístìna v zamokøeném území v nivì bezejmenného 
toku a je navr�ena pro umístìní 1 RD, kde je k dispozici komunikaèní napojení a je 
respektována novì zaøazená navrhovaná plocha K3-ZN plochy zelenì. V odùvodnìní této 
plochy bylo uvedeno, �e se jedná o plochu, která byla v rámci návrhu ÚP zredukována na 1 RD 
a pro rozvoj obce je nezbytné vymezit novì zastavitelnou plochu pro bydlení, alespoò v tomto 
rozsahu. Vzhledem k odùvodnìní a umístìní plochy na pùdách s prùmìrnou produkèní 
schopností navíc v zamokøeném území, kde nelze pøedpokládat efektivní zemìdìlské 
hospodaøení, lze návrh této plochy z hlediska ochrany ZPF akceptovat. Plocha byla shledána v 
souladu s § 4 odst. 1 a 2 zákona. 

Plocha Z103-BV je navrhována pro plochy bydlení a pøedstavuje zábor 0,1463 ha zemìdìlské 
pùdy zaøazené do I. tøídy ochrany. Plocha navazuje na zastavìné území a podle odùvodnìní jde 
o nejnutnìj�í plochu pro výstavbu 1 RD, kde je k dispozici komunikaèní napojení. Plocha je 
umístìna v území, které je pro zemìdìlské obhospodaøování tì�ko dostupné a pro rozvoj obce 
je nezbytné vymezit novì zastavitelnou plochu pro bydlení, alespoò v tomto malém rozsahu. 
Vzhledem k dolo�enému odùvodnìní, lze výjimeènì návrh této plochy z hlediska ochrany ZPF 
akceptovat. Plocha byla shledána v souladu s § 4 odst. 1, 2 a 3 zákona. 
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Plocha Z100-SM pro plochy smí�enì obytné pøedstavuje zábor 0,0550 ha zemìdìlské pùdy 
zaøazené do V. tøídy ochrany. Plocha je umístìna uvnitø zastavìného území a vyplòuje 
tak vznikající enklávu tì�ko zemìdìlsky obhospodaøovatelné pùdy. Podle odùvodnìní jde 
o vymezení nejnutnìj�í plochy pro výstavbu 1 RD v místì s komunikaèním napojením. 
Vzhledem k dolo�enému odùvodnìní a dotèení pùd s nejni��í tøídou ochrany lze s návrhem této 
plochy z hlediska ochrany ZPF souhlasit, byla shledána v souladu s § 4 odst. 1 a 2 zákona. 

Plocha Z101-SM pro plochy smí�enì obytné pøedstavuje zábor 0,2979 ha zemìdìlské pùdy 
zaøazené do III. tøídy ochrany. Plocha je umístìna uvnitø zastavìného území a jejím vymezením 
dojde k vyplnìní stávající enklávy tì�ko zemìdìlsky obhospodaøovatelné pùdy, co� lze shledat 
v souladu s § 4 odst. 1 písm. c) zákona. Podle odùvodnìní jde o vymezení nejnutnìj�í plochy 
pro výstavbu 1 RD v místì s komunikaèním napojením. Vzhledem k dolo�enému odùvodnìní 
a dotèení pùd s nejni��í tøídou ochrany lze s návrhem této plochy z hlediska ochrany ZPF 
souhlasit, byla shledána v souladu s § 4 odst. 1 a 2 zákona. 

Stanoviska doruèená dotèenými orgány a jejich vypoøádání (do�lá k novému termínu 
veøejného projednání): 

1. Krajský úøad Ústeckého kraje, odbor dopravy a silnièního hospodáøství, Velká 
Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 

è.j. KUUK/040274/2021, ze dne 22.03.2021 � souhlasí bez pøipomínek, návrh zmìny è. 1 
Územního plánu Mikulá�ovice nemìní koncepci silnic II. a III. tøídy. 

Vypoøádání: Souhlasné stanovisko bez pøipomínek 

2. Krajské øeditelství policie Ústeckého kraje, odbor správy majetku, oddìlení správy 
nemovitého majetku, Lidické námìstí 899/9, 401 79 Ústí nad Labem 

è.j. KRPU-47788-1/ÈJ-2021-0400MN-14, ze dne 25.03.2021 � souhlasíme a nemáme �ádné 
pøipomínky. 

Vypoøádání: Souhlasné stanovisko bez pøipomínek 

3. Státní pozemkový úøad, Krajský pozemkový úøad pro Ústecký kraj, Poboèka Dìèín, 
28. øíjna 979/19, 405 01 Dìèín 

è.j. SPU 109584/2021, ze dne 31.03.2021 � nemá dal�í pøipomínky. K pøedlo�enému návrhu 
sdìlujeme, �e byly zapracovány po�adavky SPÚ, Poboèky Dìèín, jako vìcnì a místnì 
pøíslu�ného správního orgánu, na umís�ování staveb v nezastavìném území dle zákona 
139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úøadech dle pøedchozích projednání. 

Vypoøádání: Souhlasné stanovisko bez pøipomínek 

4. Obvodní báòský úøad pro území kraje Ústeckého, U Mìsta Chersonu 1429/7, 434 01 
Most 

è.j. SBS 11266/2021/OBÚ-04/1, ze dne 23.04.2021 � souhlasí bez stanovených podmínek, a 
to z toho dùvodu, �e v pøedmìtném území není evidováno chránìné lo�iskové území, resp. 
dobývací prostor, ve smyslu ustanovení § 29 horního zákona ani nebyla povolena hornická 
èinnost. Nemá �ádné pøipomínky. 

Vypoøádání: Souhlasné stanovisko bez pøipomínek 

5. Ministerstvo dopravy, odbor infrastruktury a územního plánu, nábø. Ludvíka Svobody 
1222/12, 110 15 Praha 1 

è.j. MD-14849/2021-910/2, ze dne 17.05.2021 � z hlediska drá�ní dopravy souhlasíme 
a po�adavky neuplatòujeme, jeliko� námi sledované zájmy jsou respektovány a projednávanou 
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zmìnou nejsou dotèeny. 

Z hlediska dopravy na pozemních komunikacích, námi sledovaných dálnic a silnic I. tøídy 
a z hlediska letecké a vodní dopravy souhlasíme a po�adavky neuplatòujeme, nebo� námi 
sledované zájmy z uvedených dopravních hledisek nejsou dotèeny. 

Vypoøádání: Souhlasné stanovisko bez pøipomínek 

Po�adavky dotèených orgánù chránící zájmy podle zvlá�tních právních pøedpisù (v platném 
znìní), uplatnìné v zákonem stanovené lhùtì dle § 55b odst. 2 zákona è. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním øádu, v platném znìní (dále jen stavební zákon), k návrhu 
Zmìny è. 1 ÚP Mikulá�ovice pro veøejné projednání, byly projednány a vypoøádány v návrhu 
územního plánu pro vydání. 

Rozpory ve smyslu ustanovení § 4 odst. 7 stavebního zákona, v platném znìní a ustanovení 
§ 136 odst. 6 správního øádu, v platném znìní, nebyly øe�eny. 

Zmìna è. 1 ÚP Mikulá�ovice je v souladu s po�adavky zvlá�tních právních pøedpisù. 

 

3) Zpráva! o! vyhodnocení! vliv#! na! udr�itelný! rozvoj! území! obsahující!
základní! informace!o! výsledcích! tohoto! vyhodnocení! v"etn ! výsledk#!
vyhodnocení!vliv#!na!�ivotní!prost$edí, 

Vyhodnocení vlivù na udr�itelný rozvoj území se na podkladì stanoviska Krajského úøadu 
Ústeckého kraje, odboru ochrany �ivotního prostøedí nezpracovávalo.  

Ve stanovisku k návrhu zmìny è. 1 územního plánu Mikulá�ovice podle § 45i zákona 114/1992 
Sb., o ochranì pøírody a krajiny konstatuje odpovìdný orgán ochrany pøírody, �e zámìr, návrh 
zmìny è. 1 územního plánu Mikulá�ovice nebude mít samostatnì ani ve spojení s jinými 
zámìry významný vliv na pøedmìt ochrany anebo celistvost jednotlivých evropsky 
významných lokalit nebo ptaèích oblastí v územní pùsobnosti Krajského úøadu Ústeckého 
kraje. 

Z posouzení obsahu návrhu zmìny územního plánu vydal odbor ochrany pøírody stanovisko 
podle § 10i odst. 2 zákona 100/2001 Sb., o posuzování vlivù na �ivotní prostøedí a o zmìnì 
nìkterých souvisejících zákonù tak, �e není nutno zmìnu è. 1 územního plánu Mikulá�ovice 
posoudit z hlediska vlivù na �ivotní prostøedí. 

4) Stanovisko!krajského!ú$adu!podle!§!50!odst.!5, 

Stanovisko se s ohledem na vý�e uvedené nevydává. 

5) Sd lení,!jak!bylo!stanovisko!podle!§!50!odst.!5!zohledn no,!s!uvedením!
záva�ných! d#vod#,! pokud! n které! po�adavky! nebo! podmínky!
zohledn ny!nebyly, 

Stanovisko se s ohledem na vý�e uvedené nevydává. 

6) Komplexní!zd#vodn ní!p$ijatého!$e�ení!v"etn !vybrané!varianty, 

Varianta øe�ení návrhu zmìny è. 1 územního plánu Mikulá�ovice nebyla po�adovaná a 
pøedkládané øe�ení je invariantní. Po�adavky zmìny è. 1 územního plánu Mikulá�ovice 
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pøedstavuje roz�íøení bydlení zpravidla pro jeden RD na nìkolika místech v území. Po�adavek 
na zaøazení lokality pro více RD na pozemku s p. è. 4129/15 byl bìhem vstupního jednání 
odmítnut s ohledem na pøedbì�né obecné vyjádøení Krajského úøadu k postupu pøijetí 
rozvojových ploch území na plochách s nejkvalitnìj�í zemìdìlskou pùdou. Pozemek p. è. 
4129/15 se nachází v plo�e zemìdìlských pùd s II. tøídou ochrany. Tyto pùdy lze odejmout 
pouze v pøípadì, �e veøejný zájem na jejich odnìtí pøevá�í nad zájmem ochrany zemìdìlských 
pùd dle zákona o ochranì zemìdìlského pùdního fondu. Takovou skuteènost v pøípadì 
Mikulá�ovic v souèasných podmínkách nebylo lze prokázat. 

Ostatní po�adavky byly pøijaty, po�adavky uplatòované mimo zastavìné území byly pøijaty 
s dílèími omezeními. Plo�né po�adavky zmìny uvnitø zastavìného území byly pøijaty bez 
vìt�ích omezení. 

Pro navrhovanou plochu výroby a skladování VL je stanovena podmínka vyu�ití pouze pro 
úèely rozvoje stávajícího výrobního provozu, mo�nost vyu�ití je podmínìn zachováním 
stávajícího dopravního napojení ze stávajících smìrù a stávající trasou tak, aby nedo�lo 
k naru�ení navazující obytné lokality a dopravní pomìry v ní.  

Vyu�ití vymezených návrhových ploch s funkèním vyu�itím smí�ené obytné SM je urèeno v�dy 
pro jeden RD, plochy lze dobøe napojit na infrastrukturu mìsta a vzhledem k poloze uvnitø 
zastavìného území nepøedstavují zásah do volné krajiny ani nepøedstavují polo�ku hodnocení 
vzhledem k pøedpokládaným záborùm zemìdìlského pùdního fondu. 

Pro navrhovanou plochu Z63-BV je limitem vyu�ití bezprostøední sousedství lesa a podmínky, 
které mù�e uplatnit odpovìdný orgán správy lesù v pásmu ve vzdálenosti 50 m od hranice lesa. 
Vymezená plocha pøestavuje roz�íøení stávající zastavitelné plochy územního plánu uvnitø 
zastavìného území o plochu zboøeni�tì a dal�í pozemky uvnitø hranice zastavìného území. 
Plocha je dopravnì a dostupná vèetnì mo�nosti napojení na vodohospodáøskou soustavu mìsta 
a pøedstavuje potenciál doplnìní a� tøí RD. 

Navrhované zastavitelné plochy zmìny è. 1 územního plánu Mikulá�ovice Z103-BV a plocha 
Z104-BV plus plocha K03-ZN pøedstavují zábor zemìdìlských pùd. Vzhledem ke stávajícímu 
vyu�ití území a návaznosti na zastavìné území mìsta vèetnì dostupnosti síti dopravní 
infrastruktury lze oba návrh s kapacitou 1 RD akceptovat. Pro minimalizaci potenciálních 
záborù zemìdìlských pùd je v území vymezena èást po�adavku vlastníka jako plocha pro 
zahradu, která se na zábory ZPF nevyhodnocuje. 

Navrhovaná plocha P1-OV pøedstavuje úpravu funkèního vymezení stávající návrhové plochy 
pro bydlení hromadné v bytových domech BH v území brownfieldu bývalé kasárny Armády 
ÈR. Plocha bude vyu�ita pro potøeby mìsta Mikulá�ovice. 

Navrhovaná plocha Z26-PV je pøevzatá plocha územního plánu pøevedená z funkèního vyu�ití 
prostranství s pøevahou nezpevnìných ploch jako plocha s pøevahou zpevnìných ploch. U 
plochy je zachovaná podmínka poøízení územní studie vyu�ití území, které pøedstavuje 
v podstatì zboøeni�tì bývalé továrny, které dnes nemá adekvátní vyu�ití, pøièem� ozelenìní celé 
plochy a realizace parku dle územního plánu se zdá s ohledem na potøeby mìsta i navazujícího 
území jako neadekvátní. Toto území by mohlo nabízet �ir�í mo�nosti funkèního vyu�ití a jako 
je sportovi�tì, parkovací plochy urèité zázemí pro navazující skupinu bytových domù, pøípadnì 
i zázemí pro mìsto, parkovací kapacity pøi poøádání mimoøádných setkání ve mìstì atd� 
Souèástí øe�ení území studie by mohlo být i vytipování èásti území plochy pro výstavbu nového 
obytného souboru, bytového domu nebo zaøízení obèanské vybavenosti. 

Souèástí øe�ení zmìny è. 1 územního plánu Mikulá�ovice je pøevzetí aktualizace øe�ení 
vodohospodáøské infrastruktury na celém území mìsta. 
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Aktualizace hranice zastavìného území probìhla pouze na úrovni aktualizace, resp. Pøevzetí 
platné katastrální mapy. Zmìny vymezení zastaveného území, jeho roz�íøení v souvislosti 
s rozvojem území mìsta nebyly zaznamenány. 

7) Vyhodnocení! ú"elného! vyu�ití! zastav ného! území! a! vyhodnocení!
pot$eby!vymezení!zastavitelných!ploch 

Vyhodnocení úèelného vyu�ití zastavìného území: 

Souèástí øe�ení zmìny è. 1 územního plánu Mikulá�ovice je aktualizace zastavìného území. 
Zmìny rozsahu hranice zastavìného území, které by vznikly dùsledkem stavební aktivity, resp. 
byly zapøíèinìné stavební aktivitou ve vymezených zastavitelných plochách, nejsou návrhem 
zmìny è. 1 územního plánu Mikulá�ovice dolo�eny. 

Vyhodnocení potøeby vymezení zastavitelných ploch: 

Stávající zastavìné území skýtá dostatek zastavitelných ploch, které dosud nebyly vyèerpány. 
Nìkteré z nich jsou podmínìny zpracováním územní studie nebo jsou na pozemcích vlastníkù 
kteøí nemají o výstavbu nebo prodej pozemkù za úèelem výstavby zájem. Tyto plochy zùstávají 
nadále disponibilní pro jejich vyu�ití a nejsou zmìnou územního plánu ru�eny i vzhledem 
k tomu, �e od doby poøízení územního plánu neubìhlo mnoho èasu. 

Potøeba vymezení zastavitelných ploch vyplývá z potøeby individuálních vlastníkù. Jako taková 
byla podpoøena rozhodnutím zastupitelstva mìsta o zpracování zmìny è. 1 územního plánu 
Mikulá�ovice. Navrhované zmìny vyu�ití území nejsou v rozporu s limity vyu�ití území ani 
koncepcí øe�ení území, a proto je lze zahrnout do územního plánu Mikulá�ovice. 

Pøedkládané zmìny jsou �ádosti individuálních vlastníkù, které nemají vliv na celkovou 
koncepci bydlení ve mìstì a není proto úèelné hledat odùvodnìní zmìn na podkladì celkových 
bilancí volných ploch pro bydlení v mìøítku celého mìsta Mikulá�ovice. Obdobnì není úèelné 
pro tyto dílèí zmìny hledat proporcionální redukci navrhovaného rozvoje území v jiné èásti 
mìsta Mikulá�ovice. 

Pøehlednou bilanci návrhových ploch pro bydlení zmìny è. 1 územního plánu Mikulá�ovice 
dává následující tabulka: 

 

Tabulka 1- pøehled zastavitelných ploch zmìny pro bydlení 

plocha  vým ra [ha]  po!et"RD" po!et"obyvatel 

Z63-BV 1,0655 4 12 

Z100-SM 0,1989 1 3 

Z101-SM 0,3167 1 3 

Z103-BV 0,1463 1 3 

Z104-BV 0,1748 1 3 

    

celkem 1,9022 8 24 

o i�t!né*"celkem         1,4263 7 21 

 *pozn.: Plocha Z63-BV je zmìnou è. 1 územního plánu roz�iøována z pùvodní velikosti 0,4759 ha.  
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Podkladem pro vymezování nových rozvojových ploch obvykle bývá demografický vývoj 
vèetnì jeho predikce pro dal�í období. Území mìsta Mikulá�ovic vykazuje dlouhodobì setrvalý 
trend, který dokládá pozvolný ne�ádoucí úbytek obyvatel ve mìstì. Krátkodobý trend 
pøedstavuje víceménì stabilní hodnoty, vyrovnaný stav, kdy poèet obyvatel za poslední roky 
osciluje mírnì pod hranicí 2 200 obyvatel, pøièem� z tìchto èísel nelze vypozorovat jakoukoliv 
pøevládající tendenci rùstu. 

Dostupné demografické údaje za posledních 5 let (2014 � 2018) 

Rok:  2014 � 2182 ob. 

2015 � 2159 ob. 

2016 � 2178 ob. 

2017 � 2179 ob. 

2018 � 2189 ob. 

Pøehled vývoje poètu obyvatel za posledních ~ 50 let (1971 � 2018): 

 

Obrázek 2- graf vývoje poètu obyvatel Mikulá�ovic v období 1971 - 2018 

 

Srovnání, bilance ploch pro bydlení (BH, BV, SM): 

stávající bilance zastavitelných ploch:  22,15 ha  ~ 500 ob. 

navrhovaná redukce plochy BH, zmìnou è. 1 up: 0,50 ha  ~ 30 ob. 

navrhované nové plochy zmìny è. 1:    1,43 ha  ~ 21 ob. 

 

Zdùvodnìní vymezení ploch pro bydlení BV a SM: Zdùvodnìní v ploch pro bydlení 
vymezených zmìnou è. 1 územního plánu Mikulá�ovice pro bydlení vychází pouze z jejich 
vlastní individuální potøeby vlastníkù. Vzhledem k pozvolnému ale setrvalému poklesu poètu 
obyvatel se jeví podpora bydlení jako �ádoucí a potøebný program zachování rozvoje. 

Zdùvodnìní potøeby vymezení plochy výroby a skladování VL: Potøeba plochy pro rozvoj 
výroby Alatex vyplývá z potøeby stávajícího konkrétního výrobního provozu, který 
bezprostøednì navazuje na po�adovanou plochu. 
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dále body dle vyhlá�ky 500/2006 Sb.: 

8) Vyhodnocení! koordinace! vyu�ívání! území! z! hlediska! �ir�ích! vztah#! v!
území, 

Po�adavky zmìny è. 1 územního plánu Mikulá�ovice vzhledem k jejímu rozsahu není tøeba 
vyhodnocovat z pohledu �ir�ích vztahù. 

9) Vyhodnocení! spln ní! po�adavk#! zadání! nebo! vyhodnocení! spln ní!
po�adavk#! obsa�ených! v! rozhodnutí! zastupitelstva! obce! o! obsahu!
zm ny!územního!plánu!po$izované!zkráceným!postupem, 

Pøijaté rozhodnutí o poøízení zmìny è. 1 územního plánu Mikulá�ovice obsahuje následující 
po�adavky, které jsou, vèetnì zpùsobu jejich zapracování a odùvodnìní, popsány ní�e.  

P O � A D A V K Y: 

1) Aktualizace zastavìného území 

Ad 1) Aktualizace zastaveného území probìhla vzhledem k nové katastrální mapì, souèasnì pøi 
vymezování aktualizované hranice nebyly zaznamenány pøípady, kdy by se zastavìné území 
roz�iøovalo vzhledem k postupu realizace zastavitelných ploch územního plánu, vymezených 
mimo zastavìné území. 

2) Øe�ení cílù, úkolù a priorit vyplývajících z platné (Politiky územního rozvoje ÈR 
(PÚR ÈR), které se vztahují k území mìsta Mikulá�ovice 

Ad 2) Øe�ení cílù, úkolù a priorit vyplývající z platné Politiky územního rozvoje ÈR viz 
pøíslu�ná kapitola 1) výsledek pøezkoumání územního plánu   

3) Øe�ení cílù, úkolù a priorit vyplývajících z platných Zásad územního rozvoje 
Ústeckého kraje (ZÚR ÚK), které se vztahují k území mìsta Mikulá�ovice 

Ad 3) Øe�ení cílù, úkolù a priorit vyplývajících z platných zásad územního rozvoje Ústeckého 
kraje, které se vztahují k území mìsta Mikulá�ovice viz pøíslu�ná kapitola 2) Výsledek 
pøezkoumání zmìny è. 1 územního plánu.   

4) Provìøení po�adavkù vyplývajících z aktualizovaných územnì analytických 
podkladù 

Ad 4) Poslední aktualizace územnì analytických podkladù byla vydaná v prosinci v roce 2016, 
tedy døíve, ne� byl vydán platný územní plán. Územnì analytické podklady ve svém aktuálním 
znìní nepøedkládají konkrétní nové po�adavky, které by byly v kompetenci zmìny è. 1 
územního plánu Mikulá�ovice aplikovat. 

Jako naplnìní po�adavku územnì analytických podkladù ve znìní aktualizace 2016, lze uvést 
zaøazení poøizované aktualizace projektové dokumentace vodohospodáøského øe�ení mìsta 
Mikulá�ovic a její pøevedení do zmìnou è. 1 do územního plánu Mikulá�ovic. 

Jako podnìt, který není pøedmìtem øe�ení této zmìny územního plánu, by výhledovì z hlediska 
územního plánování mohla být pøedmìtem øe�ení aktualizace vymezení jádra mìsta v souladu 
se zámìrem posílit význam mìstských center, center osídlení (dle ÚAP) vymezením samostatné 
funkèní plochy [SC] smí�ené obytné území mìstských center namísto nepøíli� zøetelného 
vyznaèení pøekryvné plochy �centrální zóny mìsta� a ne pøíli� jasných podmínek a legitimního 
zpùsobu jejich vymáhání pøi èinnosti uvnitø této zóny. Tato pøekryvná plocha územního plánu, 
která v grafice územního plánu není pøíli� zøetelná ani není jednoznaènì zakotvena její 
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závaznost mimo vlastní územní plán. Jedná se o jev mimo prvky sledovaných jevù územnì 
analytických podkladù dle pøílohy è. 1 vyhlá�ky 500/2006 Sb.  (pokud by centrální zóna nebyla 
evidovaná v úap jako jev è. 11 - urbanistické a krajinné hodnoty, pøípadnì jev è. 11a - struktura 
a vý�ka zástavby) nebo prvky a plochy zavedené vyhlá�kou 501/2006 Sb.   

5) Provìøení veøejnì prospì�ných opatøení a veøejnì prospì�ných staveb vymezených 
v Územním plánu Mikulá�ovice 

Ad 5) Zmìna è. 1 územního plánu Mikulá�ovice potvrzuje stávající vymezení veøejnì 
prospì�ných staveb a opatøení. Nadto vymezení veøejnì prospì�ných staveb a veøejnì 
prospì�ných opatøení v územním plánu Mikulá�ovice doplòuje o zmìnu vyplývající z úpravy 
vodohospodáøského øe�ení na území mìsta jeho� souèástí je i doplnìní nových objektù v území, 
pøièem� jímka a èerpací stanice v Mikulá�ovièkách není vymezena na pozemku mìsta a pro 
mo�nost realizace v území je tedy vyznaèena souèasnì jako veøejnì prospì�ná stavba VST2. 

6) Provìøení aktuálnosti návrhových ploch bydlení (úpravy ploch v souvislosti s 
realizací výstavby rodinných domù vymezených v Územním plánu Mikulá�ovice 

Ad 6) Z provìøení aktuálnosti návrhových ploch bydlení v obci vyplývá potvrzení jejich 
aktuálnosti beze zmìn. 

7) Provìøení nových návrhových ploch v lokalitách 1 � 8 

Tabulka 2- pøehled pøevzetí po�adavkù vlastníkù do návrhu zmìny è. 1 územního plánu Mikulá�ovice 

 L
o

k
a
lit

a
 

parcela KN  

návrh! za$a-
zení!v Zup 

Výsledek provìøení po�. funkce 

1 

st.p.è.1436 ;1488; 
1487; 1489; 

4129/10; 4129/9; 

4129/10; 4129/6; 

4129/7 

P1-OV 

Navrhované funkèní vyu�ití [OV] obèanské vybavení - ve-

øejná vybavenost pøipou�tí funkci bydlení, která ve vyu�ití 
plochy má mít pouze doplòkový význam.  SM 

2 
p. è. p. 1229; 
1816/7 

Z63-BV Po�adavek je akceptován a roz�íøen ve smyslu plo�ného 
rozsahu spojením s plochou Z63-BV. Navrhované funkèní 
vyu�ití [BV] je odli�né od po�adované funkce [SM] smí�ené 
obytné plochy mìstského typu. Odli�né funkèní vymezení 
[BV] bydlení v rodinných domech - venkovské lépe navazuje 
na charakter lokality a zároveò èásteènì limituje budoucí 
výstavbu, pøedev�ím v objemové charakteristice. SM 

3 
370/3; 370/2; 

370/1; st. p. è. 208 

Z100-SM 
Po�adavek je v souladu s navazujícím územím i dispozicemi 
území vymezen dle �ádosti jako funkce SM SM 

4 477/2 

Z102-VL Plocha po�adovaného vyu�ití [VL] plochy výroby a sklado-
vání - lehký prùmysl navazuje na stávající výrobní areál a je 
s plo�ným a provozním omezením akceptována. VL 

5 348/1; 349; 192/1 Z101-SM 
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 L
o

k
a
lit

a
 

parcela KN  

návrh! za$a-
zení!v Zup 

Výsledek provìøení po�. funkce 

SM 

Po�adavek je v souladu s navazujícím územím i dispozicemi 
území vymezen dle �ádosti jako funkce SM 

6 4129/15 

- 
Po�adavek nebyl pøevzat vzhledem k vyjádøení odpovìdné 
osoby krajského úøadu k problematice záborù nejkvalitnìj�í 
zemìdìlské pùdy I. a II. tøídy ochrany. Tento limit vyu�ití se 
týká celé plochy po�adavku. Vzhledem k rozsahu po�a-
davku, který je 2,16 ha, není v podmínkách zákona o 

ochranì zem. pùd. fondu è. 334/1992 Sb., § 4 odst. 3 tento 

po�adavek odùvodnitelný. BV, RI 

7 2254/2; 2264/2 

Z103-BV 

Vzhledem k poloze po�adavku je v duchu koncepce územ-
ního plánu Mikulá�ovice vymezení funkèní plochy [SM] plo-
chy smí�ené obytné - mìstské nahrazeno funkèním vyu�i-
tím bydlení v rodinných domech - venkovské [BV], které 
lépe odpovídá cílovému charakteru zástavby v lokalitì. Èást 
po�adované plochy vymezené jako zeleò - nezastavitelná 
zahrada [ZN] je ponechána zahradou i v návrhu zmìny è. 1 
územního plánu Mikulá�ovice. SM 

8 1809/4 

Z104-BV, K3-

ZN 

Po�adavek je èásteènì akceptován a èást plochy je vyme-
zena pro jeden RD, pro bydlení jako funkce [BV] bydlení v 
rodinných domech - venkovské, èást plochy je pøevzatá jako 
navrhované vyu�ití [ZN] zeleò - soukromé nezastavitelné 
zahrady. Zbývající èást plochy je ponechaná jako volná kra-
jina se stávajícím vyu�ití [NS] smí�ené nezastavìné území. SM 

9 Plocha Z26-PZ 

Z26-PV 
Plocha byla navr�ena k úpravì funkèního vymezení tak aby 
lépe vyhovovala potøebám mìsta , respektive potøebám na-
vazujícího území PV 

8) Úprava regulativù ploch, zejména nepøípustného vyu�ití nezastavìného území 

Ad 8) Regulativy ploch funkèního vyu�ití ani v obecné rovinì podmínky vyu�ití nezastavìného 
území nebyly upravovány. Nepøípustné vyu�ití nezastavìného území zùstalo beze zmìn. 

9) Zaji�tìní souladu se zámìry, které jsou navr�eny v rámci komplexních (navr�ených 
/navrhovaných) pozemkových úprav. 

Ad 9) Komplexní pozemkové úpravy v obci nebyly v minulosti zpracovávány a nejsou tak ani 
souèástí návrhu zmìny è. 1 územního plánu Mikulá�ovice. 

1. Vyhodnocení se schváleným výbìrem nejvhodnìj�í varianty a podmínkami k její 
úpravì v pøípadì postupu podle § 51 odst. 2 stavebního zákona, 

Návrh zmìny è. 1 územního plánu Mikulá�ovice neobsahuje varianty 

2. Vyhodnocení s pokyny pro zpracování návrhu územního plánu v pøípadì postupu 
podle § 51 odst. 3 stavebního zákona, 

Nezpracovává se nový návrh územního plánu. 
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3. Vyhodnocení s pokyny pro pøepracování návrhu v pøípadì postupu podle § 53 odst. 3 
stavebního zákona, 

Není souèástí tmìny, nepøepracovává se návrh územního plánu. 

4. Vyhodnocení s pokyny k úpravì návrhu územního plánu v pøípadì postupu podle § 54 
odst. 3 stavebního zákona, 

Zastupitelstvo obce se zatím o návrhu zmìny územního plánu nerozhodovalo. 

5. Vyhodnocení s rozhodnutím o poøízení územního plánu nebo jeho zmìny a o jejím 
obsahu v pøípadì postupu podle § 55 odst. 3 stavebního zákona, 

Poøízení zmìny územního plánu není vyvoláno zru�ením èásti územního plánu. Stanoviska 
podle § 55a odst. 2 písm. e) a d) jsou zaji�tìna a jsou souèástí návrh zmìny è. 1 územního plánu 
Mikulá�ovice. 

10) Vý"et! zále�itostí! nadmístního! významu,! které! nejsou! $e�eny 

v zásadách! územního! rozvoje! (§! 43! odst.! 1! stavebního! zákona), 
s!od#vodn ním!pot$eby!jejich!vymezení, 

Zmìna è. 1 územního plánu Mikulá�ovice neobsahuje zále�itosti nadmístního významu. 

11) Vý"et!prvk#!regula"ního!plánu!s!od#vodn ním!jejich!vymezení, 

Zmìna è. 1 územního plánu Mikulá�ovice neobsahuje prvky regulaèního plánu. 

12) Vyhodnocení! p$edpokládaných! d#sledk#! navrhovaného! $e�ení! na!
zem d lský!p#dní!fond!a!pozemky!ur"ené!k!pln ní!funkce!lesa, 

Vyhodnocení pøedpokládaných dùsledkù navrhovaného øe�ení na zemìdìlský pùdní fond a 
pozemky urèené k plnìní funkcí lesa (PUPFL), bylo zpracováno v souladu se znìním zákona 
334/1992 Sb., o ochranì zemìdìlského pùdního fondu, podle vyhlá�ky Ministerstva �ivotního 
prostøedí ÈR è. 271/2019 Sb., kterou se upravuje postup zpracování záborù ZPF, dle vyhlá�ky 
è. 48/2011 Sb., o stanovení tøíd ochrany  

Hodnocení pøepokládaných vlivù je dále hodnoceno dle metodického pokynu odboru ochrany 
lesa a pùdy Ministerstva �ivotního prostøedí ÈR ze dne 1.10.1996 è. j. OOLP/1067/96 k 
odnímání pùdy ze zemìdìlského pùdního fondu, a dále v souladu s ustanovením lesního 
zákona, zákona è. 289/1995 Sb., o lesích a o zmìnì a doplnìní nìkterých zákonù. 

Plochy navrhovaného funkèního vyu�ití nezastavitelné zahrady ZN (týká se plochy K3-ZN) 
zùstávají souèástí zemìdìlského pùdního fondu a nejsou pøedmìtem pøedpokládaných záborù. 
Zmìna funkèního vyu�ití u plochy Z26-PV a plocha pøestavby P1-OV ji� byly platným 
územním plánem vyhodnocovány. Z tohoto dùvodu nejsou ani v pøehledové tabulce ní�e.    

 Posuzované plochy zmìny è. 1 územního plánu Mikulá�ovice vzhledem k záborùm 
zemìdìlského pùdního fondu jsou v ní�e uvedené tabulce. Plochy, které nepøedstavují zábor 
zemìdìlského pùdního fondu jsou �edou kurzívou. 
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Tabulka 3-pøehled pøedpokládaných záborù ZPF zmìny è. 1 územního plánu 

plocha  m2 
t ída!ochrany!p"d [m2] 

kód!BPEJ druh poz. dle KN 
parcela 

KN 
I. II. III.  IV. V. 

Z100-SM 1989 

        216 8.34.54 zahrada 370/1,2,3 

   

  407 8.34.54 ttp 370/4 

   

  1163 8.34.54 

zast. pl. a ná-

dvo!í 208 

        203 8.34.54 ost. plocha 5272 

Z101-SM 3 167 

    2 727     8.50.11 ttp 
348/1 

 
    

 
72 8.34.54 ttp 

 
  216 

 
  8.50.11 zahrada 349 

    151     8.50.11 

zast. pl. a ná-

dvo!í 192/1 

Z102-VL 6 701 
    

 
    - 

ost. plocha 477/2 
        6 701 8.34.44 

Z63-BV1  5 465 

 
  36 

 
  

8.34.24 

zbo!eni�t" 1229 

 
  

5 429 

 
  

ost. plocha  

  

1816/7 

 
  

 
  5474/1 

 
  

 
  5474/3 

 
  

 
  1818/4 

 
  

 
  1818/1 

Z103-BV 1 463 1 463         8.34.21 zahrada  2254/2 

Z104-BV 1 748     1 748     8.34.24 ttp 1809/4 

celkem 20 533 1 463 - 10 307 - 8 761  celkem  

 zab. ZPF 5 386 1 463 - 4 691 - 695  ttp, zahrady  

 

Doplnìní tabulky o informace dle vyhlá�ky 271/2019 Sb.: 

Odhad výmìry záborù, na které bude provedena rekultivace na zemìdìlskou pùdu: 0 ha 

Informace o existenci závlah: Ano, u plochy Z104-BV 

Informace o existenci odvodnìní: Nejsou u �ádné z ploch 

Informace o existenci staveb k ochranì pozemku pøed erozní èinností vody: Nejsou u 
�ádné z ploch 

Informace podle ustanovení § 3 odst. 2 písm. g): Nemìní se vyu�ití ploch nebo koridorù 

 

1 Èást plochy Z63-BV ji� byla hodnocena, zmìna è. 1 plochu roz�iøuje 
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na nejcennìj�ích pùdách. 

Sí� úèelových cest slou�ící k obhospodaøování zemìdìlských a lesních pozemkù øe�ením 
zmìny è. 1 územního plánu Mikulá�ovice není dotèena.  

Zdùvodnìní øe�ení, které je z hlediska ochrany zemìdìlského pùdního fondu a ostatních 
zákonem chránìných obecných zájmù nejvýhodnìj�í: 

Navrhovaná plocha Z104-BV je v souladu s §4 odst. 1 zákona 334/1992 Sb. ve znìní pozdìj�ích 
pøedpisù dle písm. b) jde o pùdu ménì kvalitní III. tøídy ochrany, dle písm. c) není naru�ena 
organizace zemìdìlského pùdního fondu, dle písm. d) jde o nejnutnìj�í plochu pro výstavbu 1 
RD, kde je k dispozici komunikaèní napojení a je respektována novì zaøazená navrhovaná 
plocha K3-ZN na plochy zelenì, dle písm. e) nebude naru�eno obhospodaøování zemìdìlského 
pùdního fondu. Jedná se o plochu na p.p.è. 1809/4 v k.ú. Mikulá�ovice, která byla v rámci 
návrhu ÚP zredukována na 1 RD. Pro rozvoj obce je nezbytné vymezit novì zastavitelnou 
plochu pro bydlení, alespoò v tomto rozsahu. 

Navrhovaná plocha Z103-BV je v souladu s §4 odst. 1 zákona 334/1992 Sb. ve znìní pozdìj�ích 
pøedpisù dle písm c) není naru�ena organizace zemìdìlského pùdního fondu, dle písm. d) jde o 
nejnutnìj�í plochu pro výstavbu 1 RD, kde je k dispozici komunikaèní napojení, dle písm. e) 
nebude naru�eno obhospodaøování zemìdìlského pùdního fondu. V této èásti jde o tì�ko 
obhospodaøovanou zemìdìlskou pùdu. Pro rozvoj obce je nezbytné vymezit novì zastavitelnou 
plochu pro bydlení, alespoò v tomto malém rozsahu. 

Navrhovaná plocha Z100-SM je v souladu s §4 odst. 1 zákona 334/1992 Sb. ve znìní pozdìj�ích 
pøedpisù, dle písm. a) jde o plochu zastavitelnou, ji� uvnitø zastavìného území, dle písm. b) jde 
o pùdu ménì kvalitní V. tøídy ochrany, dle písm. c) není naru�ena organizace zemìdìlského 
pùdního fondu, dle písm. d) jde o nejnutnìj�í plochu pro výstavbu 1 RD, kde je k dispozici 
komunikaèní napojení, dle písm. e) nebude naru�eno obhospodaøování zemìdìlského pùdního 
fondu. Bude vyplnìna enkláva zastavìného území. 

Navrhovaná plocha Z101-SM je v souladu s §4 odst. 1 zákona 334/1992 Sb. ve znìní pozdìj�ích 
pøedpisù, dle písm. a) jde o plochu zastavitelnou, ji� uvnitø zastavìného území, dle písm. b) jde 
o pùdu ménì kvalitní III. tøídy ochrany, dle písm. c) není naru�ena organizace zemìdìlského 
pùdního fondu, dle písm. d) jde o nejnutnìj�í plochu pro výstavbu 1 RD, kde je k dispozici 
komunikaèní napojení, dle písm. e) nebude naru�eno obhospodaøování zemìdìlského pùdního 
fondu. Bude vyplnìna enkláva zastavìného území. 

Posouzení pøedpokládaných záborù návrhových plochy P1-OV a plochy Z26-PV není 
pøedmìtem øe�ení zmìny è. 1 územního plánu Mikulá�ovice vzhledem k tomu, �e hodnocení 
ji� probìhlo v rámci poøizování platného územního plánu Mikulá�ovice. 

Investice do pùdy ve vymezených plochách se týkají následujících návrhových ploch zmìny è. 
územního plánu Mikulá�ovice: Z104-BV, K3-ZN. Plocha K3-ZN zùstává souèástí ZPF a 
nehodnotí se. Hodnocená plocha Z104-BV má výmìru 0,1748 ha. 

Plochy zmìny è. 1 územního plánu Mikulá�ovice nepøedstavují zásah do ploch PUPFL. 
Roz�íøení plochy Z63-BV pøedstavuje zásah do pásma 50 m od hranice lesa. 

13) Rozhodnutí!o!námitkách!a!vyhodnocení!p$ipomínek!dle!§ 55b odst. 7 

stavebního!zákona,!v"etn  od#vodn ní 

V rámci veøejného projednání Zmìny è. 1 ÚP Mikulá�ovice byla dne 05.02.2021 doruèena 
jedna námitka: 

Povodí Ohøe, státní podnik, Bezruèova 4219, 430 03 Chomutov � oprávnìný investor 
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è.j. POH/02272/2020-2/032100, ze dne 03.02.2021 

Odùvodnìní namítatele: 

Sdìlujeme, �e návrh Zmìny è. 1 ÚP Mikulá�ovice jsme prostudovali a uplatòujeme tímto 
následující pøipomínky: 
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Návrh rozhodnutí o námitce è. 1 

Námitce è. 1 se vyhovuje. 

Odùvodnìní k jednotlivým bodùm námitky è. 1: 

Povodí Ohøe je oprávnìný investor podle § 23a stavebního zákona. 

Ve fázi øízení o územním plánu dle § 55b odst. 2 stavebního zákona, tj. ve veøejném projednání 
návrhu územního plánu, mù�e námitky, krom jiných, podávat i oprávnìný investor (§ 52 
odst. 2). S �pøipomínkami� Povodí Ohøe, s. p., je proto tøeba nalo�it jako s námitkami. 

Byl doplnìn tento text do B. Odùvodnìní zmìny è. 1 úp Mikulá�ovice, bod 2 písmena d):  

Doplnìní podmínek ochrany území pøed povodnìmi v kapitole 1e) koncepce upoøádání krajiny 
podle vyjádøení Povodí Ohøe s. p. a vyplývá ze studie proveditelnosti �Protipovodòová opatøení 
v povodí Vilémovského potoka/Sebnitz (projekt è. 100272124)�, kterou zpracoval 
Vodohospodáøský rozvoj a výstavba, a. s. Sweco Hydroprojekt a. s.. Z této studie vyplývají pro 
Mikulá�ovický potok pøedev�ím doplòková protipovodòová opatøení. Navr�eno je zkapacitnìní 
koryta vodního toku, zkapacitnìní mostních objektù nebo lávek, nebo protipovodòové zdi. 
Rozprostøení tìchto opatøení je plo�né a týká se celého koryta Mikulá�ovického potoka. 

14) Vyhodnocení!p$ipomínek!v"etn !od#vodn ní!jejich!vypo$ádání 

Oznámením o konání veøejného projednání dne 13.01.2021 byly osloveny sousední obce. 

Svolané veøejné projednání, které se mìlo konat dne 04.03.2021 bylo zru�eno dne 02.03.2021 
z dùvodu platnosti nouzového stavu na území Èeské republiky vzhledem k epidemické situaci, 
a to zejména z dùvodu zpøísnìní v oblasti volného pohybu, maloobchodu a slu�eb a ve �kolství. 

Sousední obce Vilémov, Staré Køeèany a Velký �enov byly opìtovnì osloveny oznámením 
o konání veøejného projednání dne 22.03.2021 a ani zde neuplatnily �ádné pøipomínky. 

V rámci veøejného projednání Zmìny è. 1 ÚP Mikulá�ovice, konaného dne 11.05.2021, 
ani v zákonné lhùtì, tj. do 18.05.2021, nebyly uplatnìny �ádné pøipomínky. 

15) Text výrokové!"ásti!územního!plánu!s!vyzna"ením!zm n. 

Následuje text výrokové èásti územního plánu Mikulá�ovice ve zmìnovém formátu. Barevnì 
jsou vyznaèeny èásti výroku územního plánu Mikulá�ovice, které jsou návrhem zmìny è. 1 
územního plánu Mikulá�ovice mìnìny. 

Pøíklad ru�ené èásti výroku územního plánu Mikulá�ovice: 

Zastav"né území bylo 

Pøíklad doplnìné èásti výroku územního plánu Mikulá�ovice:  

vybrané funk!ní plochy Z26-PV 
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ZÚR zásady územního rozvoje 

�P �ivotní prostøedí 

 

Vymezení pojm&: 

akustická (hluková) studie 

vyu�ití plochy je podmínìno prokázáním (v následujících øízeních podle 
stavebního zákona), �e pro objekty chránìné ve smyslu odst. 3, § 30 
zákona 258/2000 Sb. nebudou pøekraèovány hygienické limity hluku. V 
pøípadì pøekraèování hygienických limit hluku u chránìných objektù (dle 
odst. 3, § 30 zákona 258/2000 Sb.), není mo�no výstavbu chránìných 
objektù realizovat 

plochy s rozdílným zpùsobem 
vyu�ití, funkèní plochy 

viz vyhl. è. 501/2006 Sb., o obecných po�adavcích na vyu�ívání území; 
jednotlivé plochy, kde územní plán buï zachovává souèasné vyu�ití   
(stabilizované) nebo které vymezuje k novému vyu�ití (plochy zastavitelné 
a plochy pøestaveb) 

koeficient zelenì 
minimální podíl nezpevnìných ploch na pozemku, (ploch zasakovatelných 
pro srá�kové vody), ideálnì s keøovou nebo stromovou zelení 

komerèní vybavenost zaøízení obchodu a slu�eb 

neru�ící výroba 
zaøízení, která hygienickými a dopravními nároky nenaru�ují obvyklé 
hygienické a dopravní pomìry v lokalitì 

nevýrobní slu�by 
provozy, které nezatì�ují své okolí dopravou zdrojù, surovin nebo 
expedicí, smìnným provozem, hlukem 

nezbytná dopravní dopravní infrastruktura dle stavebního zákona, zaji��ující funkèní a 
bezpeèné u�ívání daného (dotèeného navazujícího) území infrastruktura 

nezbytná technická stavby a zaøízení technické infrastruktury dle stavebního zákona, 
zaji��ující funkèní a bezpeèné u�ívání daného (dotèeného navazujícího) 
území infrastruktura 

plochá støecha støecha se sklonem støe�ní roviny do 30° 

rozvojové plochy (návrhové 
plochy, plochy zmìn) 

plochy s rozdílným zpùsobem vyu�ití dle stavebního zákona a vyhl. è. 
501/2006 

Sb., u nich� je navr�eno novì jiné vyu�ití, ne� jaké je stávající vyu�ití 

zastavitelné plochy 
zastavitelné plochy dle stavebního zákona, tj. rozvojové (návrhové) 
plochy, které jsou urèeny k zastavìní objekty bydlení, obèanské 
vybavenosti, výroby ad 

plochy pøestaveb 
plochy navr�ené ke znovuvyu�ití stávajících znehodnocených ploch, a to 
ke stejnému nebo jinému úèelu, ne� kterému plocha døíve slou�ila 

související vybavenost doprovodná zaøízení nebo stavby, které slou�í dané plo�e 

specifická plocha 

plocha, u ní� jsou podmínky vyu�ití oproti regulativùm v kapitole 1f dále 
zpøesnìny (podrobnìj�ím popisem, zpøesnìným prostorovým regulativem, 
zpøesnìným funkèním vyu�itím) 

�ikmá støecha 
støecha se sklonem støe�ní roviny více ne� 30°, za �ikmou støechu se 
nepova�uje pilová støecha nebo pultová støecha 

veøejná prostranství 
veøejnì pøístupné plochy v zastavìném území, a to nezávisle na 
vlastnictví, které mají zpravidla významnou prostorotvornou funkci a slou�í 
k setkávání obyvatel 

veøejná zeleò 
plochy veøejných prostranství s významným zastoupením zelenì (parky, 
lesoparky, veøejnì pøístupné zahrady) 

vý�ka staveb 

vý�ka hlavního høebene støech nebo atiky stavebních objektù, tato vý�ka 
se mìøí od úrovnì podlahy prvního nadzemního podla�í pøíslu�ného 
objektu. 

zahrady 
významné plochy zelenì v zastavìném území, výjimeènì i mimo nìj, 
zpravidla oplocené 
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zastavitelnost (zastavìnost, 
zastavìná plocha pozemku) 

souèet v�ech zastavìných ploch jednotlivých staveb, pøièem� zastavìnou 
plochou stavby se rozumí plocha ohranièená pravoúhlými prùmìty 
vnìj�ího líce obvodových konstrukcí v�ech nadzemních i podzemních 
podla�í do vodorovné roviny. Plochy lod�ií a arkýøù se zapoèítávají. U 
objektù poloodkrytých (bez nìkterých obvodových stìn) je zastavìná 
plocha vymezena obalovými èarami vedenými vnìj�ími líci svislých 
konstrukcí do vodorovné roviny. U zastøe�ených staveb nebo jejich èástí 
bez obvodových svislých konstrukcí je zastavìná plocha vymezena 
pravoúhlým prùmìtem støe�ní konstrukce do vodorovné roviny. 
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I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU MIKULÁ�OVICE � VÝROKOVÁ $ÁST 
 

1a) Vymezení zastav!ného území 

Vymezení zastavìného území bylo aktualizované v souvislosti se zpracováním zmìny è. 1 územního plánu 
Mikulá�ovice na podkladì aktuální katastrální mapy k datu 4. 2. 2020. Zastavìné území bylo vymezeno na 
základì aktuálních mapových podkladù a doplòujících prùzkumù v terénu k 11. 1. 2018. Zastavìné území 
obce èiní 205,3705 ha. Tato plocha pøedstavuje 7,9 % celého øe�eného území. Zastavìné území je vyznaèeno 
v tìchto výkresech: 

1a Výkres základního èlenìní území  
1b1 Hlavní výkres  
1b4 Výkres koncepce uspoøádání krajiny  
2a Koordinaèní výkres  
2c Výkres pøedpokládaných záborù pùdního fondu 

 

1b) Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 

Cílem koncepce rozvoje území je vytvoøit podmínky pro bezkolizní fungování mìsta, podle reálných mo�ností 
území. Koncepce rozvoje území obce usiluje o stabilizaci a zlep�ení podmínek pro �ivot v sídle. Cílem 
koncepce je zastavit setrvalý propad trvale �ijících obyvatel v území a posílit sobìstaènost území. Cílem 
koncepce je stanovit srozumitelná a pøijatelná pravidla pro vyu�ití území. Je nutné stabilizovat a posílit 
rozhodující funkce v území, kterým je bydlení a umo�nit nové mnohostranné vyu�ití stávajících nefunkèních 
areálù vèetnì jejich pøestavby. Cílem koncepce je umo�nit vyu�it vysoký turistický potenciál území a souèasnì 
nebránit hospodáøskému vyu�ití území pro zemìdìlství a zemìdìlskou výrobu. 

Koncepce rozvoje území usiluje zajistit podmínky pro zvý�ení nabídky pracovních pøíle�itostí mo�ností 
umis�ovat slu�by a obèanskou vybavenost v podstatné èásti zastavitelných ploch. Cílem koncepce je 
smìøování investic, stavební aktivity a èinností do jádrových oblastí zastavìného území se snahou podpoøit 
podmínky pro realizaci kvalitních prostranství a posílení sociální soudr�nosti obyvatel. 

Koncepce rozvoje území, jako samozøejmou podmínku rozvoje území, pøebírá princip pøirozeného respektu k 
limitùm území a zachování podmínek vyvá�eného pomìru hospodáøského rozvoje, sociální spravedlnosti a 
pøíznivých podmínek pro �ivotní prostøedí s pøihlédnutím k prospìchu dne�ních a budoucích generací. 

Návrh øe�ení respektuje stávající urbanistickou strukturu mìsta. V jádrovém území Mikulá�ovic vy�aduje 
respektovat stávající charakter zástavby. 

1b.1) Koncepce rozvoje a ochrany civiliza"ních hodnot 

Koncepce usiluje o zachování a dal�í rozvoj podmínek pro rozvoj obytného prostøedí v obci, zaji�tìní podmínek 
pro rozvoj nabídky pracovních pøíle�itostí, vybavenosti, turistického ruchu a rekreaèních funkcí. 
Charakteristickým aspektem území jsou èetné výrobní areály v rùzném stupni ekonomické výkonnosti a èetná 
zboøeni�tì po zaniklých staveních. Koncepce územního plánu vymezuje plochy výroby a mo�nosti 
transformace nebo obnovy výroby v plochách brownfields. 

Vedle nových ploch veøejné zelenì (veøejných prostranství s pøevahou nezpevnìných ploch) koncepce 
stabilizuje stávající veøejná prostranství pro veøejný �ivot a setkávání obyvatel. 

Koncepce rozvoje vybavenosti obce respektuje stávající prvky obèanského vybavení. Vedle nových ploch pro 
sportovní vyu�ití, návrh územního plánu nevymezuje konkrétní plochy rozvoje obèanské vybavenosti, ale 
umo�òuje jejich umístìní v ostatních funkcích jako podmíneènì pøípustné. 

Koncepce rozvoje technické a dopravní infrastruktury nepøedkládá výrazné zmìny v území. Hlavními body je 
doplnìní kanalizace a plochy pro umístìní pøeèerpávací stanice odpadních vod. Koncepce dopravní 
infrastruktury umo�nuje lokální úpravy na dopravní síti. Mezi ty patøí pøedev�ím napøímení úseku hlavní 
komunikace III/26510 na vjezdu do obce v Horních Mikulá�ovicích, doplnìní parkovacích ploch mo�nost 
roz�íøení silnice do Salmova, mo�nost zpevnìní komunikace k rozhlednì na Taneènici. Na hranici s 
katastrálním územím Vilémova je vymezen úsek koridoru dopravní stavby �eleznice 083. 

Zmìnu charakteru vyu�ití nezastavìného území a mo�nost posílení turistického ruchu pøedstavuje vymezení 
nezastavitelné plochy pro golfové høi�tì. 

Plochy primární výroby pro døevozpracující prùmysl, tì�bu, umístìní zaøízení energetické výroby nebo 
hutnictví nejsou návrhem územního plánu Mikulá�ovicích vymezeny. 

Rozvoj uvnitø centrální zóny, historického jádra mìsta Mikulá�ovice je podmínìn respektováním stávajícího 
charakteru území. 
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Kulturní a architektonické hodnoty jsou: 
 

- Vyhlá�ené památkovì chránìné objekty,  
- Ostatní lokálnì významné objekty:  

- Høbitov vèetnì kostela Nanebevstoupení Pánì a domu správce  
- Muzeum v Mikulá�ovicích  
- Muzeum no�íøské tradice  
- Budova �koly,  

- historické objekty drobné architektury, køí�ky,  
- Socha sv. Jana Nepomuckého a socha Panny Marie  
- Fürlehova kaple  
- Baltzerova kaple  

- charakter zástavby v centrální zónì Mikulá�ovic,  
- území s archeologickými nálezy,  
- dochovaná cestní sí�,  
- zachované pøíklady historických industriálních staveb. 

Koncepce rozvoje místních "ástí: 

Koncepce rozvoje místních èástí Mikulá�ovièky a Salmov stanovuje pøimìøený podíl rozvoje zástavby bydlení 
venkovského charakteru pro trvalé bydlení v Mikulá�ovièkách a primárnì rekreaèní vyu�ití v Salmovì. 
Koncepce rozvoje Tomá�ova zachovává dne�ní stav území. 

1b.2) Koncepce ochrany a rozvoje p#írodních hodnot 

Územní plán usiluje o ochranu volné krajiny a zemìdìlské pùdy pøed neodùvodnitelnými zásahy, které by 
výraznì ovlivnily charakter krajiny nebo její prostupnost. Usiluje o zachování pøírodì blízkých prvkù, které jsou 
typické pro charakter krajiny a mají ekologicko-stabilizaèní funkci. Koncepce podporuje vysoké zastoupení 
extenzivnì vyu�ívaných zemìdìlských ploch. Koncepce rozvoje dále chrání hydrofilní a mezofilní biotopy 
nezastavìného a zastavìného území s nenároèným managementem údr�by. Koncepce vy�aduje 
respektování záplavového území Mikulá�ovického potoka pøi umis�ování objektù v území. 

P#írodní hodnoty území jsou: 
 

- zvlá�tì chránìná území (CHKO Labské pískovce a Národní park Èeské �výcarsko) a lokality 
soustavy Natura 2000 (PO Labské pískovce a EVL Èeské �výcarsko),  

- vymezené prvky ÚSES, vèetnì interakèních prvkù,  
- významné krajinné prvky dle zákona o ochranì pøírody a krajiny 114/1992,  
- sídelní zeleò, vzrostlé solitérní stromy,  
- zeleò soukromých zahrad,  
- zeleò kolem høbitova,  
- zemìdìlská pùda. 

 

1c) Urbanistická koncepce v"etn! urbanistické kompozice, vymezení 
ploch s rozdílným zp&sobem vyu�ití, zastavitelných ploch, ploch p#estavby a 
systému sídelní zelen! 

1c.1) Urbanistická koncepce a urbanistická kompozice 

Urbanistická koncepce stanovuje rozvoj s respektem k významu sídla, pozici sídla v krajinì a historickým 
souvislostem, pøi zachování hodnot území a respektování limitù vyu�ití území. Cílem urbanistické koncepce 
je doplnit zástavbu v zastavìném území obce a zachovat stávající kvalitní a hodnotné prvky urbanistické 
struktury sídla. 

Cílem urbanistické koncepce rozvoje mìsta je doplòovat zástavbu prioritnì v polohách blí� tì�i�ti území kolem 
urbanizaèní osy území, kterou pøedstavuje údolnice Mikulá�ovického potoka. Rozvoj mimo zastavìné území 
v polohách dál od osy území vzhùru po svazích je umo�nìn zpravidla jen do míst, kde je dnes ji� zaji�tìná 
dopravní dostupnost. 

Urbanistická koncepce smìøuje zmìny vyu�ití v zastavìném území do ploch zboøeni�� s mo�ností obnovy 
obytné funkce anebo mo�ností vyu�ití jako plochy veøejné zelenì. 
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Koncepce rozvoje je doplnìna selektivním pøevzetím rozvojových ploch platného územního plánu, zapojením 
odùvodnìných �ádostí individuálních vlastníkù a pøevzetím koridoru z nadøazené dokumentace ZUR UK. 

Urbanistická koncepce vymezuje zastavitelné plochy tak, aby spolu se zastavìným územím tvoøily, pokud 
mo�no kompaktní, logický urbanistický celek. Urbanistická koncepce zachovává prostupnost územím vèetnì 
pøístupu na zemìdìlské pozemky. 

Urbanistická koncepce preferuje rozvoj obytné funkce území, a to v plochách pro individuálního bydlení � 
venkovské, nebo ve smí�eném obytném území mìstského typu, kde lze kombinovat rodinné a bytové domy s 
pøípustnou mírou obèanské vybavenosti a slu�eb. Vymezený rozvoj obèanské vybavenosti se soustøeïuje 
pøedev�ím na plochy sportu. 

Urbanistická kompozice a struktura zástavby: 

Vymezení rozvojových ploch návrhu územního plánu ovlivòuje stávající prostorové uspoøádání území. 
Hustìj�í mìstská forma zástavby, kterou pøedstavují plochy smí�ené obytné - mìstské [SM] je situovaná do 
polohy blí� urbanizaèní ose pro objekty vìt�ího objemu a vìt�í vý�ky, s mìstským charakterem. Do 
vzdálenìj�ích poloh, mimo urbanizaèní osu území jsou vymezeny plochy pro individuální bydlení rodinné - 
venkovské [BV] s omezenou podla�ností a pøedpokladem vìt�ích pozemkù. Jádrové plochy sídla jsou 
zachovány, rozvojové plochy a plochy zmìn zastavìného území pak nemìní jejich význam. Mimo stávající 
zastavìné území jsou rozvíjeny pouze specifické formy vyu�ití krajiny nebo pøestavby území. 

Specifika urbanistické koncepce v jednotlivých sídlech 

Mikulá�ovice: Urbanistickou osu mìsta pøedstavuje hlavní komunikace, kolem potoka, od které se odvíjí 
struktura zástavby území. Návrh ÚP respektuje strukturu zástavby a navazuje na ni doplnìním rozvojových 
ploch zpravidla v prolukách území a v plochách zboøeni��. Zástavba v odstupu od hlavní osy území bude s 
men�í hustotou a vý�ku zástavby. Zmìny vyu�ití území v jádrové oblasti mìsta vyznaèené jako centrální zóna 
budou limitovány zvý�eným ohledem na urbanistické a architektonické hodnoty. 

Hlavní funkce mìstské vybavenosti jsou v podstatì stabilizovány. V rozvoji mìsta se uplatòují pøedev�ím 
plochy pro bydlení vymezením ploch smí�ené obytné mìstské funkce a na okrajích funkcí venkovské bydlení. 
Potenciální rozvoj obèanské vybavenosti a slu�eb je smìøován do smí�ených komerèních kolem hlavní 
komunikace a je podmínìnì pøípustný také v plochách smí�ené obytné funkce primárnì urèené pro bydlení. 
Koncepce veøejných prostranství kolem hlavní komunikace s vazbou na zásadní vybavenost mìsta je 
doplnìna o plochy pøístupných zboøeni�� se vzrostlou vegetací. Dopravní koncepce je zachovaná stávající. 
Návrh územního plánu pøiná�í mo�nost úpravy trasy hlavní komunikace, je vymezena odstavná plocha pro 
nákladní vozidla a krajský zámìr na optimalizaci �eleznièní trati è. 083 Rumburk � Dolní Poustevna � hranice 
ÈR/SRN (dle ZÚR - Z3). 

Návrh územního plánu umo�òuje vyu�ití ploch se znehodnocenou zástavbou (brownfields) k pøestavbì a 
pøípadnì podmínìné vyu�ití pro jiné funkce. Koncepce respektuje kompaktní urbanizované území mìsta a 
novì vymezené rozvojové plochy mimo souèasnì zastavìné území navazují na toto zastavìné území. V 
záplavovém území Mikulá�ovického potoka platí omezení výstavby. Návrh ÚP respektuje hodnotné pøírodní, 
kulturní a civilizaèní prvky území, sakrální stavby, urbanistickou strukturu a cestní sí�. 

Mikulá�ovi"ky: Obytná lokalita separovaná od vlastních Mikulá�ovic. Urbanistická koncepce doplòuje 
zástavbu v rámci prstence, který obepíná zamokøené louky a drobné vodní plochy ve støedu sídla. 

Salmov: Koncepce rozvoje Salmova roz�iøuje potenciál rekreaèního vyu�ití území o nové návrhové plochy, 
pøièem� zachovává charakter a hodnotu sídla jako klidné separované místní èásti. Nezastavitelným územím 
zùstává podmáèené území a nivy okolo bezejmenného potoka. 

Tomá�ov: Místní èást zùstává stabilizována v souèasném rozsahu. Stávající zaøízení hromadné rekreace 
vèetnì nìkolika objektù s charakterem venkovského bydlení zùstávají beze zmìn sevøeny hranicí lesních 
porostù na území CHKO. Mo�nosti rozvoje Tomá�ova jsou omezeny mo�nostmi pøestavby ve vymezených 
stabilizovaných plochách, pøi respektování pøíslu�ných regulativù. 

1c.2) Vymezení zastavitelných ploch a ploch p#estavby 

Následující tabulka podává pøehled návrhových ploch územního plánu. Jedná se o plochy zmìn v krajinì 
(oznaèené prvním znakem indexu K) Plochy pøestavby (oznaèené P) a plochy zmìn vyu�ití (oznaèené Z). 

Ve sloupci �specifická� jsou køí�kem oznaèeny plochy u kterých územní plán ukládá mimo obecné podmínky 
regulativù funkèních ploch, jak jsou uvedeny v kapitole 1f dal�í specifické podmínky vyu�ití uvedené souhrnnì 
v tabulce 9 - Podmínky vyu�ití ploch - specifické plochy. 
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Tabulka 1 - Pøehled rozvojových ploch 
 

Index NP Druh plochy Specifická Plocha [ha] 

K2-NS.s plocha smí�ená nezastavìného území - sportovní vyu�ití [NS.s] - 1,0841 

 P1-BH  bydlení hromadné [BH] - 0,4984 

 P1-OV  plocha veøejné vybavenosti [OV] - 0,4984 

P2-SM plocha smí�ená obytná mìstská [SM] - 0,3175 

P8-OS plochy pro tìlovýchovu a sport [OS] x 1,5554 

P9-OV plocha veøejné vybavenosti [OV] - 0,6332 

P10-SM plocha smí�ená obytná mìstská [SM] x 0,2786 

P11-SK plocha smí�ená obytná komerèní [SK] - 0,3217 

P12-SK plocha smí�ená obytná komerèní [SK] x 0,1693 

P13-SM plocha smí�ená obytná mìstská [SM] x 0,0752 

P14-SM plocha smí�ená obytná mìstská [SM] - 0,1688 

P16-VL prùmyslová výroba a sklady - lehký prùmysl [VL] x 0,3502 

P17-PV veøejná prostranství s pøevahou zpevnìných ploch [PV] - 0,0805 

P18-PV veøejná prostranství s pøevahou zpevnìných ploch [PV] - 0,0835 

P19-VL prùmyslová výroba a sklady - lehký prùmysl [VL] x 0,4569 

Z1-BV bydlení individuální v rodinných domech - venkovské [BV] x 0,5004 

Z2-BV bydlení individuální v rodinných domech - venkovské [BV] x 0,0446 

Z3-BV bydlení individuální v rodinných domech - venkovské [BV] x 0,1676 

Z4-BV bydlení individuální v rodinných domech - venkovské [BV] x 0,4401 

Z5-BV bydlení individuální v rodinných domech - venkovské [BV] x 0,1957 

Z6-BV bydlení individuální v rodinných domech - venkovské [BV] x 0,6330 

Z7-BV bydlení individuální v rodinných domech - venkovské [BV] - 0,1058 

Z8-BV bydlení individuální v rodinných domech - venkovské [BV] x 1,2815 

Z9-BV bydlení individuální v rodinných domech - venkovské [BV] x 0,1190 

Z10-BV bydlení individuální v rodinných domech - venkovské [BV] x 0,4395 

Z11-BV bydlení individuální v rodinných domech - venkovské [BV] x 0,2305 

Z12-BV bydlení individuální v rodinných domech - venkovské [BV] - 0,2058 

Z13-BV bydlení individuální v rodinných domech - venkovské [BV] x 0,1822 

Z14-BV bydlení individuální v rodinných domech - venkovské [BV] x 0,2330 

Z15-BV bydlení individuální v rodinných domech - venkovské [BV] x 0,3023 

Z16-BV bydlení individuální v rodinných domech - venkovské [BV] x 0,1931 

Z17-BV bydlení individuální v rodinných domech - venkovské [BV] x 0,1360 

Z19-BV bydlení individuální v rodinných domech - venkovské [BV] x 0,3210 

Z21-BV bydlení individuální v rodinných domech - venkovské [BV] x 0,5574 

Z22-BV bydlení individuální v rodinných domech - venkovské [BV] x 0,3612 

Z23-BV bydlení individuální v rodinných domech - venkovské [BV] - 0,3229 

Z24-DS silnièní doprava [DS] x 0,0806 

Z25-OS plochy pro tìlovýchovu a sport [OS] - 0,4579 

 Z26-PZ  veøejná prostranství s pøevahou nezpevnìných ploch [PZ] x 0,9856 

 Z26-PV  veøejná prostranství s pøevahou zpevnìných ploch [PV] x 0,9856 

Z27-VD výroba a skladování - drobná a øemeslná výroba [VD] x 0,3524 
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Z28-PZ veøejná prostranství s pøevahou nezpevnìných ploch [PZ] - 0,1542 

Z29-PZ veøejná prostranství s pøevahou nezpevnìných ploch [PZ] x 0,2860 

Z30-PZ veøejná prostranství s pøevahou nezpevnìných ploch [PZ] - 0,1235 

Z31-RI plocha rodinné rekreace [RI] x 0,3539 

Z32-RI plocha rodinné rekreace [RI] x 0,2890 

Z33-RI plocha rodinné rekreace [RI] x 1,1617 

Z34-SM plocha smí�ená obytná mìstská [SM] x 0,2886 

Z35-SM plocha smí�ená obytná mìstská [SM] x 0,1314 

Z37-SM plocha smí�ená obytná mìstská [SM] - 0,2768 

Z38-SM plocha smí�ená obytná mìstská [SM] x 0,4811 

Z39-SM plocha smí�ená obytná mìstská [SM] - 0,2452 

Z40-SM plocha smí�ená obytná mìstská [SM] x 1,6438 

Z41-SM plocha smí�ená obytná mìstská [SM] - 0,0357 
 

Index NP Druh plochy Specifická Plocha [ha] 

Z42-SM plocha smí�ená obytná mìstská [SM] x 1,2546 

Z43-SM plocha smí�ená obytná mìstská [SM] x 0,0852 

Z44-SM plocha smí�ená obytná mìstská [SM] x 0,6183 

Z45-VL prùmyslová výroba a sklady - lehký prùmysl [VL] x 0,7358 

Z46-SM plocha smí�ená obytná mìstská [SM] x 0,9343 

Z47-SM plocha smí�ená obytná mìstská [SM] - 0,2222 

Z48-SM plocha smí�ená obytná mìstská [SM] x 0,2239 

Z50-SM plocha smí�ená obytná mìstská [SM] - 0,0976 

Z51-SM plocha smí�ená obytná mìstská [SM] x 0,4455 

Z52-SM plocha smí�ená obytná mìstská [SM] x 0,3489 

Z53-SM plocha smí�ená obytná mìstská [SM] x 0,5603 

Z54-SM plocha smí�ená obytná mìstská [SM] x 0,1703 

Z55-SM plocha smí�ená obytná mìstská [SM] - 0,7579 

Z56-SM plocha smí�ená obytná mìstská [SM] x 0,0864 

Z57-SM plocha smí�ená obytná mìstská [SM] x 0,3895 

Z58-SM plocha smí�ená obytná mìstská [SM] x 0,4228 

Z59-SM plocha smí�ená obytná mìstská [SM] - 0,2008 

Z60-SM plocha smí�ená obytná mìstská [SM] - 0,5076 

Z61-BV bydlení individuální v rodinných domech - venkovské [BV] x 0,1116 

Z62-BV bydlení individuální v rodinných domech - venkovské [BV] x 0,3125 

Z63-BV bydlení individuální v rodinných domech - venkovské [BV] x 47591,0655 

Z65-BV bydlení individuální v rodinných domech - venkovské [BV] x 0,2066 

Z66-BV bydlení individuální v rodinných domech - venkovské [BV] x 0,7353 

Z67-TI plocha technické infrastruktury - technické sítì [TI] - 0,3694 

Z68-BV bydlení individuální v rodinných domech - venkovské [BV] x 0,3231 

Z69-BV bydlení individuální v rodinných domech - venkovské [BV] x 0,2057 

Z71-OS plochy pro tìlovýchovu a sport [OS] - 0,4716 

Z72-OS plochy pro tìlovýchovu a sport [OS] x 0,2132 

Z73-OS plochy pro tìlovýchovu a sport [OS] x 0,1290 
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Z75-RI plocha rodinné rekreace [RI] x 1,1545 

Z76-RI plocha rodinné rekreace [RI] - 0,1465 

Z77-RI plocha rodinné rekreace [RI] x 0,3738 

Z84-VZ zemìdìlská a lesnická výroba [VZ] x 0,5555 

Z85-VZ zemìdìlská a lesnická výroba [VZ] x 0,4408 

Z86-BV bydlení individuální v rodinných domech - venkovské [BV] - 0,1099 

Z88-BV bydlení individuální v rodinných domech - venkovské [BV] x 0,1780 

Z89-BV bydlení individuální v rodinných domech - venkovské [BV] x 0,1185 

Z90-SM plocha smí�ená obytná mìstská [SM] x 0,1588 

Z91-SM plocha smí�ená obytná mìstská [SM] - 0,0822 

Z92-DS silnièní doprava [DS] - 0,2599 

Z94-OS plochy pro tìlovýchovu a sport [OS] x 0,7463 

Z95-PV veøejná prostranství s pøevahou zpevnìných ploch [PV] - 0,1276 

Z96-PZ veøejná prostranství s pøevahou nezpevnìných ploch [PZ] x 1,2256 

Z97-SM plocha smí�ená obytná mìstská [SM] x 0,1463 

Z98-SM plocha smí�ená obytná mìstská [SM] x 0,2490 

Z99-DS silnièní doprava [DS] - 1,7628 

 Z100-SM  plocha smí�ená obytná mìstská [SM] - 0,1989 

 Z101-SM  plocha smí�ená obytná mìstská [SM] - 0,3167 

 Z102-VL  prùmyslová výroba a sklady - lehký prùmysl [VL] x 0,6701 

 Z103-BV  bydlení individuální v rodinných domech - venkovské [BV] x 0,1463 

 Z104-BV  bydlení individuální v rodinných domech - venkovské [BV] x 0,1748 

Vysvìtlení znakù v tabulce pro orientaci v plochách: 

Sloupec INDEX NP (index návrhové plochy) � jedineèný kód plochy. První èást kódu: P - plocha pøestavby, Z � zastavitelná 
plocha, K � plocha zmìny vyu�ití v krajinì. Druhá èást kódu: oznaèení plochy s rozdílným zpùsobem vyu�ití dle vyhl. è. 
501/2006 Sb. (viz kap. 1f). 

Sloupec Specifická zde znamená poml ka plochy, které nejsou specifické, jejich vyu�ití se øídí regulativy uvedenými v 
kapitole 1f. Plochy oznaèené k!í�kem jsou specifické, vedle podmínek regulativù kapitoly 1f jsou pro nì závazné dal�í 
podrobnìj�í podmínky uvedeny v tabulce è. 9 - Podmínky vyu�ití rozvojových ploch � specifické plochy. 

1c.3) Vymezení ploch sílení zelen! 

V zastavìném území je stabilizována sídelní zeleò formou vymezení stavových ploch veøejných prostranství s 
pøevahou nezpevnìných ploch (PZ). Tyto plochy zahrnují jak parkovì upravená prostranství, tak i plochy 
neudr�ované zelenì, vèetnì nìkolika míst zahrnující místa pùvodní zástavby, zboøeni�tì. Sídelní zeleò je dále 
stabilizována vymezením ploch nezastavitelných soukromých zahrad (ZN) v plochách zahrad a pozemkù, které 
navazují na obytnou zástavbu a nejsou urèeny k zastavìní. 

Doplòkové plochy pro stabilizaci a rozvoj sídelní zelenì pøedstavují plochy veøejných prostranství s pøevahou 
zpevnìných ploch (PV), a plochy zemìdìlské pùdy, trvalých travních porostù v zastavìném území vymezené 
jako plochy zemìdìlské (ZN). 

Rozvojové plochy urèené pro zeleò jsou nové plochy veøejných prostranství s pøevahou nezpevnìných ploch 
(PZ) a také plochy veøejných prostranství s pøevahou nezpevnìných ploch (PV) jejich� bilance je ní�e u 
veøejných prostranství. 

Tabulka 2 - Navrhované plochy prostranství pro sídelní zeleò 
 

Index plochy Název jevu Rozloha [ha] 

 Z26-PZ  veøejná prostranství s pøevahou nezpevnìných ploch [PZ] 0,9856

Z28-PZ veøejná prostranství s pøevahou nezpevnìných ploch [PZ] 0,1542

Z29-PZ veøejná prostranství s pøevahou nezpevnìných ploch [PZ] 0,2860

Z30-PZ veøejná prostranství s pøevahou nezpevnìných ploch [PZ] 0,1235
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Z96-PZ veøejná prostranství s pøevahou nezpevnìných ploch [PZ] 1,2256

Stávající zahrady jsou stabilizovány samostatnì v plochách zelenì nezastavitelných soukromých zahrad (ZN) 
nebo jsou souèástí pøíslu�ných ploch bydlení (BV), ploch smí�ených (SM, SK), ploch rekreace (RI) i ploch 
veøejných prostranství s pøevahou nezpevnìných ploch (PZ). 

Mo�nost zachování nebo rozvoje sídelní zelenì (napø. jako zelenì ochranné a izolaèní nebo zelenì areálù a 
veøejné zelenì) je regulativy zaji�tìna i v plochách obèanského vybavení (OH, OS, OV) a v plochách výroby 
(VL, VD, VZ). V plochách dopravní infrastruktury (DS, DZ) lze umis�ovat doprovodnou liniovou zeleò. 

 

1d) Koncepce ve#ejné infrastruktury v"etn! podmínek pro její umís'ování, 
vymezení ploch a koridor& pro ve#ejnou infrastrukturu, v"etn! stanovení 
podmínek pro jejich vyu�ití 

1d.1) Dopravní infrastruktura 

Územní plán akceptuje stávající soustavu tvoøenou nadmístní dopravní infrastrukturou a systémem místních 
komunikací. Dopravní infrastruktura je v návrhu územního plánu øe�ena invariantnì. V návrhu územního plánu 
jsou vymezeny plochy pro následující dopravní stavby: 

Tabulka 3 � Pøehled staveb dopravní infrastruktury 
 

Index plochy Popis Rozsah plochy [ha] 

Z24-DS Parkovací plocha 0,0806 

Z92-DS Pøelo�ka silnice III/26510 0,2599 

Z99-DS Obslu�ná komunikace k rozhlednì na Taneènici 1,7628 

Z3 (ZUR) Koridor dopravní stavby � optimalizace trati è. 083 2,5654 

Vedle dopravních staveb s vymezenou plochou návrh územního plánu dále poèítá s úpravami na stávající 
komunikaèní síti na lokálnì významné trase silnice III/26513 z Mikulá�ovic do Salmova. Roz�íøení a pøípadné 
úpravy smìrových obloukù komunikace mù�e znamenat pøekroèení nové stavby mimo plochu stávajícího 
tìlesa. V podmínkách pro vyu�ití nezastavìného území je tato stavba uvedena jako specifický zámìr obce, 
který mù�e ovlivnit vyu�ití navazujících ploch. 

Pøi výstavbì a rekonstrukci komunikací v rámci zastavìného území a zastavitelných ploch bydlení je 
doporuèeno volit povrchy umo�òující jak provoz na komunikacích, tak èásteèné zasáknutí de��ových vod. 

Doprava v klidu 

Územní plán ponechává stávající øe�ení dopravy v klidu, které je vzhledem k charakteru jednotlivých sídel 
dostaèující. Odstavování vozidel je øe�eno v individuálních gará�ích, na komunikacích nebo na vlastních 
pozemcích. V obcích a osadách s individuální zástavbou rodinnými domy je odstavování vozidel realizováno 
pøevá�nì na vlastních pozemcích. V rámci územního plánu je navr�ena nová parkovací plocha Z24-DS urèená 
pro nákladní automobily. Pro potøeby øe�ení dopravy v klidu je zmìnou è. 1 územního plánu upravené vyu�ití 
vybrané funkèní plochy Z26-PV 

Hromadná doprava 

Návrh územního plánu Mikulá�ovic potvrzuje stávající vedení hromadné dopravy. 

�elezni"ní doprava 

Návrh územního plánu vymezuje koridor dopravní stavby dle ZÚR Ústeckého kraje, veøejnì prospì�ná stavba 
Z3 � optimalizace trati è. 083 Rumburk - �luknov - Dolní Pustevna - hranice ÈR/SRN v �íøce 60 m. 

Návrh územního plánu respektuje tra� è.84 Krásná Lípa, Panský, Mikulá�ovice dolní nádra�í. 

Cyklodoprava 

Územní plán potvrzuje stávající cyklotrasy v øe�eném územní a nenavrhuje nové cyklotrasy. 

1d.2) Technická infrastruktura 

Koncepce rozvoje technické infrastruktury vychází ze souèasného stavu sítí a zaøízení, pøièem� tato 
infrastruktura je budována a dimenzována s ohledem na plánovaný rozvoj. 
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Zmìnou è. 1 územního plánu Mikulá�ovice se aktualizuje návrh øe�ení rozvoje vodovodní a kanalizaèní sítì 
mìsta. Jedná se pøedev�ím o doplnìní návrhu vedení hlavních vodovodních a kanalizaèních øadù v profilech 
veøejných prostranství. 

Zásobování pitnou vodou 

Zásobování pitnou vodou v obci Mikulá�ovice bylo zaji��ováno z individuálních zdrojù, tj. studní a pomocí 
veøejného vodovodu Mikulá�ovice, který rozvádìl vodu z místního zdroje � ze ètyø vrtù. Tento zdroj byl 
nevyhovující jak z hlediska kvality, tak z hlediska mno�ství vody. Z tohoto dùvodu byl vybudován vodovodní 
pøivadìè, který zásobuje obec Mikulá�ovice pitnou vodou z UV Chøibská. V souèasné dobì je na systém 
veøejného vodovodu obce napojeno cca 35 % stálých obyvatel, ostatní jsou zásobovány vodou z individuálních 
zdrojù. 

Návrh územního plánu poèítá s rozmístìním a charakterem stávající vodovodní sítì vèetnì objektù 
souvisejících s provozem a pøedpokládá nezbytné rekonstrukce vodovodních øadù. Návrh územního plánu 
navrhuje zásobování navr�ených lokalit v jednotlivých místních èástech obce Mikulá�ovice napojením na 
místní stávající a navr�ené zásobovací øady vedené ve stávajících èi navr�ených ulièních profilech. Ve�keré 
vyvolané investièní zámìry budou z kapacitních dùvodù, respektive nárokù posouzeny a ovìøeny v rámci 
stávající sítì provozovatelem. 

V novém územním plánu obce Mikulá�ovice se poèítá se zásobováním pitnou vodou z individuálních zdrojù, 
tj. studní a pomocí veøejného vodovodu Mikulá�ovice. 

Pro posílení vodovodní sítì jsou se zmìnou územního plánu è. 1 navr�eny dvì polohy pro tlakové stanice, a 
to jednou poblí� Mikovu a druhá na køi�ovatce cest nad Alatexem. 

Díky výstavbì nového vodovodního pøivadìèe, který propojuje pøivadìè Krásná Lípa-�luknov s vodojemem 
Mikulá�ovice-Lom je mo�né zásobovat vìt�inu rozvojových ploch veøejným vodovodem Mikulá�ovice. 

Výjimkou jsou lokality zásobované pitnou vodou z individuálních zdrojù: P8-OS, P16-VL, Z3-BV, Z9-BV , Z31-
RI, Z32-RI, Z33-RI, Z76-RI, Z77-RI, Z88-BV, Z104-BV. 

Ve vìt�ích rozvojových plochách, kde územní plán navrhuje zaji�tìní zásobování pitnou vodou z individuálních 
zdrojù, je tøeba pøedem posoudit mo�nosti zásobování hydrogeologickým prùzkumem. 

Kanalizace 

Ve støední èásti obce Mikulá�ovice je vybudovaná oddílná kanalizace. Na tuto kanalizaci navazuje jednotná 
kanalizace zakonèená èistírnou odpadních vod s kapacitou 2000 EO. Dále je v obci de��ová kanalizace. 
Kanalizace v obci je gravitaèní. 

Územní plán potvrzuje rozmístìní a charakter stávající stokové sítì vèetnì objektù souvisejících s provozem 

a navrhuje: 
- Odkanalizování rozvojových ploch bude realizováno napojením na místní stávající a navr�ené 

kanalizaèní stoky vedené pøevá�nì ve stávajících ulièních profilech. 

- Stávající kanalizace bude roz�íøena prodlou�ením a vybudováním nových kanalizaèních øadù. Budou 
realizovány nové kanalizaèní øady a pøípojky pro stávající a rozvojové plochy, s výjimkou místních èástí 
Tomá�ov a Salmov nebo v plochách izolovaných lokalit, které pøedstavují nové rozvojové plochy: P8-
OS, P10-SM, P12-SK, P16-VL, P19-VL, Z2-BV, Z3-BV, Z7-BV, Z9-BV, Z10-BV, Z11-BV, Z17-BV, Z22-
BV, Z23-BV, Z31RI, Z33-RI, Z50-SM, Z51-SM, Z52-SM, Z59-SM, Z62-BV, Z68-BV, Z71-OS, Z73-OS, 
Z75-RI, Z76-RI, Z77-RI, Z84-VZ, Z88-BV, Z89-BV, Z104-BV, ve kterých s ohledem na èásteènì 
sezónní charakter vyu�ití tìchto sídel a investièní nároènost budování napojení na obecní ÈOV, budou 
spla�kové odpadní vody pøeèi��ovány v domovních èistírnách odpadních vod nebo budou 
akumulovány v nepropustných jímkách, ze kterých budou vyvá�eny na nejbli��í èistírnu odpadních 
vod. 

- Likvidace spla�kových vod z oblasti dolních Mikulá�ovic a území Mikulá�ovic, které nelze gravitaènì 
napojit na èistièku, budou gravitaènì odvádìny do záchytné a pøeèerpávací stanice navr�ené ve 
spodní èásti Mikulá�ovic v rozvojové plo�e Z67-TI odkud budou èerpány do obecní ÈOV.  

- Spla�kové odpadní vody z Mikulá�ovièek budou výhledovì likvidovány gravitaènì do navr�ené 
pøeèerpávací stanice navr�ené na pozemku p. è. 2304/1 KN Mikulá�ovice poblí� køi�ovatky �U 
rybníèku� odkud budou tlakovì èerpány do Mikulá�ovic a dál odvádìny gravitaènì do obecní ÈOV. 

Likvidace de��ových vod u nové zástavby bude øe�ena zasakováním nebo zadr�ováním pøímo na místì jejich 
spadu. V pøípadech nevhodných podmínek pro zasakování je nezbytné retenování a regulované odvádìní 
de��ových vod do nejbli��í vodoteèe èi vyu�ití na zálivku, napojení praèky a pøi splachování toalet. 

Nakládání s odpady 
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Zùstává zachován stávající systém odpadového hospodáøství � stabilizována je plocha sbìrného dvora v 
areálu u èp. 302. Je umo�nìno vyu�ití ploch veøejných prostranství s pøevahou zpevnìných ploch (PV) pro 
umis�ování kontejnerových hnízd pro sbìr separovaných slo�ek komunálního odpadu. Nové plochy technické 
infrastruktury pro nakládání s odpady se nevymezují. 

Zásobování plynem 

Návrh územního plánu akceptuje souèasný stav STL tras urèených k distribuci zemního plynu a umo�òuje 
dal�í plynofikace zastavìného území, zastavitelných ploch a ploch pøestavby bez omezení. 

Zásobování rozvojových ploch zemním plynem bude provedeno roz�íøením stávajících STL plynovodù èi 
výstavbou nových, navazujících rozvodù ulo�ených pøevá�nì ve stávajících nebo navrhovaných ulièních 
prostorech. 

V rámci návrhu ÚP Mikulá�ovice jsou navr�eny tyto stavby technické infrastruktury: 

Pøipojení stávajícího plynovodu STL na plochu P19-VL, Z38-SM, Z60-SM, Z71-OS, Z94-OS 

Rezerva pøipojení stávajícího plynovodu STL na plochu Z69-BV 

Zásobování elektrickou energií 

Územní plán akceptuje systém zásobování elektrickou energií ze dvou rozvoden - transformoven 110/35 kV 

� Podhájí, Velký �enov. 

Zásobování rozvojových ploch elektrickou energií bude provedeno kabelovými vedeními VN ulo�enými 
pøevá�nì ve stávajících nebo navrhovaných ulièních prostorech. 

Návrh územního plánu potvrzuje rozmístìní stávajících funkèních ploch, zaøízení a koridorù distribuèní 
soustavy elektrické energie. V pøípadì zvý�ených kapacitních èi technických po�adavkù na distribuèní 
soustavu elektrické energie budou provedeny lokální úpravy vedení èi zaøízení DS. 

Zásobování teplem 

Územní plán nenavrhuje plochy centrálního zdroje tepla ani koridory navazující distribuèní soustavy. 

Telekomunikace a radiokomunikace 

Územní plán potvrzuje rozmístìní stávajících funkèních ploch, zaøízení a koridorù telekomunikací a 
radiokomunikací. 

Produktovody 

Územní plán nenavrhuje koridory pro produktovody. 

1d.3) Ob"anské vybavení 

V území se nachází základní prvky obèanského vybavení, zaøízení pro vzdìlávání, výchovu, sociální a 
zdravotní slu�by, kulturu, veøejnou správu, které návrh územního plánu vymezuje jako plochy obèanské 
vybavenosti OV. Nadto jsou v území mìsta vymezeny plochy dal�í plochy obèanské vybavenosti: 

- Plochy pro tìlovýchovu a sport: OS, 

- plochy komerèní vybavenosti: OK, 

- høbitov: OH. 

Rozsah obèanského vybavení odpovídá dimenzi sídla, vy��í slo�ky obèanského vybavení jsou na vy��ích 
regionálních úrovních. Návrh územního plánu nad rámec uvedených stabilizovaných ploch obèanského 
vybavení vymezuje dal�í plochy obèanského vybavení. Jedná se o plochu pro sportovi�tì v plo�e bývalého 
radaru, umístìní zázemí pro potápìèe v bývalém syenitovém lomu. Dal�í tøi plochy umo�òují umístit sportovi�tì 
a dvì plochy jsou pro obèanskou vybavenost. 

Zmìna è. 1 územního plánu vymezuje návrhovou plochu pro obèanskou vybavenost P1-OV v bývalém areálu 
kasáren namísto návrhové plochy pro bydlení v bytových domech [BH].  

Územní plán vymezuje také plochy SK, SM, jedná se o plochy, ve kterých lze uplatnit mix funkcí, vedle bydlení 
lze v tìchto plochách umis�ovat zaøízení obèanského vybavení. 

Návrh územního plánu vymezuje specifickou plochu s funkèním vymezením NS.s, urèenou pro golfové høi�tì. 

1d.4) Ve#ejná prostranství 

Veøejná prostranství pøedstavují plochy v intravilánu obce, které jsou trvale veøejnì pøístupné bez ohledu na 
vlastnické vztahy k pozemkùm, a které slou�í pøedev�ím jako místa pro setkávání obyvatel. Rozli�eny jsou 
plochy veøejných prostranství � s pøevahou zpevnìných ploch (PV) a s pøevahou nezpevnìných ploch (PZ) 
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Navr�ená veøejná prostranství v horních Mikulá�ovicích: 

- pøi vjezdu do mìsta od Brtníkù (P17-PV a P18-PV) � veøejná prostranství s pøevahou zpevnìných 
ploch jsou vymezena v plo�e souèasné komunikace, která je zde navr�ena k pøelo�ení, 

- pøi vjezdu do mìsta od Brtníkù (Z29-PZ a Z30-PZ) � veøejné prostranství je vymezeno na obou 
stranách komunikace na plo�e se znatelnými pozùstatky bývalé obytné zástavby (základy, zídky); 
na plo�e dále zrekonstruovaný kamenný køí�ek, koryto Mikulá�ovického potoka s malou vodní 
plochou, vzrostlé døeviny; cílem je zde zachování a zakomponování tìchto prvkù do udr�ovaného 
veøejného prostoru. 

Navr�ená veøejná prostranství ve støedních Mikulá�ovicích: 

- v místì bývalé restaurace Støelnice (Z95-PV) � navr�ené veøejné prostranství na pravém bøehu 
Mikulá�ovického potoka navazuje na objekt bývalé restaurace; zámìrem je celková revitalizace 
tohoto místa s mo�ností doplnìní parkovacích míst, pøípadnì vèetnì objektu bývalé restaurace, 

- v prostoru bývalé no�íøské továrny J. Dittricha mezi sídli�tìm a hlavní komunikací (Z26-PZPV) � 
zámìrem je zde revitalizace plochy zboøeni�tì do podoby udr�ované sídelní zelenì a vyu�ití zelenì 
pro zmírnìní negativního vizuálního pùsobení objektù sídli�tì zejména ve vztahu k historicky a 
kulturnì hodnotné zástavbì centrální èásti a z hlediska dálkových pohledù na mìsto. Vedle vyu�ití 
území pro sídelní zeleò, lze v území realizovat odstavná parkovací místa, veøejnì pøístupné 
sportovi�tì pod �irým nebem pro obyvatele sídli�tì nebo sportovní vybavení urèené �ir�ímu okruhu 
u�ivatelù.   

- prostor mezi kostelem sv. Mikulá�e, kulturním domem a høbitovem (Z96-PZ) � v souèasnosti plocha 
vyu�ita zèásti pro sport (fotbalové høi�tì); zámìrem je zde doplnìní a údr�ba parkové zelenì a 
vytvoøení prostoru plnì sluèitelného s navazujícími funkcemi. 

Tabulka 4 - plochy veøejných prostranství s pøevahou zpevnìných ploch 
 

Index plochy Název jevu Rozloha [ha] 

P17-PV veøejná prostranství s pøevahou zpevnìných ploch [PV] 0,0805

P18-PV veøejná prostranství s pøevahou zpevnìných ploch [PV] 0,0835

Z95-PV veøejná prostranství s pøevahou zpevnìných ploch [PV] 0,1276

 Z26-PV  veøejná prostranství s pøevahou zpevnìných ploch [PV] 0,9856

Tabulkový pøehled veøejných prostranství s pøevahou nezpevnìných ploch pro sídelní zeleò je uveden v 
tabulce 3 vý�e. 

 

1e) Koncepce uspo#ádání krajiny v"etn! vymezení ploch s rozdílným 
zp&sobem vyu�ití, ploch zm!n v krajin! a stanovení podmínek pro zm!ny v 
jejich vyu�ití, územního systému ekologické stability, prostupnosti krajiny, 
protierozní opat#ení, ochranu p#ed povodn!mi, rekreaci, dobývání 
nerostných surovin 

1e.1) Funk"ní plochy 

Koncepci uspoøádání krajiny vyjadøují pøedev�ím vymezené funkèní plochy územního plánu. Jedná se o 
plochy, které odpovídají stávajícímu zpùsobu vyu�ití, u kterých územní plán pouze nastavuje regulativy jejich 
vyu�ití. Plochy zmìn v krajinì pro posílení krajinné slo�ky v území vymezeny nejsou. 

Vymezené funkèní plochy vyjadøující koncepci krajiny územního plánu Mikulá�ovic jsou: 

- NL � plochy lesní 

- NZ � plochy zemìdìlské 

- NS � plochy smí�ené nezastavìného území 

- NP � plochy pøírodní 

- W � plochy vodní a vodohospodáøské 

- DS � dopravní infrastruktura - silnièní 

- DZ � dopravní infrastruktura - �eleznièní 
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- TI � technická infrastruktura - in�enýrské sítì 

Podrobná specifikace ploch rozdílného zpùsobu vyu�ití, vèetnì regulativù vyu�ití ploch je uvedena v kap. 1f. 

Nezastavìné území mù�e být vyu�íváno zpùsoby uvedenými v regulativech tìchto ploch, èím� je podrobnìji 
upraveno vyu�ití nezastavìného území dané § 18 odst. 5 stavebního zákona. V nezastavìném území je 
vylouèeno budování trvalého oplocení zemìdìlských a lesních pozemkù, s výjimkou doèasných ohrad pro 
pastvu hospodáøských zvíøat pøi splnìní podmínky zachování prostupnosti cestní sítì. 

Mimo souèasnì zastavìné území zasahují nìkteré rozvojové plochy, následujícího funkèního urèení: 
- SM � plochy smí�ené obytné - mìstské 
- BV � bydlení individuální v rodinných domech - venkovské 
- RI � plochy rodinné rekreace 
- OS � obèanská vybavenost - plochy pro sport a tìlovýchovu 
- DS � dopravní infrastruktura - silnièní 
- DZ � dopravní infrastruktura - �eleznièní 
- VZ � zemìdìlská a lesnická výroba 
- NS.s � plochy smí�ené nezastavìného území - sportovní vyu�ití 

1e.2) Prvky ochrany p#írody a krajiny 

Krajinný ráz 

Pùdorys sídel, jako�to kulturní a historická slo�ka spoluvytváøející charakteristický ráz zdej�í krajiny, bude 
zachován i po roz�íøení sídel nad rámec zastavìného území. 

V místní èásti Tomá�ov není vymezen plo�ný rozvoj pro zástavbu. Stávající charakter bude zachován. 

Zástavba Salmova je rozvíjena jako doplnìní stávající zástavby v pásu podél stávajících komunikací. Charakter 
vyu�ití pøitom sleduje dne�ní vyu�ití, tj. objekty individuální rekreace s vysokým zastoupením zelenì v rámci 
parcel, které jsou øazeny v pásu kolem stávajících komunikací. Rozvoj zástavby je zde omezen i pøírodním 
limitem, jako jsou zamokøené louky podél bezejmenného toku. 

V místní èásti Mikulá�ovièky zastavitelné plochy doplòují v prolukách souèasnou zástavbu ve tvaru prstence 
kolem nezastavitelného centrálního prostoru s mokøadními a vodními plochami. Obdobnì jako v Salmovì, i v 
Mikulá�ovièkách se hojnì vyu�ívají plochy, kde zástavba byla ji� v minulosti. 

V rámci samotných Mikulá�ovic je nová zástavba smìøována nejvíce do støední a horní èásti. V horních 
Mikulá�ovicích je zachována vazba na osu tvoøenou místní komunikací a Mikulá�ovickým potokem (nicménì 
záplavové území je ponecháno volné), èím� dochází pouze k vyu�ití proluk a je zachován celkový pùdorys i 
charakter zástavby. I zde dochází èasto ke znovuvyu�ití ploch zboøeni��. Vìt�í kumulace zastavitelných ploch 
se nachází ve støední èásti Mikulá�ovic, a to jednak v prostoru mezi základní �kolou, zdravotním støediskem a 
pomyslným rozhraním s Mikulá�ovièkami, a dále v oblasti domu s peèovatelskou slu�bou. Pøesto ani v tìchto 
pøípadech nedochází k zásadní zmìnì v pùdorysu sídla, zástavba se víceménì dr�í hlavních komunikaèních 
tahù a zùstává zachována pøístupnost volné krajiny ze zastavìného území. 

Zachování siluety sídel je zaji�tìno vý�kovou regulací v rámci funkèních ploch, která se odvíjí od pomìrù u 
stávající zástavby v daném území. Vý�ková regulace je stanovena i pro pøípadné stavby v nezastavìném 
území, pøièem� zde je mo�né umis�ování staveb a zaøízení v rozsahu § 18 odst. 5 stavebního zákona a s 
podrobnìj�í úpravou v regulativech pøíslu�ných ploch rozdílného zpùsobu vyu�ití, které tvoøí nezastavìné 
území. 

Tabulka 5 - Plochy podmínìné provìøením vlivu na krajinný ráz: 
 

plocha / parcely vyu�ití 

Z84-VZ Plocha výroby a skladování � zemìdìlská výroba 

Prostor bývalého zemìdìlského areálu na 

parcelách è. 3090/3, 3090/4, 3090/5, 3090/6, 

3090/7, 3090/7, 3090/8 a st. parc. è. 1370, 1371, 

1373, 1374 a 1375. 

Plocha výroby a skladování � zemìdìlská výroba 

Z85-VZ Plocha výroby a skladování � zemìdìlská výroba 

P8-OS Obèanské vybavení - tìlovýchovná a sportovní zaøízení 

Pøírodní slo�ka krajinného rázu je podpoøena zejména stabilizací ploch lesních (NL), smí�ených 
nezastavìného území (NS), pøírodních (NP) a vodních a vodohospodáøských (W), tedy ploch rùznou mìrou 
pøírodních nebo pøírodì blízkých a charakteristických pro zdej�í krajinu. Obdobný význam mají i plochy 
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zemìdìlské (NZ), by� jsou obecnì pova�ovány za pøírodì vzdálenìj�í plochy, pøesto jsou charakteristickým 
prvkem krajiny. V rámci zemìdìlských ploch jsou navíc navr�eny prvky liniové zelenì (meze, doprovodná 
zeleò), ty jsou zobrazeny ve výkresu koncepce uspoøádání krajiny (výkres 1b4) a jejich zachování a obnova je 
zakotvena v regulativech ploch bezlesí v nezastavìné území (NZ, NS, NP). 

Obecn! chrán!né "ásti p#írody (vyjma ÚSES) 

Typy stanovi�� oznaèované jako významné krajinné prvky (VKP) ze zákona � lesy, vodní toky, údolní nivy a 
rybníky, které se nacházejí na území Mikulá�ovic, jsou stabilizovány v plochách nezastavìného území, tj. 
plochách lesních (NL), pøírodních (NP), smí�ených nezastavìného území (NS), zemìdìlských (NZ) a vodních 
a vodohospodáøských (W). Regulativy uvedených ploch zaji��ují plnìní funkcí VKP, tj. ekologicko-
stabilizaèních a krajinotvorných funkcí, pøièem� v rámci nìkterých ploch (NP, NS) jsou více upøednostnìny tyto 
mimoprodukèní funkce, jinde se více prosazuje produkèní vyu�ití (NL, NZ). 

Zvlá�t! chrán!né "ásti p#írody a lokality soustavy Natura 2000 

Území spadající do IV. zóny odstupòované ochrany CHKO Labské pískovce zahrnuje ve�keré plochy v 
prostoru mezi �eleznièní tratí è. 084 na severu a plochami lesních porostù na jihu. Vesmìs jde o zemìdìlské 
plochy, které jsou stabilizovány pøímo jako plochy zemìdìlské (NZ) nebo v pøípadì výskytu pøírodì bli��ích 
podmínek a stanovi�� jako plochy smí�ené nezastavìného území (NS). 

Plochy lesních porostù v rámci III. zóny odstupòované ochrany CHKO Labské pískovce jsou stabilizovány jako 
plochy lesní (NL), pøípadnì v místech pøekryvù s vymezenými regionálními a lokálními biocentry jako plochy 
pøírodní (NP). Tím jsou zaji�tìny územní pøedpoklady pro ochranu lesù, v pøípadì ploch pøírodních (NP) navíc 
s ohledem na souèasné plnìní funkce ÚSES. 

Regulativy vyu�ití v�ech uvedených funkèních ploch, nejvíce pak ploch pøírodních (NP) a smí�ených 
nezastavìného území (NS), dávají územní pøedpoklad k zachování i obnovì pøírodních prvkù, které jsou 
charakteristické pro tuto èást území CHKO � lesních porostù, extenzivnì obhospodaøovaných zemìdìlských 
ploch, rozptýlené krajinné zelenì, zamokøených luk, drobných vodních tokù ad. 

Na hranici se sousedním k. ú. Kopec sousedí území Mikulá�ovic s územím I. a II. zóny odstupòované ochrany 
Národní park Èeské �výcarsko (Národní park zasahuje do øe�eného území pouze formálnì). V tìchto místech 
jsou stabilizovány plochy lesní (NL) a zèásti v místech biocenter plochy pøírodní (NP), �ádné návrhové plochy 
se zde nevymezují. 

V lokalitách známých výskytù zvlá�tì chránìných druhù �ivoèichù a rostlin jsou stabilizovány pøírodì blízké 
funkce (NL, NS, NP, W), pøíp. jsou stabilizovány i jako plochy zemìdìlské (NZ) vzhledem k hlavnímu vyu�ití 
dané plochy. Regulativy tìchto ploch pak umo�òují vyu�ití vhodné k podpoøe �ivotních podmínek zvlá�tì 
chránìných druhù. 

1e.3) Územní systém ekologické stability 

Územní plán vymezuje skladebné èásti � biocentra a biokoridory � v�ech tøí úrovní územního systému 
ekologické stability (ÚSES), a to s návazností za hranicemi øe�eného území. 

Skladebné èásti ÚSES jsou vymezeny nad katastrální mapou, pøíp. podle vymezení lesních pozemkù a porostù 
v platných LHP nebo podle zji�tìní v terénu. Oznaèení skladebných èástí je pøevzato z Plánu ÚSES pro CHKO 
Labské pískovce (na území CHKO), ZÚR a mimo území CHKO pak oznaèení navazuje na oznaèení z plánu 
ÚSES. 

V rámci návrhu lokálního ÚSES jsou z Plánu ÚSES pøevzaty a na území CHKO vymezeny i tzv. interakèní 
prvky (plochy se stávající lesní i nelesní rozptýlenou vegetací, doprovodná zeleò vodních tokù, remízy). 
Vymezení interakèních prvkù je zobrazeno ve výkresu koncepce uspoøádání krajiny (1b4). 

Územní plán zpøesòuje následující skladebné èásti nadregionálního a regionálního ÚSES vymezené v ZÚR: 

- nadregionální biokoridor NRBK K7 Høenská skalní mìsta-Studený vrch - osa nadregionálního 
biokoridoru prochází ji�ním okrajem øe�eného území (území III. zóny CHKO Labské pískovce). Na 
území Mikulá�ovic propojuje regionální biocentra RBC 1377 Taneènice a RBC 001 Hanèùv vrch. V 
trase nadregionálního biokoridoru jsou vlo�ena lokální biocentra: LBC 9, LBC 10, LBC 11, LBC 12, 
LBC 13, LBC 14, LBC 15, LBC 17. 

- regionální biocentrum RBC 1377 Taneènice - je vymezeno na západním okraji øe�eného území, a 
to na plo�e cca 295 ha. 

- regionální biocentrum RBC 001 Hanèùv vrch - regionální biocentrum je vymezeno v ji�ní èásti 
øe�eného území na plo�e cca 116 hektarù. 

Tabulka 6 - Seznam biocenter 
 

 Kód  Název Stav/návrh (funk"nost) 
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 Regionální biocentra  

 RBC 1377  Taneènice stav � funkèní 
     

 RBC 001  Hanèùv vrch stav � funkèní 
    

 Lokální biocentra  

 LBC 9  Mordová rokle stav � funkèní 
     

 LBC 10  Pod vrchy stav � funkèní 
     

 LBC 11  Hùrka stav � funkèní 
     

 LBC 12  U tøi bukù stav � funkèní 
     

 LBC 13  Hranièní vrch stav � funkèní 
     

 LBC 14  Pod Severákem stav � funkèní 
     

 LBC 15  U Pa�erácké cesty stav � funkèní 
     

 LBC 16  Èerný potok stav � funkèní 
     

 LBC 17  U køí�ku stav � funkèní 
 

 Kód Název Stav/návrh (funk"nost)  

 LBC 18 Pod Ple�ným stav � funkèní  
     

 LBC 19 Nad Nádra�ím stav � funkèní  
     

 LBC 20 U Mikulá�ovic stav � funkèní  
     

 LBC 31 Na pøítoku stav � funkèní  
     

 LBC 32 U Vilémovského potoka stav � funkèní  
     

 LBC 33 Jelení kopec stav � funkèní  
     

 LBC 34 U Mikulá�ovièek stav � funkèní  
     

Tabulka 7 - Seznam biokoridorù   
     

 Kód Název Stav/návrh (funk"nost)  

 Nadregionální biokoridory   

 NRBK K 7 Studený vrch � státní hranice stav � funkèní  
     

 NRBK K 202 Høenská skalní mìsta � K 7 stav - funkèní  
     

 Lokální biokoridory   

 LBK 9 Ke styku stav � funkèní  
     

 LBK 26 U buku stav � funkèní  
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 LBK 27 U horního nádra�í stav � funkèní  
     

 LBK 28 K Vilémovskému potoku stav � funkèní  
     

 LBK 29 Bílý potok stav � funkèní  
     

 LBK 32 U Jeleního kopce stav � funkèní  
     

 LBK 33 U lomu stav � funkèní  
     

 LBK 34 K Li�èím kamenùm stav � funkèní  
     

 LBK 35 Od Severáku ke Køí�ku stav - funkèní  
     

Plochy, nad kterými jsou vymezena regionální a lokální biocentra, jsou stabilizovány jako plochy pøírodní (NP). 
Cílem je posílení mimoprodukèních funkcí zejména lesních porostù v daných plochách v souladu s úèelem 
biocenter. 

1e.4) Prostupnost krajiny 

Návrhy zastavitelných ploch jsou smìøovány hlavnì do zastavìného území a v návaznosti na zastavìné 
území. Zastavitelné plochy jsou vymezovány s ohledem na zachování celkového pùdorysu sídel, a tím je 
zaji�tìn pøístup do volné krajiny. Návrhové plochy územního plánu, které zasahují do tzv. migraènì 
významných území, neovlivní prostupnost území pro velké savce. 

Vìt�inu nezastavìného území tvoøí plochy lesní (NL), zemìdìlské (NZ) a smí�ené nezastavìného území (NS), 
tyto plochy jsou také zahrnuty do tzv. migraènì významných území. Velkoplo�ná stabilizace tìchto ploch a 
absence nových koridorù v nezastavìném území dávají pøedpoklad pro zachování prostupnosti krajiny pro 
velké organismy (èlovìk, velcí savci, ptáci). Vylouèeno je budování trvalého oplocení zemìdìlských a lesních 
pozemkù, s výjimkou doèasných ohrad pro pastvu hospodáøských zvíøat. 

Sí� silnic a místních komunikací je plnì zachována. 

Úèelové polní a lesní cesty jsou zahrnuty v plochách vyplòujících nezastavìné území (NL, NZ, NS). Obnova 
starých zaniklých cest je umo�nìna vymezením regulativù ploch nezastavìného území. 

Územní plán respektuje sí� znaèených turistických tras a cyklotras vedených územím po síti silnic, místních 
komunikací a úèelových komunikací. 

Územní pøedpoklady pro zachování obecné prostupnosti krajiny jsou zaji�tìny vymezením vrstvy ÚSES. 

K podpoøe migrace �ivoèichù v krajinì pøispívají prvky liniové zelenì, které jsou zahrnuty v plochách 
zemìdìlských (NZ) a smí�ených nezastavìného území (NS) a samostatnì vymezeny ve výkresu koncepce 
uspoøádání krajiny (výkres 1b4). 

1e.5) Protierozní opat#ení 

Z území nejsou známy informace o lokalitách ohro�ených vìtrnou ani vodní erozí. Protierozní opatøení 
nejsou navr�ena. 

1e.6) Plochy pro opat#ení proti povodním 

V øe�eném území jsou stanovena záplavová území a aktivní zóny záplavových území (AZZÚ) pro Q100. Návrh 
územního plánu plnì respektuje stanovenou zónu záplavového území Q100. Územní plán nenavrhuje �ádná 
cílená protipovodòová opatøení. 

Potøebná dílèí protipovodòová opatøení na toku Mikulá�ovického potoka lze realizovat v korytì vodního toku a 
navazujících plochách rozdílného vyu�ití jako nezbytnou technickou infrastrukturu. Jedná se pøedev�ím o 
zkapacitnìní koryta vodního toku, zkapacitnìní mostních objektù nebo lávek, nebo protipovodòové zdi. 

Z hlediska zachování a posílení hydrologické bilance v území, pøíp. prevence proti bleskovým povodním, návrh 
územního plánu odkazuje k obecným zásadám hospodaøení s de��ovými vodami. 

De��ové vody budou prioritnì likvidovány zasakováním v místì spadu nebo zachycením a vyu�itím v rámci daných 
pozemkù (zavla�ování, ostatní vyu�ití u�itkové vody: praní, splachování WC). Ve specifických pøípadech stávajících 
areálù mù�e být umo�nìn regulovaný odtok do recipientu dle vyjádøení správce povodí. 

1e.7) Koncepce rekrea"ního vyu�ívání krajiny 
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Urbanistická koncepce akceptuje rekreaèní areál v místní èásti Tomá�ov, vèetnì sítì stezek a cest ve vazbì 
na rekreaèní vyu�ití území ve vazbì na rozhlednu na Taneènici. 

Tì�i�tì rozvoje individuální rekreace pøedstavuje místní èást Salmov. Návrh ÚP respektuje dosavadní rozvoj 
této místní èásti, který pøedstavuje doplnìní sídelní struktury do pøedváleèného rozsahu vèetnì rozvoje nad 
tento rámec. 

Rekreaèní vyu�ití území stanovují podmínky a regulativy pro vyu�ití ploch pro rekreaci. 

Tabulka 8 - Plochy rekreace 
 

Místní "ást Index plochy Rozloha [ha] 

Salmov Z31-RI 0,3539 

Salmov Z32-RI 0,2890 

Salmov Z33-RI 1,1617 

Salmov Z75-RI 1,1545 

Salmov Z76-RI 0,1465 

Salmov Z77-RI 0,4892 

celkem  3,5948 
   

Rekreaèní potenciál území je dále podporován vymezením ploch smí�ených nezastavìného území pro 
sportovní vyu�ití (plochy NS.s) pro golfové høi�tì. 

Rekreaèní potenciál vyu�ití území je dále vkládán do plochy OS v místì bývalého radaru. 

Rekreaèní potenciál pøedstavuje plocha OS u zatopeného lomu, která bude slou�it zázemí pro trénink 
potápìèù. 

Vyu�ití krajiny, území v plochách nezastavìného území, není pøípustné pro motosporty. 

Rekreaènímu vyu�ití krajiny napomáhá sí� komunikací, vèetnì polních a lesních cest, znaèené turistické trasy 
a cyklotrasy. Tyto komunikace jsou zachovány pøímo v koridorech dopravní infrastruktury silnièní (DS), 
pøípadnì v rámci jiných funkèních ploch � zejména zemìdìlských (NZ), smí�ených nezastavìného území (NS) 
a lesních (NL). 

Stabilizován je také koridor �eleznièní dopravní infrastruktury (DZ), který zahrnuje stávající �eleznièní tra� è. 
084 Rumburk � (Krásná Lípa) � Panský � Mikulá�ovice � Dolní Poustevna. Zaji�tìní celotýdenního provozu je 
pøíle�itostí k o�ivení celého území a zvý�ení jeho rekreaèního potenciálu. Pøíle�itost k vy��ímu vyu�ití 
�eleznièní dopravy dává znovuotevøení �eleznièního spojení Dolní Poustevny a sousední Sebnitz na trati è. 
083 (Dìèín � Bad Schandau � Dolní Poustevna � Mikulá�ovice Dolní nádra�í � �luknov � Rumburk). 

1e.8) Vymezení ploch pro dobývání nerost& 

Na území Mikulá�ovic neprobíhá ani není plánována tì�ba nerostných surovin, proto nejsou plochy tì�by 
nerostù stabilizovány ani novì vymezeny. 

 

1f) Stanovení podmínek pro vyu�ití ploch s rozdílným zp&sobem vyu�ití 
s ur"ením p#eva�ujícího ú"elu vyu�ití (hlavní vyu�ití), pokud je mo�né jej 
stanovit, p#ípustného vyu�ití, nep#ípustného vyu�ití (v"etn! stanovení,  
ve kterých plochách je vylou"eno umís'ování staveb, za#ízení a jiných 
opat#ení pro ú"ely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona), pop#ípad! 
stanovení podmín!n! p#ípustného vyu�ití t!chto ploch a stanovení podmínek 
prostorového uspo#ádání, v"etn! základních podmínek ochrany krajinného 
rázu (nap#íklad vý�kové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, 
stanovení rozmezí vým!ry pro vymezování stavebních pozemk& a intenzity 
jejich vyu�ití 

Omezení území � limity vyu�ití území: 

Ochranné pásmo radioreléových spojù 
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Ve�kerá výstavba v ochranných pásmech radioreléových spojù AÈR pøesahující 50 m nad terén je podmínìna 
souhlasným stanoviskem povìøeného orgánu AÈR. 

Celé správní území mìsta Mikulá�ovice pøedstavuje zájmové území Ministerstva obrany, které zde zaji��uje 
ochranu veøejných zájmù podle § 175 stavebního zákona, pøièem� zde lze umístit a povolit ní�e uvedené 
stavby jen na základì závazného stanoviska Ministerstva obrany: 

 - výstavba, rekonstrukce a opravy dálnièní sítì, rychlostních komunikací, silnic I. II. a III. tøídy 

 - výstavba a rekonstrukce �eleznièních tratí a jejich objektù  

 - výstavba a rekonstrukce leti�� v�ech druhù, vèetnì zaøízení  

 - výstavba vedení VN a VVN  

 - výstavba vìtrných elektráren 

 - výstavba radioelektronických zaøízení (radiové, radiolokaèní, radionavigaèní, telemetrická) vèetnì anténních 
systémù a opìrných konstrukcí (napø. základnové stanice) 

 - výstavba objektù a zaøízení vysokých 30 m a více nad terénem 

 - výstavba vodních nádr�í (pøehrady, rybníky) 

 - výstavba objektù tvoøících dominanty v území (napø. rozhledny) 

Ochranná pásma technické infrastruktury 

V pøípadì zastavitelných ploch (BH, BV, OK, OS, RH, RI, SK, SM), do nich� zasahují ochranná pásma 
technické infrastruktury, nebude v tìchto ochranných pásmech realizována hlavní stavba souboru staveb. 

Stavební èinnost v území bude respektovat podmínky vyu�ití území v ochranných pásmech podzemních a 
nadzemních komunikaèních vedení dle ustanovení § 102 zákona o elektronických komunikacích a podmínek 
vyu�ití území ochranných pásem rádiových zaøízení, rádiových smìrových spojù dle § 103 zákona è. 127/2005 
Sb., o elektronických komunikacích.  

Ochranné pásmo lesa 

K zásahùm do vzdálenosti ménì ne� 50 m od okraje lesa (�ochranné pásmo lesa�) je tøeba souhlasu 
pøíslu�ného orgánu státní správy lesù. Pokud nestanoví orgán státní správy jinak, lze umis�ovat stavby v rámci 
pozemku minimálnì 25 m od okraje lesa a oplocení alespoò 10 m od okraje lesa. 

Krajinný ráz 

Vý�ka zástavby ve vymezených zastavitelných plochách bude odpovídat vý�ce stávající zástavby v dané 
lokalitì a blí�e je stanovena v regulativech jednotlivých ploch rozdílného zpùsobu vyu�ití. V pøípadì staveb v 
nezastavìném území je stanovena maximální vý�ka høebene 7 m pro støechy �ikmé a maximální vý�ka atiky 
nebo støechy 5 m pro støechy ploché vèetnì podmínky prokázat, �e v jejich dùsledku nedojde k naru�ení 
krajinného rázu daného území. 

Na území CHKO Labské pískovce je vylouèeno umís�ování mobilních staveb a zaøízení, jak v nezastavìném, 
tak v zastavìném území nebo zastavitelných plochách. 

Území s mo�nými archeologickými nálezy 

V pøípadì jakýchkoliv zemních prací, nebo zásahù do terénu je nutné zámìr oznámit Archeologickému ústavu 
AV ÈR a postupovat podle § 22 a 23 zákona è. 20/1987 státní památkové péèi, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù. 

Hygienické limity (hluk a zápach) 

Vyu�ití zastavitelných ploch s pøeva�ující funkcí bydlení (BV, SM) v blízkém okolí silnice III/26510 nebo 
�eleznièní trati è. 083 a è. 084 je mo�né teprve po prokázání, �e budou dodr�eny hygienické limity hluku z 
dopravy pro chránìné venkovní prostory staveb a chránìné venkovní prostory. Stejná podmínka platí pro 
zastavitelné plochy dopravy (DS, DZ) ve vztahu ke stávajícím pozemkùm a objektùm v plochách s pøeva�ující 
funkcí bydlení (BV, SM). 

Obdobnì v pøípadì návrhových ploch výroby (VD, VL, VZ) bude prokázáno dodr�ení hygienických limitù hluku 
(a v pøípadì ploch VZ i zápachu) ve vztahu k nejbli��ím pozemkùm a objektùm v plochách s pøeva�ující funkcí 
bydlení (BV, SM) nebo rekreace (RI), a naopak. 

Staré ekologické zátì�e 

V pøípadì konkrétních zastavitelných ploch vymezených v místech s evidovanými starými ekologickými 
zátì�emi (P19-VL, Z52-SM, Z53-SM (platí pro vyu�ití východní èásti plochy, oddìlené silnicí) je podmínkou 
jejich vyu�ití provedení prùzkumu kontaminace lokalit SEZ a pøípadnì jejich sanace. U ostatních lokalit SEZ, 
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kde není navr�en nový rozvoj, se provedení prùzkumu a podle jeho výsledkù sanace nebo zaji�tìní lokality k 
zabránìní migrace kontaminantù do podzemní vody a horninového prostøedí doporuèuje. 

Záplavové území 

V plochách, které se nacházejí v záplavovém území Mikulá�ovického potoka pro Q100 (viz opatøení obecné 
povahy KrÚ Ústeckého kraje è.j. 49917/ZPZ/2009/Mikulá�/Ko ze dne 28. 7. 2010), nelze umis�ovat stavby, 
které by mohly zpùsobit zhor�ení odtokových pomìrù a negativnì ovlivnit prùchod povodní. Údr�ba a stavební 
úpravy stávajících staveb jsou pøi dodr�ení tìchto podmínek mo�né. V rámci zastavitelných ploch, které 
okrajovì zasahují do záplavového území pro Q100, je vylouèeno do záplavového území umis�ovat stavby a 
vytváøet jiné pøeká�ky chodu povodní (zejm. oplocení). V záplavovém území nesmí být dále provozovány 
èinnosti spojené se skladováním a nakládáním se závadnými látkami, které by v pøípadì záplavy mohly 
kontaminovat vodu a pùdu. 

V aktivní zónì záplavových území se nesmí umís�ovat, povolovat ani provádìt stavby s výjimkou vodních dìl, 
jimi� se upravuje vodní tok, pøevádìjí povodòové prùtoky, provádìjí opatøení na ochranu pøed povodnìmi nebo 
která jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimi� se zlep�ují odtokové pomìry, staveb pro jímání vod, odvádìní 
odpadních vod a odvádìní srá�kových vod a dále nezbytných staveb dopravní a technické infrastruktury, za 
podmínky, �e souèasnì budou provedena taková opatøení, �e bude minimalizován vliv na povodòové prùtoky. 

Stávající objekty døíve povolené v aktivní zónì záplavového území lze vyu�ívat a vydávat ostatní rozhodnutí 
týkající se tìchto staveb, napø. souhlas se zmìnou vyu�ití, povolení k udr�ovacím pracem, nebo kolaudaèní 
rozhodnutí za pøedpokladu, �e stavební úpravy nebudou znamenat zvìt�ení pùdorysné plochy objektù a 
nedojde ke ztí�ení odtokových podmínek. 

Vzrostlá zeleò 

Po�adavek zachovat v rozvojových plochách stávající vzrostlou zeleò v místech vyznaèených ve výkresu 1d) 
koncepce zelenì zeleno teèkovaným vzorem se vztahuje na následující plochy: P10-SM, Z6-BV, Z8-BV, Z9-
BV, Z10-BV, Z11-BV, Z13-BV, Z14-BV, Z15-BV, Z16-BV, Z17-BV, Z21-BV, Z22-BV, Z31-RI, Z32-RI, Z33-RI, 
Z42-SM, Z44-SM, Z45-VL, Z46-SM, Z58-SM, Z61-BV, Z63-BV, Z65-BV, Z68-BV, Z75-RI, Z77-RI, Z88-BV, 
Z89-BV 

Po�adavek na biologické hodnocení: 

Biologické hodnocení potenciálního konfliktu se zvl. chránìným druhem snì�enka podsnì�ník (Gelathus 
nivalis) a chøástal polní (Crex crex) je územním plánem stanoveno pro plochy Z3-BV, Z8-BV, Z29-PZ, Z33-RI, 
Z45-VL, Z65-BV, Z66-BV. 

Biologické hodnocení potenciálního konfliktu se zvl. chránìným druhem èolek horský (Ichtiosaura alpestris), 
èolek obecný (Lissotriton vulgaris), ropucha obecná (Bufo bufo) a skokan hnìdý (Rana temporaria) je územním 
plánem stanoveno pro plochu: Z73-OS. 

Podmínka biologického hodnocení v navazujících øízeních dále platí pro vyu�ití plochy zmìny è. 1 územního 
plánu Mikulá�ovice Z104-BV a K3-ZN. 

Podmínka provìøit rozptylovou studií: 

Imisní ovlivnìní území z vyvolaného dopravního zatí�ení pro plochy: Z84-VZ, Z85-VZ 

Vyu�ití území uvnit# koridoru optimalizace �elezni"ní trati Z3 (dle ZUR UK): 

Zpùsob vyu�ití a výstavba v plochách uvnitø koridoru dopravní stavby krajského významu Z3 nesmí znemo�nit 
budoucí mo�nost realizace zámìru optimalizace �eleznièní trati. 

Umis'ování staveb, za#ízení a jiných opat#ení v nezastav!ném území: 

V nezastavìném území lze v souladu s jeho charakterem a s regulativy dané plochy rozdílného zpùsobu vyu�ití 
umis�ovat stavby, zaøízení, a jiná opatøení pro zemìdìlství, lesnictví, vodní hospodáøství, tì�bu nerostù, pro 
ochranu pøírody a krajiny, pro veøejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pøípojky a úèelové komunikace, 
pro sni�ování nebezpeèí ekologických a pøírodních katastrof a pro odstraòování jejich dùsledkù, a dále taková 
technická opatøení a stavby, které zlep�í podmínky jeho vyu�ití pro úèely rekreace a cestovního ruchu, 
napøíklad cyklistické stezky, hygienická zaøízení, ekologická a informaèní centra; doplòková funkce bydlení èi 
pobytové rekreace není u uvedených staveb pøípustná . 

V nezastavìném území lze dále realizovat, pokud to regulativ funkce vyslovenì nevyluèuje: 

- Opatøení slou�ící ke zpøístupnìní pozemkù jako jsou polní nebo lesní cesty, mostky, propustky, 
brody, �eleznièní pøejezdy a podobnì, 

- protierozní opatøení pro ochranu pùdního fondu jako protierozní meze, prùlehy, zasakovací pásy, 
záchytné pøíkopy, terasy, vìtrolamy, zatravnìní, zalesnìní a podobnì, 
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- vodohospodáøská opatøení slou�ící k ochranì území pøed záplavami, ochranné hráze, suché poldry a 
podobnì opatøení k retenci vody v krajinì a k ochranì pøed suchem, nádr�e, rybníky apod. 

- opatøení k ochranì nebo ke zvý�ení ekologické stability v území. 

V nezastavìném území lze realizovat roz�íøení stávající silnice III/26513 z Mikulá�ovic do Salmova a roz�íøení 
a zpevnìní stávající odboèky ze silnice III/26512 do Tomá�ova k rozhlednì na Taneènici. 

V nezastavìném území je vylouèeno budování oplocení zemìdìlských a lesních pozemkù, s výjimkou 
pøechodných ohrad pro pastvu hospodáøských zvíøat, nebo oplocení pìstebních lesních �kolek, nebo zaøízení 
technické infrastruktury. 

Maximální vý�ka staveb v nezastavìném území, pokud je zde jejich umístìní mo�né dle hlavního, pøípustného 
nebo podmínìnì pøípustného vyu�ití dané plochy rozdílného zpùsobu vyu�ití: 7 m pro støechy �ikmé, 5 m pro 
støechy ploché. Vý�kový limit neplatí pro stavby rozhleden, sto�áry vedení vysokého napìtí a dal�í 
infrastrukturní stavby. 

V nezastavìném území je vylouèeno provozování motosportù. 

Podmínky vyu�ití ploch v ÚSES: 

Plochy biocenter jsou vymezeny jako plochy pøírodní (NP), jejich� vyu�ití je pøímo nastaveno pro podporu 
funkce ÚSES. Biokoridory jsou vymezeny jako koridory s pøekryvnou funkcí nad plochami rozdílného zpùsobu 
vyu�ití, v tìchto místech musí být jejich vyu�ití sluèitelné s podmínkami tvorby a ochrany ÚSES. 

Hlavní a p#ípustné vyu�ití: 

Vyu�ití ploch na pøekryvu s biokoridory je mo�né dle hlavního, pøípustného nebo podmínìnì pøípustného 
vyu�ití dané funkèní plochy: 

- s ohledem na zaji�tìní pøirozené druhové skladby bioty odpovídající trvalým stanovi�tním podmínkám 

- v lesních porostech s podporou vìkové a strukturní heterogenity (tj. pøirozené obnovy) 

- s podporou pøirozeného vodního re�imu, vèetnì revitalizací vodních tokù 

- s podporou rozptýlené a nelesní zelenì (liniová zeleò, skupiny stromù, solitéry, doprovodná zeleò 
vodních tokù a vodních ploch ad.) 

Podmíne"n! p#ípustné vyu�ití: 

- nezbytnì nutné liniové stavby dopravní nebo technické infrastruktury a vodohospodáøské stavby a 
opatøení (zejm. protipovodòové ochrany), pokud nenaru�í funkènost biokoridorù 

Nep#ípustné vyu�ití: 

- umis�ování staveb s výjimkou staveb podmíneènì pøípustných 

- zmìna kultury pozemku na ornou pùdu 

- ostatní zpùsoby vyu�ití, které by znemo�nily èi ohrozily funkènost biokoridorù 

Centrální zóna Mikulá�ovic 

Centrální zóna øe�eného území pøedstavuje nejhodnotnìj�í prostor intravilánu v Mikulá�ovicích. Jde o oblast 
historického jádra mìsta, v ní� je soustøedìna pøevá�ná èást budov s památkovou ochranou � pøedev�ím 
Kostel sv. Mikulá�e, dále bývalá hvìzdárna (èp. 1002), významný mì��anský dùm (èp. 2), lékárna (èp. 4), 
venkovská usedlost (èp. 5) a venkovský dùm (èp. 311). Centrální zóna chrání dochovaný urbanistický ráz a 
architekturu v jádru mìsta. Centrální zóna je graficky vyznaèena v Hlavním výkrese. 

Podmínky vyu�ití území centrální zóny 

Návrh ÚP vymezuje centrální zónu k ochranì a prostorové stabilizaci v souèasné podobì. Pøípadný budoucí 
rozvoj v návrhových plochách (P13-SM, Z35-SM, Z48-SM, Z94-OS, Z95-PV, Z97-SM, vèetnì ploch zelenì 
Z28-PZ a Z96-PZ) a pøestavby stávajících objektù musí respektovat stávající hodnoty prostorové kompozice a 
urbanistickou strukturu území. Architektonická hodnota stávajících objektù nesmí být degradována novými 
intervencemi. V území centrální zóny nesmí být umís�ovány stavební zámìry, které by negativnì naru�ily 
dochované ní�e popsané hodnoty této zóny. Nové objekty by mìly svojí hmotou a mìøítkem vhodnì doplòovat 
stávající kompozici, bez snahy ji principiálnì mìnit. 

Mezi hodnotné prvky centrální zóny, které jsou pøedmìtem ochrany, patøí: 

- kompozièní uspoøádání území vèetnì charakteristických pohledových scén 

- orientace objektù vzhledem k veøejným prostranstvím � stávající stavební èára objektù vzhledem 

k veøejným prostranstvím 
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- proporèní vztahy stávajících objektù vèetnì mìøítka (tzn. pomìr stran pùdorysného prùmìtu 

budov, jejich podla�nost a sklon støech) 

- architektonická podoba památkovì chránìných staveb a dal�ích hodnotných staveb 

- veøejná prostranství 

U stávajících staveb, jejich� úèel u�ívání a prostorové uspoøádání odpovídají platným rozhodnutím nebo 
opatøením stavebního úøadu (kolaudaèního rozhodnutí, stavebního povolení, ohlá�ení atd.) neodpovídá 
podmínkám pro vyu�ití plochy nebo podmínkám prostorového uspoøádání stanoveným tímto územním plánem 
lze provádìt bez omezení udr�ovací práce. Pøípadné stavební úpravy tìchto staveb, které by znamenaly jejich 
plo�né roz�iøování nebo jejich nástavby, v�ak ji� musí být s podmínkami územního plánu v souladu. 

V pøípadì nahrazení stávajících objektù novými, kdy pùvodní objekty pøekraèovaly podmínky prostorového 
uspoøádání, jak je stanovuje tento územní plán, mù�e novostavba pøi splnìní obecných podmínek na výstavbu 
tyto podmínky opìt pøekraèovat, av�ak nesmí vý�kou ani zastavìnou plochou pøesáhnout parametry 
pùvodního objektu. 

V pøípadì, �e bude platné územním rozhodnutí, vydané pøed úèinností tohoto ÚP v rozporu s prostorovou 
regulací tohoto územního plánu, je mo�né pøipustit dal�í zmìny takového rozhodnutí. Tyto zmìny, ale nesmí 
znamenat dal�í prohlubování rozporu v parametrech, které ji� v pùvodním rozhodnutí pøedstavovaly rozpor s 
prostorovou regulací územního plánu. 

Definované podmínky k vybraným plochám 

V pøípadì nesouladu následujících podmínek vyu�ití konkrétních ploch s obecnì nastavenými regulativy se 
pøednostnì uplatní tyto konkrétní podmínky, v ostatním platí obecné regulativy. 

Tabulka 9 - Podmínky vyu�ití rozvojových ploch � specifické plochy 
 

 Index plochy  Podmín!nost  
 

   Podmínkou vyu�ití plochy je zpracování územní studie US1, která provìøí zámìr vyu�ití 
 

   z hlediska vlivu na krajinný ráz.  
 

   Podmínkou vyu�ití je zachování vzrostlé zelenì v rámci celé plochy. Vý�ková regulace objektù: 
 

   Maximální vý�ka objektù 9 m pro úroveò høebene sedlové støechy nebo absolutní vý�ka 5 m pro 
 

 P8-OS  objekty s rovnou nebo pultovou støechou. Maximální podla�nost: 1 Nadzemní podla�í + podkroví. 
 

   Prostorová regulace � max. zastavìnost 20 %.  
 

   Plocha není urèena pro motorové sporty. Podmínkou vyu�ití plochy pro jiné úèely ne� zaøízení 
 

   turistického nebo výukového charakteru je zøízení odpovídajícího dopravního napojení vèetnì 
 

   náv�tìvnických parkovacích míst.  
 

 

P10-SM 
 Zachovat vzrostlou zeleò na západním okraji plochy. Prokázat u nové zástavby v plo�e dodr�ení 

 

  

hygienických limitù hluku z dopravy na silnici III/26510. 
 

 

    
 

 P12-SK  Podmínìnì pøípustná výroba, nebo bydlení. Nikoliv obì èinnosti najednou  
 

    
 

   Zachovat pùvodní architektonický výraz objektu. V plo�e je mo�né i pouze komerèní vyu�ití. 
 

 P13-SM  Prokázat u nové zástavby v plo�e dodr�ení hygienických limitù hluku z dopravy na silnici III/26510. 
 

   Respektovat podmínky vyu�ití a výstavby v území centrální zóny.  
 

   Vlivy související s vyu�itím plochy nepøesáhnou její hranice, tzn. nebudou ru�ivé pro navazující 
 

 P16-VL  okolní obytné plochy. Podmínkou je zajistit odpovídající dopravní napojení.  
 

   Plochu lze za podmínky vylouèení výrobních funkcí transformovat na bydlení.  
 

   Vlivy související s vyu�itím plochy nepøesáhnou její hranice, tzn. nebudou ru�ivé pro navazující 
 

 

P19-VL 
 okolní obytné plochy. Podmínkou je zajistit odpovídající dopravní napojení. Provìøit existenci staré 

 

  

ekologické zátì�e (SEZ) v plo�e, míry kontaminace a pøípadnì provést sanaci. 
 

 

    
 

   Plochu lze za podmínky vylouèení výrobních funkcí transformovat na bydlení.  
 

    
 



Uzemní plán Mikulá�ovice  28 

 

 Index plochy  Podmín!nost  
 

 

Z1-BV 
 Prokázat u nové zástavby v plo�e dodr�ení hygienických limitù hluku z dopravy na silnici 

 

  

III/26510. 
 

 

    
 

 Z2-BV  Neumis�ovat objekty v rámci plochy do záplavového území.  
 

    
 

   Provìøit kontaminaci podzemní vody a horninového prostøedí z nedalekých lokalit starých 
 

 

Z3-BV 
 ekologických zátì�í (SEZ), v pøípadì potvrzení kontaminace je mo�né vyu�ití plochy a� po 

 

  

provedení sanace. Podmínka zpracování biologického hodnocení na zvl. chránìné druhy snì�enka 
 

   
 

   podsnì�ník a chøástal polní.  
 

 

Z4-BV 
 Prokázat u nové zástavby v plo�e dodr�ení hygienických limitù hluku z dopravy na silnici 

 

  

III/26510. Neumis�ovat objekty vèetnì oplocení do záplavového území. 
 

 

    
 

 

Z5-BV 
 Prokázat u nové zástavby v plo�e dodr�ení hygienických limitù hluku z dopravy na silnici 

 

  

III/26510. 
 

 

    
 

 Z6-BV  Zachovat vzrostlou zeleò v plo�e.  
 

    
 

   Respektovat polohu a ochranná pásma stávajícího zaøízení na vodovodní síti (èerpací stanice) a 
 

 Z8-BV  stávajícího vodovodu. Podmínka zpracování biologického hodnocení na zvl. chránìné druhy 
 

   snì�enka podsnì�ník a chøástal polní. Po�adavek zachovat v plo�e stávající vzrostlou zeleò. 
 

 

Z9-BV 
 Podmínkou vyu�ití plochy je zajistit odpovídající dopravní pøipojení. Po�adavek zachovat v plo�e 

 

  

stávající vzrostlou zeleò. 
 

 

    
 

 

Z10-BV 
 Neumis�ovat objekty v rámci plochy do záplavového území. Zachovat vzrostlou zeleò v plo�e. 

 

  

Respektovat vedení el. napìtí VN. Po�adavek zachovat v plo�e stávající vzrostlou zeleò. 
 

   
 

 Z11-BV  Zachovat vzrostlou zeleò v plo�e.  
 

     
 

 Z13-BV  Zachovat vzrostlou zeleò v plo�e.  
 

     
 

 Z14-BV  Zachovat vzrostlou zeleò v plo�e.  
 

     
 

 Z15-BV  Zachovat vzrostlou zeleò v plo�e.  
 

     
 

 Z16-BV  Zachovat vzrostlou zeleò v plo�e.  
 

     
 

 Z17-BV  Zachovat vzrostlou zeleò v plo�e.  
 

     
 

 Z19-BV  Respektovat vedení el. napìtí VN  
 

    
 

 
Z21-BV 

 U obytných objektù v plo�e bude prokázáno dodr�ení hygienických limitù hluku z �eleznièní 
 

  

dopravy. Po�adavek zachovat v plo�e stávající vzrostlou zeleò. 
 

 

    
 

  
 

 

 Index plochy  Podmín!nost  
 

   Zachovat vzrostlou zeleò, mj. i pro odclonìní pøípadných negativních vlivù �eleznièní dopravy. U 
 

 

Z22-BV 
 obytných objektù v plo�e bude prokázáno dodr�ení hygienických limitù hluku z �eleznièní dopravy. 
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 Index plochy  Podmín!nost  
 

   Výstavba v plo�e bude respektovat bezejmenný vodní tok a zachová odpovídající manipulaèní 
 

   pruh po obou bøezích dle stanoviska pøíslu�ného orgánu v navazujících stavebních øízeních. 
 

 

Z24-DS 
 Øe�ení plochy nesmí pøedstavovat konflikt pro prùchod povodòové vlny. Není pøípustné oplocení 

 

  nebo jiné nadzemní objekty, které mohou tvoøit bariéru prostupu povodòové 
vlny. 

 
 

    
 

   Podrobnì øe�it plochu územní studií (US4), která provìøí rozsah a umístìní sídelní zelenì 
 

 

Z26-PZPV 
 v návaznosti na sousední plochu sídli�tì tak, aby do�lo ke zmírnìní negativního vizuálního 

 

  

pùsobení objektù sídli�tì zejména ve vztahu k historicky a kulturnì hodnotné zástavbì centrální 
 

   
 

   

èásti, stejnì tak i z hlediska celkových pohledù na mìsto. 

    Studie bude øe�it potøeby navazujícího území bytovek, vèetnì mo�nosti roz�íøení parkování, 
mo�nosti koncepèního doplnìní zelenì (parkové úpravy) nebo doplnìní otevøeného sportovi�tì.     

 

   Povoz v plo�e bude uspoøádán tak, aby byly minimalizovaný potenciální negativní dopad na 
 

   navazující obytnou zónu. Podmínkou vyu�ití plochy je posouzení dopravního napojení ve vztahu 
 

   k obytné zónì a hygienická zátì� vzhledem k navazujícímu území. Budou splnìny povinnosti 
 

 Z27-VD  ustanovené § 77 odst. 2 a 4 zákona è. 258/2000 Sb., bude øe�ena ochrana pøed hlukem tak, aby 
 

   v chránìných venkovních prostorech staveb, byly dodr�eny hygienické limity hluku. V pøípadì 
 

   nutného kácení v navazujících plochách veøejných prostranství v souvislosti se zámìrem, napø. 
 

   realizací vjezdu, budou realizovány náhradní výsadby.  
 

 

Z29-PZ 
 Podmínka zpracování biologického hodnocení na zvl. chránìné druhy snì�enka podsnì�ník a 

 

  

chøástal polní. 
 

 

    
 

 Z31-RI  Zachovat vzrostlou zeleò v plo�e.  
 

     
 

 Z32-RI  Zachovat vzrostlou zeleò v plo�e.  
 

    
 

   Rozhodující stavební objekty umis�ovat pøi komunikaci, zahrady budou orientovány ji�ním 
 

 Z33-RI  smìrem. Podmínka zpracování biologického hodnocení na zvl. chránìné druhy snì�enka 
 

   podsnì�ník a chøástal polní. Zachovat vzrostlou zeleò v plo�e.  
 

 Z34-SM  Neumis�ovat objekty v rámci plochy do záplavového území.  
 

    
 

 

Z35-SM 
 Prokázat u nové zástavby v plo�e dodr�ení hygienických limitù hluku z dopravy na silnici 

 

  

III/26510. Respektovat podmínky vyu�ití a výstavby v území centrální zóny. 
 

 

    
 

 Z38-SM  Prokázat øe�ení, které bude respektovat vedení VN el napìtí  
 

    
 

   Podmínka øe�ení dopravního napojení plochy a prostupnosti územím východním smìrem, 
 

 Z40-SM  respektovat vedení el. napìtí VN a vedení vodovodu. Vyu�ití plochy bude prov!#eno územní 
 

   studií (US3)  
 

 

Z42-SM 
 Vyu�ití plochy bude prov!#eno územní studií (US2). Bude provìøena mo�nost parcelace a 

 

  

dopravní napojení vymezených pozemkù. Po�adavek zachovat v plo�e stávající vzrostlou zeleò. 
 

   
 

 

Z43-SM 
 Prokázat u nové zástavby v plo�e dodr�ení hygienických limitù hluku z dopravy na silnici 

 

  

III/26510. 
 

 

    
 

 

Z44-SM 
 Prokázat u nové zástavby v plo�e dodr�ení hygienických limitù hluku z dopravy na silnici 

 

  

III/26510. Po�adavek zachovat v plo�e stávající vzrostlou zeleò. 
 

 

    
 

   Povoz v plo�e vèetnì dopravního napojení bude uspoøádán tak, aby byly minimalizovaný 
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 Index plochy  Podmín!nost  
 

   potenciální negativní dopad na navazující plochu bydlení východním smìrem. Budou splnìny 
 

   povinnosti ustanovené § 77 odst. 2 a 4 zákona è. 258/2000 Sb., bude øe�ena ochrana pøed hlukem 
 

 Z45-VL  tak, aby v chránìných venkovních prostorech staveb, byly dodr�eny hygienické limity hluku. 
 

   Bude respektováno vedení VN elektrické energie. Podmínka zpracování biologického hodnocení 
 

   na zvl. chránìné druhy snì�enka podsnì�ník a chøástal polní. Po�adavek zachovat v plo�e 
 

   stávající vzrostlou zeleò.  
 

 Z46-SM  Zachovat vzrostlou zeleò v plo�e.  
 

    
 

 

Z48-SM 
 Prokázat u nové zástavby v plo�e dodr�ení hygienických limitù hluku z dopravy na silnici 

 

  

III/26510. Respektovat podmínky vyu�ití a výstavby v území centrální zóny. 
 

 

    
 

 

Z51-SM 
 Prokázat u nové zástavby v plo�e dodr�ení hygienických limitù hluku z dopravy na silnici 

 

  

III/26510. Respektovat vedení el. energie VN. 
 

 

    
 

   Provìøit existenci staré ekologické zátì�e (SEZ) v plo�e, míry kontaminace a provést sanaci. 
 

 Z52-SM  Neumis�ovat objekty v rámci plochy do záplavového území. Prokázat u nové zástavby v plo�e 
 

   dodr�ení hygienických limitù hluku z dopravy na silnici III/26510.  
 

   Zachovat vzrostlou zeleò v plo�e a zeleò kolem rybníka. U obytných objektù bude prokázáno 
 

   dodr�ení hygienických limitù hluku z �eleznièní dopravy. Vyu�ití èásti plochy východnì od 
 

 

Z53-SM 
 komunikace provìøit na existenci staré ekologické zátì�e a pøípadnì provést sanaci území. 

 

  Podmínkou vy�ití plochy je provést hydrotechnický výpoèet zpracovaný 
metodou 

 
 

    
 

   nerovnomìrného proudìní pro ovìøení, �e pøedmìtné území nelze klasifikovat jako aktivní zónu 
 

   záplavového území a vyu�itím nedojde k významnému zhor�ení odtokových pomìrù v území. 
 

 
Z54-SM 

 Respektovat vodní tok a zamokøené plochy, pøípadná výstavba a související opatøení nesmí 
 

  

výraznì urychlovat odtok povrchových vod z území. 
 

 

    
 

    
 

 
Z56-SM 

 Neumis�ovat objekty v rámci plochy do záplavového území. Prokázat u nové zástavby v plo�e 
 

  

dodr�ení hygienických limitù hluku z dopravy na silnici III/26510. 
 

 

    
 

     
 

 Z57-SM 

 

Zachovat otevøené koryto a neregulovaný vodní tok (Zlodìjský potok). 

Podmínkou vy�ití plochy je provést hydrotechnický výpoèet zpracovaný metodou 

nerovnomìrného proudìní pro ovìøení, �e pøedmìtné území nelze klasifikovat jako aktivní zónu 
záplavového území a vyu�itím nedojde k významnému zhor�ení odtokových pomìrù v území. 

 

Z58-SM Zachovat vzrostlou zeleò v plo�e. 
 

 

 Z58-SM Zachovat vzrostlou zeleò v plo�e. 
 

    
 

 Z61-BV Zachovat vzrostlou zeleò v plo�e. 
 

    
 

 Z62-BV Neumis�ovat objekty v rámci plochy do záplavového území. Respektovat vedení el energie VN. 
 

    
 

 

Z63-BV 

Ponechat volný prùchod do krajiny na pozemku kat. è. 5470/4 smìrem na SZ. Podmínkou 

vyu�ití plochy je prov!#ení zám!ru z hlediska vlivu na krajinný ráz. V následujících øízeních lze 
uplatnit pPo�adavek zachovat v plo�e urèitý podíl stávající vzrostléou zelenìò. 

    Limit pro výstavbu v plo�e Z63-BV je maximálnì 4 RD 
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Z65-BV 

Podmínka zpracování biologického hodnocení na zvl. chránìné druhy snì�enka podsnì�ník a 

chøástal polní. Po�adavek zachovat v plo�e stávající vzrostlou zeleò. 

 

 
 

 
 

 
 

  Plocha bude èlenìna do parcel vytyèených kolmo na stávající komunikaci. Zástavba v plo�e bude 

umís�ovaná do první poloviny parcel smìrem ke komunikaci, východním smìrem do volné krajiny 

budou orientované zahrady. Podmínka zpracování biologického hodnocení na zvl. chránìné druhy 

snì�enka podsnì�ník a chøástal polní. 

 

 

Z66-BV 
 

 
 

  
 

  
 

 Z68-BV Zachovat vzrostlou zeleò v plo�e. 
 

    
 

 Z69-BV U obytných objektù bude prokázáno dodr�ení hygienických limitù hluku z �eleznièní dopravy. 
 

    
 

 Z72-OS Zachovat stávající vzrostlou zeleò v plo�e. 
 

    
 

 

Z73-OS 

V plo�e platí specifická prostorová regulace pro maximální pøípustnou podla�nost hlavního 

objektu: 1 NP + podkroví. 

Podmínka zpracování biologického hodnocení na zvl. chránìné druhy: èolek horský (Ichtiosaura 

alpestris), èolek obecný (Lissotriton vulgaris), ropucha obecná (Bufo bufo) a skokan hnìdý (Rana 

temporaria) 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 Z75-RI Zachovat vzrostlou zeleò v plo�e. 
 

    
 

 Z77-RI Zachovat vzrostlou zeleò v plo�e. 
 

    
 

 Z84-VZ a 

Podmínka provìøení zámìru z hlediska vlivu na krajinný ráz. Podmínka provìøit, �e navrhované 

vyu�ití v plo�e nebude mít výraznì negativní vliv na plnìní podmínek hygienických limitù v blízkém 

obytném území. 

 

navazující 
 

 

prostor bývalého 
 

 

zemìdìlského 
 

 

areálu 
 

  Prokázat, �e nebude docházet k naru�ení hygienických limitù u navazující obytné zástavby, 

vèetnì plochy pro bydlení Z5-BV. Podmínka provìøení zámìru z hlediska vlivu na krajinný ráz a 

zpracování zámìru tak, aby i se stávající zastavìnou plochou zemìdìlské výroby neru�il krajinný 

ráz. 

Podmínka provìøit, �e navrhované vyu�ití v plo�e nebude mít výraznì negativní vliv na plnìní 

podmínek hygienických limitù v navazujícím obytném území. 

 

  
 

 

Z85-VZ 
 

 
 

  
 

  
 

  
 

 Z88-BV Zachovat vzrostlou zeleò v plo�e. 
 

    
 

 Z89-BV Zachovat vzrostlou zeleò v plo�e. 
 

    
 

 

Z90-SM 
Prokázat u nové zástavby v plo�e dodr�ení hygienických limitù hluku z dopravy na silnici 

III/26510. 

 

 
 

  
 

 Z94-OS Respektovat podmínky vyu�ití a výstavby v území centrální zóny. 
 

    
 

  Podmínkou vyu�ití plochy je zachování stávající zelenì, specifickou mo�ností vyu�ití plochy je 

mo�nost umístit parkovací místa pro navazující vybavenost. Souèástí øe�ení plochy budou sadové 

úpravy, øe�ení plochy bude zachovávat prostupnost územím. Souèástí øe�ení bude vyhodnocení 

potøeby zachování sportovi�tì pøed høbitovem. Vyu�ití plochy bude prov!#eno územní studií 

(US5). 

 

  
 

 Z96-PZ 
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Z97-SM Prokázat u nové zástavby v plo�e dodr�ení hygienických limitù hluku z dopravy na silnici 

III/26510. Respektovat podmínky vyu�ití a výstavby v území centrální zóny. 

 

 
 

  
 

  
 

  

Podmínkou vyu�ití plochy je zachovat volný pruh na západní stranì plochy o �íøce 4 m pro zaji�tìní 
prostupnosti územím pro pì�í a pro zemìdìlskou techniku. Bude zachovaná vzrostlá zeleò na 
kontaktu plochy a ulice - veøejného prostranství 

 

 Z98-SM 
 

  
 

    Z102-VL 

    Plocha Z102-VL je vymezena pro rozvoj stávajícího výrobního areálu. Podmínkou vyu�ití plochy 
Z102-VL je realizace takových provozù a zaøízení, které budou provoznì navazovat na stávající 
zaøízení v sousedících plochách výroby a skladování VL na pozemcích p. è. 238/1 a 453/1 KN 
Mikulá�ovice. Podmínkou vyu�ití plochy Z102-VL je zachování stávajícího dopravního pøipojení areálu 
na hlavní komunikaci v Mikulá�ovicích. 

 

    Z103-BV 

    Podmínkou vyu�ití plochy Z103-BV je prokázání mo�nosti øe�ení odpovídajícího dopravního 
napojení, tj. návrh výhledového øe�ení zpevnìné komunikace o minimální �íøce 2,5 m do vzdálenosti 
alespoò 50 m od objektu, nebo souvislé skupiny staveb, dle po�adavku § 20 odstavce 7 vyhlá�ky 
501/2006 Sb. Plocha je urèena pro jeden RD. 

 

    Z104-BV 

    Podmínkou vyu�ití plochy Z104-BV je zpracování biologického hodnocení. Pøed zapoèetím zámìru 
bude nutné poøídit prùzkum lokality zamìøený na výskyt zvlá�tì chránìných druhù. V pøípadì ohro�ení 
chránìných a vzácných druhù rostlin a �ivoèichù a nelze zámìry realizovat bez získání pøíslu�ných 
výjimek. Plocha je urèena pro jeden RD. 

 

 

 

P#ehled ploch s rozdílným zp&sobem vyu�ití: 

plochy bydlení v podrobnìj�ím èlenìní: 

- BH - bydlení - v bytových domech 

- BV - bydlení individuální v rodinných domech � venkovské 

plochy rekreace v podrobnìj�ím èlenìní: 

- RH - rekreace - plochy hromadné rekreace 

- RI - rekreace - plochy rodinné rekreace 

plochy obèanského vybavení v podrobnìj�ím èlenìní: 

- OH - obèanské vybavení - veøejná pohøebi�tì 

- OS - obèanské vybavení - tìlovýchovná a sportovní zaøízení 

- OV - obèanské vybavení - veøejná vybavenost 

plochy veøejných prostranství v podrobnìj�ím èlenìní: 

- PV - veøejná prostranství - zpevnìné plochy 

- PZ - veøejná prostranství - nezpevnìné plochy 

plochy smí�ené obytné v podrobnìj�ím èlenìní: 

- SK - plocha smí�ená obytná - komerèní 

- SM - plocha smí�ená obytná - mìstská 

plochy dopravní infrastruktury v podrobnìj�ím èlenìní: 

- DS - dopravní infrastruktura - silnièní 

- DZ - dopravní infrastruktura - �eleznièní plochy 

technické infrastruktury in�enýrské sítì - TI plochy 

výroby a skladování v podrobnìj�ím èlenìní: 

- VD - plochy výroby a skladování - drobná a øemeslná výroba 

- VL - plochy výroby a skladování - lehký prùmysl 

- VZ - plochy výroby a skladování - zemìdìlská výroba 

plochy vodní a vodohospodáøské - W 
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plochy zemìdìlské - NZ 

plochy lesní - NL plochy 

pøírodní - NP 

plochy smí�ené nezastavìného území - NS 

plochy smí�ené nezastavìného území - sportovní vyu�ití - NS.s 

plochy zelenì zeleò nezastavitelných soukromých zahrad - ZN 

Územní plán èlení území na funkèní plochy s rozdílným zpùsobem vyu�ití (plochy jsou odli�ené barvou a 
indexem). Tyto plochy pokrývají celé katastrální území mìsta. Vzhledem k èasovému horizontu vyu�ití území 
se plochy rozli�ují na: 

plochy stabilizované (uvnitø i vnì zastavìného území), na kterých je respektován souèasný stav vyu�ití území 
a stanoveny územní podmínky (v grafických pøílohách jsou plochy zobrazeny v rozsahu hranice plnì vybarvené 
odstínem pøíslu�né barvy) 

plochy zm!n � zastavitelné (uvnitø i vnì zastavìného území), rozvojové plochy urèené ke zmìnì vyu�ití 
dosud nezastavìných ploch (v grafických pøílohách jsou plochy zobrazeny v rozsahu hranice kostkovanì 
�rafované odstínem pøíslu�né barvy a odli�eny písmenem �Z� na poèátku èervenì zbarveného indexu plochy) 

plochy zm!n � plochy p#estavby (uvnitø zastavìného území), rozvojové plochy urèené ke zmìnì 
zastavìných, napø. znehodnocených ploch, v grafických pøílohách jsou plochy zobrazeny v rozsahu hranice 
kostkovanì �rafované odstínem pøíslu�né barvy a odli�eny písmenem �P� na poèátku modrého indexu plochy) 

plochy zm!n � v nezastav!ném území (pøevá�nì vnì zastavìného území), rozvojové plochy urèené ke 
zmìnì vyu�ití nezastavìného území na funkèní plochy, které nejsou urèeny k zástavbì (v grafických pøílohách 
jsou plochy zobrazeny v rozsahu hranice kostkovanì �rafované odstínem pøíslu�né barvy a odli�eny písmenem 
�K� na poèátku zelenì zbarveného indexu plochy) 

Na plochách zmìn je mo�né zachovat souèasné vyu�ití území, vèetnì údr�by existujících staveb, ale nesmí 
být znemo�nìna nebo podstatnì ztí�ena realizace navr�ené zmìny vyu�ití tìchto ploch. 

 

PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZP*SOBEM VYU�ITÍ A PODMÍNKY PRO JEJICH VYU�ITÍ 

U oznaèení jednotlivých ploch s rozdílným zpùsobem vyu�ití jsou uvádìny odkazy na pøíslu�ná ustanovení 
vyhlá�ky èíslo 501/2006 Sb., o obecných po�adavcích na vyu�ívání území, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù. 

Podmínky vyu�ití ploch ur"uje: 

Hlavní vyu�ití - pøedstavuje pøevládající zpùsob vyu�ití plochy, které je pro plochu charakteristické a urèující 
pro rozhodování o ostatních zpùsobech vyu�ití. 

P#ípustné vyu�ití - pøedstavuje ostatní nutné funkce pro zaji�tìní hlavního vyu�ití, pøípadnì ostatní doplòkové 
funkce k vyu�ití hlavnímu, které jsou s ním v souladu 

Podmín!n! p#ípustné vyu�ití - pøedstavuje mo�nosti vyu�ití, které lze pøipustit za splnìní konkrétních 
podmínek, a které nesmí být v konfliktu s hlavním vyu�itím. Pro stavby navr�ené jako podmínìnì pøípustné, 
nelze vyu�ít zjednodu�eného stavebního øízení podle stavebního zákona. 

Nep#ípustné vyu�ití � pøedstavuje stavby a vyu�ití, které je v rozporu s hlavním vyu�itím a nelze je v území 
umis�ovat. 

Podmínky prostorového uspo#ádání urèují závaznou vý�kovou a plo�nou regulaci pro novostavby a pro 
návrhy rekonstrukcí adaptací nástavby a jiné stavební úpravy objektù, které svou hmotou nepøekroèily hodnoty 
po�adované podmínkami prostorového uspoøádání. U stávajících objektù, které ji� svou hmotou pøekroèily 
po�adované hodnoty lze provádìt rekonstrukce nebo udr�ovací práce. 

Nad po�adovanou vý�kovou úroveò mohou vystupovat technologická zaøízení objektù, klimatizaèní jednotky, 
komíny, prostupy �achet apod. Vý�ková regulace se dále nevztahuje na vì�ová zakonèení staveb obèanské 
vybavenosti, která lze odùvodnit jako akcentování náro�í nebo jiným obecnì pøijatelným kompozièním 
principem. Pùdorysný rozsah vì�e se omezuje na 40 m2, u objektù nad 160 m2 mù�e pøedstavovat vìt�í 
plochu, maximálnì v�ak do velikosti ! celkového pùdorysu objektu a souèasnì budou dodr�eny obecné 
podmínky na výstavbu. 

Vý�ková regulace se nevztahuje na technologická zaøízení, zaøízení pøenosové soustavy elektrické energie 
radiového signálu, nebo zaøízení pro výrobu elektrické energie. 
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Pro projekty staveb s platným územním rozhodnutím s datem pøed vydáním územního plánu platí podmínky 
pøíslu�ných rozhodnutí. 

 

BH plochy bydlení (§4) - bydlení v bytových domech 

Plochy bytových domù s pøímìsí neru�ících obslu�ných funkcí místního významu 

Hlavní vyu�ití: 

- bytové domy 

P#ípustné vyu�ití: 

- rodinné domy 

- veøejná prostranství 

- veøejná zeleò, ochranná (izolaèní) zeleò 

Podmíne"n! p#ípustné vyu�ití: 

- neru�ící obslu�né funkce místního významu (za podmínek uvedených v §4 odst. 2 vyhl. 501/2006 Sb.) 

- nezbytná technická a dopravní infrastruktura související s bydlením 

Nep#ípustné vyu�ití: 

- stavby a èinnosti neuvedené v hlavním, pøípustném a podmínìnì pøípustném vyu�ití a zároveò s nimi 
nesouvisející 

Podmínky prostorového uspo#ádání: 

- maximální zastavìnost pozemkù: 30 % 

- minimální podíl zelenì: 40 % 

- maximální vý�ka zástavby: 15 m pro v�echny typy støech 

BV plochy bydlení (§4) - bydlení v rodinných domech - venkovské 

Plochy rodinných domù s chovatelským a pìstitelským zázemím pro samozásobení s pøímìsí neru�ících 
obslu�ných funkcí místního významu 

Hlavní vyu�ití: 

- individuální rodinné domy s mo�ností chovatelského a pìstitelského zázemí pro samozásobení 

P#ípustné vyu�ití: 

- dvojdomy, 

- zahrady, zeleò veøejná, ochranná (izolaèní) 

- veøejná prostranství 

Podmíne"n! p#ípustné vyu�ití: 

- neru�ící obslu�né funkce místního významu za podmínek uvedených v § 4 odst. 2 vyhl. 501/2006 Sb. 

- jedna stavba pro podnikatelskou èinnost na pozemcích rodinných domù za podmínek uvedených v § 
21 odst. 4 vyhl. 501/2006 Sb. 

- objekty pro rodinnou rekreaci za podmínky minimální velikosti parcely 800 m2 
 

- nezbytná technická a dopravní infrastruktura za podmínky, �e souvisí s vyu�itím území 

Nep#ípustné vyu�ití: 

- bytové domy, 

- øadové rodinné domy 

- stavby a èinnosti neuvedené v hlavním, pøípustném a podmínìnì pøípustném vyu�ití a zároveò s nimi 
nesouvisející 

Podmínky prostorového uspo#ádání: 
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- maximální zastavìnost pozemkù: 30 % 

- minimální podíl zelenì: 50 % 

- maximální vý�ka zástavby: 10 m v høebenu støechy �ikmé, pro ploché støechy max. 7 m 

- maximální podla�nost: 1 nadzemní podla�í + podkroví (alternativnì ustupující podla�í) 

 

RH plochy rekreace (§5) - hromadná rekreace 

Hlavní vyu�ití: 

- stavby pro hromadnou rekreaci, chaty 

P#ípustné vyu�ití: 

- rekreaèní domy a chalupy 

- veøejná prostranství 

- veøejná zeleò, ochranná (izolaèní) zeleò 
 

Podmín!n! p#ípustné vyu�ití: 

- obchodní (komerèní) vybavenost a slu�by doplòkového charakteru vùèi hlavnímu vyu�ití 

- bydlení pouze pro majitele nebo správce zaøízení 

- nezbytná dopravní a technická infrastruktura podmiòující funkci hlavního vyu�ití 

Nep#ípustné vyu�ití: 

- stavby a èinnosti neuvedené v hlavním, pøípustném a podmínìnì pøípustném vyu�ití a zároveò s nimi 
nesouvisející 

Podmínky prostorového uspo#ádání: 

- maximální podla�nost: 1 nadzemní podla�í + podkroví 

- maximální zastavìnost pozemkù: 20 % 

 

RI plochy rekreace (§5) - rodinná rekreace 

Plochy staveb pro rodinnou rekreaci v chatách èi chalupách. 

Hlavní vyu�ití: 

- rekreaèní chaty a chalupy 

P#ípustné vyu�ití: 

- rodinné domy 

- zahrady, veøejná zeleò, ochranná (izolaèní) zeleò 

- veøejná prostranství 
 

Podmín!n! p#ípustné vyu�ití: 

- drobné zemìdìlství (chovatelství), pokud nesni�uje kvalitu prostøedí z hlediska vyu�ití pro hlavní 
funkce (zejm. obtì�ováním hlukem a zápachem) 

- obèanské vybavení, které je sluèitelné s hlavními funkcemi a nesni�uje kvalitu prostøedí z hlediska 
vyu�ití pro hlavní funkce (zejm. obtì�ováním hlukem) 

- nezbytná technická a dopravní infrastruktura související s hlavním vyu�itím 

Nep#ípustné vyu�ití: 

- stavby a èinnosti neuvedené v hlavním, pøípustném a podmínìnì pøípustném vyu�ití a zároveò s nimi 
nesouvisející 

Podmínky prostorového uspo#ádání: 

- maximální zastavìnost pozemkù: 20 % 
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- minimální podíl zelenì: 60 % 

- maximální vý�ka zástavby: 9 m 

- maximální podla�nost: 1 nadzemní podla�í + podkroví 

- minimální výmìry pro vymezování stavebních pozemkù: 1 000 m2 

 

OH plochy ob"anského vybavení (§6) � h#bitovy 

Hlavní vyu�ití: 

- veøejná a vyhrazená pohøebi�tì, rozptylové louèky, kostely a obøadní sínì, kolumbárium 

P#ípustné vyu�ití: 

- zeleò veøejná, ochranná (izolaèní) 

- veøejná prostranství 

- parkovací místa náv�tìvníkù høbitova 

- stavby související technické a dopravní infrastruktury (prostor pro odpad, informaèní systém, provozní 
vjezdy) 

Nep#ípustné vyu�ití: 

- stavby a èinnosti neuvedené v hlavním, pøípustném a podmínìnì pøípustném vyu�ití a zároveò s nimi 
nesouvisející 

 

OS plochy ob"anského vybavení (§6) � t!lovýchovná a sportovní za#ízení 

Plochy pro tìlovýchovu a sport 

Hlavní vyu�ití: 

- plochy, stavby a zaøízení pro tìlovýchovu a sport 

P#ípustné vyu�ití: 

- zázemí sportovních zaøízení 

- veøejná prostranství 

- veøejná zeleò, ochranná (izolaèní) zeleò 

Podmíne"n! p#ípustné vyu�ití: 

- obchodní (komerèní) vybavenost a slu�by doplòkového charakteru vùèi hlavnímu vyu�ití 

- bydlení pouze pro majitele nebo správce zaøízení 

- ubytovací kapacity pro úèastníky sportovních událostí 

- nezbytná technická a dopravní infrastruktura související s daným typem obèanského vybavení 

Nep#ípustné vyu�ití: 

- stavby a èinnosti neuvedené v hlavním, pøípustném a podmínìnì pøípustném vyu�ití a zároveò s nimi 
nesouvisející 

Podmínky prostorového uspo#ádání: 

- maximální zastavìnost pozemkù: 70 % 

- minimální podíl zelenì: 20 % 

- maximální vý�ka zástavby: 15 m pro støechy �ikmé, 12 m pro støechy ploché 

- rozmezí výmìry pro vymezování stavebních pozemkù: není stanoveno 

Specifické prostorové podmínky plochy P8-OS: 

- Maximální vý�ka objektù 9 m pro úroveò høebene sedlové støechy nebo absolutní vý�ka 5 m pro 
objekty s rovnou nebo pultovou støechou. 

- Maximální podla�nost: 1 Nadzemní podla�í + podkroví. 
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- Prostorová regulace � max. zastavìnost 20 %. 

Specifické prostorové podmínky plochy Z73-OS: 

- maximální pøípustná podla�nost hlavního objektu: 1 NP + podkroví. 

 

OV plochy ob"anského vybavení (§6) � ve#ejná vybavenost 

Plochy pøevá�nì nekomerèní obèanské vybavenosti - slou�ící napøíklad pro vzdìlávání a výchovu, sociální 
slu�by a péèi o rodiny, zdravotní slu�by, kulturu, veøejnou správu, ochranu obyvatelstva 

Hlavní vyu�ití: 

- nekomerèní obèanská vybavenost, slou�ící pro vzdìlávání a výchovu, sociální slu�by a péèi o rodiny, 
zdravotní slu�by, kulturu, veøejnou správu a ochranu obyvatelstva 

P#ípustné vyu�ití: 

- veøejná zeleò, ochranná (izolaèní) 

- veøejná prostranství 

- sportovní zaøízení, sportovi�tì 

- zaøízení pro administrativu 

- bydlení pro seniory, zaøízení pro ubytování 

- plochy parkovacích stání pro osobní automobily související s hlavním vyu�itím 

Podmíne"n! p#ípustné vyu�ití: 

- komerèní vybavenost a slu�by za podmínky, �e jsou doplòkového charakteru vùèi hlavnímu vyu�ití 

- byty za podmínky, �e se jedná o slu�ební nebo pohotovostní byty 

- nezbytná technická a dopravní infrastruktura za podmínky, �e souvisí s vyu�itím území 

Nep#ípustné vyu�ití: 

- stavby a èinnosti neuvedené v hlavním, pøípustném a podmínìnì pøípustném vyu�ití a zároveò s nimi 
nesouvisející 

Podmínky prostorového uspo#ádání: 

- maximální zastavìnost pozemkù: 70 % 

- minimální podíl zelenì: 20 % 

- maximální vý�ka zástavby: 15 m pro støechy �ikmé, 12 m pro støechy ploché 

- rozmezí výmìry pro vymezování stavebních pozemkù: není stanoveno 

 

PV plochy ve#ejných prostranství (§7) - s p#evahou zpevn!ných ploch 

Plochy zastavìného území, které mají obvykle významnou prostorotvornou funkci a slou�í k setkávání 
obyvatel, veøejnì pøístupné bez ohledu na vlastnické vztahy, pøevá�nì zpevnìné, ale se stanoveným podílem 
veøejné zelenì. 

Hlavní vyu�ití: 

- veøejnì pøístupné plochy námìstí, tr�i�� 

P#ípustné vyu�ití: 

- zeleò veøejná, ochranná (izolaèní) zeleò 

- dìtská høi�tì a malá sportovi�tì 

- prvky drobné architektury a mìstský mobiliáø podporující funkci veøejného prostoru 

Podmíne"n! p#ípustné vyu�ití: 

- dopravní infrastruktura za podmínky, �e souvisí s hlavním vyu�itím nebo jej významnì nenaru�í 
(parkovací stání, pì�í a cyklistické stezky a podobnì) 
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- technická infrastruktura za podmínky, �e souvisí s hlavním vyu�itím nebo je s ním sluèitelná (stanovi�tì 
pro umístìní kontejnerù na vytøídìné slo�ky komunálního odpadu, autobusové zastávky, telefonní budky 
a podobnì) 

Nep#ípustné vyu�ití: 

- stavby a èinnosti neuvedené v hlavním, pøípustném a podmínìnì pøípustném vyu�ití a zároveò s nimi 
nesouvisející 

Podmínky prostorového uspo#ádání: 

- minimální podíl zelenì: 20 % 

 

PZ plochy ve#ejných prostranství (§7) � s p#evahou nezpevn!ných ploch 

Veøejnì pøístupné plochy zastavìného území s rozhodujícím podílem nezpevnìných ploch, které pøedstavuje 
�kála zelenì od parkových úprav, trávníkù a� ke spontánnì rostoucí zeleni. 

Hlavní vyu�ití: 

- veøejná zeleò (parková i neudr�ovaná) 

P#ípustné vyu�ití: 

- ochranná (izolaèní) zeleò 

- vodní plochy, vodní toky, mokøady 

- chodníky, cyklostezky, místní komunikace 

- dìtská høi�tì a malá sportovi�tì 

Podmíne"n! p#ípustné vyu�ití: 

- prvky drobné architektury a mìstský mobiliáø související s provozem veøejného prostoru 

- oplocení za podmínky, �e druh pozemku v katastru nemovitostí je evidovaný jako zahrada 

- altány, sklady náøadí a dal�í drobná architektura za podmínky, �e druh pozemku v katastru nemovitostí 
je evidovaný jako zahrada 

- dopravní infrastruktura vèetnì parkovacích stání, pokud souvisí s hlavním vyu�itím nebo jej významnì 
nenaru�í 

- technická infrastruktura, pokud je sluèitelná nebo souvisí s hlavním vyu�itím 

- oplocení zaøízení technické infrastruktury 

Nep#ípustné vyu�ití: 

- stavby a èinnosti neuvedené v hlavním, pøípustném a podmínìnì pøípustném vyu�ití a zároveò s nimi 
nesouvisející 

Podmínky prostorového uspo#ádání: 

- minimální podíl zelenì: 80 % 

 

SK plochy smí�ené obytné (§8) � komer"ní 

Plochy urèené pro smí�ené vyu�ití pro komerèní obslu�nou sféru (maloobchod, slu�by, administrativa) a 
neru�ící výrobní èinnosti s mo�nou pøímìsí bydlení, vèetnì pøechodného ubytování. 

Hlavní vyu�ití: 

- zaøízení komerèní vybavenosti a slu�eb 

P#ípustné vyu�ití: 

- stavby a zaøízení obèanského vybavení 

- penzióny, stravovací zaøízení 

- zahradnictví 

- dìtská høi�tì 
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- veøejná prostranství, sídelní a doprovodná zeleò 

- vodní plochy, vodní toky 

Podmín!n! p#ípustné vyu�ití: 

- stavby pro drobnou a øemeslnou výrobu za podmínky, �e svým provozováním a technickým zaøízením 
nenaru�í u�ívání pozemkù, staveb a zaøízení navazujících pozemkù, nesní�í kvalitu prostøedí 
souvisejícího území (zejména hygienickými limity a dopravní zátì�í) 

- bydlení v plo�e P12-SK je pøípustné za podmínky, �e v plo�e nebude výrobní provoz. 

- výroba v plo�e P12-SK za podmínky �e v plo�e nebude realizované bydlení 

- bydlení za podmínky provìøení podmínek hygienické zátì�e 

- nezbytná technická a dopravní infrastruktura za podmínky, �e souvisí s vyu�itím území 

Nep#ípustné vyu�ití: 

- stavby a èinnosti neuvedené v hlavním, pøípustném a podmínìnì pøípustném vyu�ití a zároveò s nimi 
nesouvisející 

Podmínky prostorového uspo#ádání: 

- dùm ve vnitøní èásti obce musí být na pozemku situován s ohledem na stávající zástavbu a ulièní èáry; 
ve stabilizovaném území je, pokud je to mo�né, po�adováno zachování pùvodní parcelace 

- maximální podla�nost: 3 nadzemní podla�í + podkroví 

- maximální vý�ka zástavby: ve stávajících lokalitách bude respektována souèasná vý�ková hladina 
zástavby 

- maximální zastavìnost pozemku: 60 % 

- minimální podíl zelenì: 30 % 

 

SM plochy smí�ené obytné (§8) � m!stské 

Plochy urèené pro bydlení v rodinných nebo bytových domech s vy��ím podílem veøejné nebo komerèní 
vybavenosti, výrobních a nevýrobních slu�eb (øemeslnická výroba), které svým provozem nesmí ovlivòovat 
pozemky sousedních obytných staveb a jejich zahrady nad míru stanovenou hygienickými pøedpisy pro 
bydlení. 

Hlavní vyu�ití: 

- stavby pro bydlení v rodinných a bytových domech 

P#ípustné vyu�ití: 

- stavby bezprostøednì související s bydlením a podmiòující bydlení 

- stavby obèanského vybavení 

- veøejná prostranství, zpevnìné plochy 

- veøejná zeleò, parkové úpravy 

- vodní plochy 

Podmín!n! p#ípustné vyu�ití: 

- stavby a zaøízení, které mohou být dle ustanovení stavebního zákona umístìny na pozemcích 
rodinných a bytových domù 

- komerèní zaøízení v plo�e P13-SM, 

- zaøízení pro obslu�nou sféru a neru�ící* výrobní èinnosti pøevá�nì místního významu 

- stavby drobné výroby a výrobních slu�eb sluèitelné s bydlením, které svým provozováním a technickým 
zaøízením nenaru�í u�ívání pozemkù, staveb a zaøízení za hranicí pozemkù a nesní�í kvalitu prostøedí 
souvisejícího území (zejména hygienickými limity a dopravní zátì�í) 

- stavby individuální rekreace za podmínky, �e se jedná o stávající objekty s mo�ností pøístaveb, 
nástaveb a dostaveb 

- nezbytná technická a dopravní infrastruktura za podmínky, �e souvisí s vyu�itím území 
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Nep#ípustné vyu�ití: 

- stavby a èinnosti neuvedené v hlavním, pøípustném a podmínìnì pøípustném vyu�ití a zároveò s nimi 
nesouvisející 

Podmínky prostorového uspo#ádání: 

- vý�ková hladina do 15 m 

- maximální zastavìnost pozemkù: 70 % 

- minimální podíl zelenì na pozemku: 30 % 

- Novostavby a ve�keré zmìny stávající zástavby musí respektovat souèasný charakter zástavby 
vèetnì ulièní èáry a vý�ky zástavby. 

DS plochy dopravní infrastruktury (§9) - silni"ní 

Plochy silnièní dopravy zahrnují zpravidla silnièní pozemky silnic I., II. a III. tøídy a místních komunikací I. a II. 
tøídy, výjimeènì té� místních komunikací III. tøídy, které nejsou zahrnuty do jiných ploch, vèetnì pozemkù, na 
kterých jsou umístìny souèásti komunikace, napøíklad náspy, záøezy, opìrné zdi, mosty a doprovodné a 
izolaèní zelenì. Dále odstavné a parkovací plochy, areály údr�by pozemních komunikací. 

Hlavní vyu�ití: 

- silnice II. a III. tøídy a místní komunikace, které nejsou zahrnuty do jiných ploch (napø. veøejných 
prostranství) 

P#ípustné vyu�ití: 

- doprovodné stavební konstrukce a vybavenost silnic, terénní úpravy (násypy, záøezy) 

- zeleò ochranná (izolaèní) a doprovodná 

- veøejná prostranství 

- nezbytná technická infrastruktura 

- pì�í stezky a cyklostezky jako doprovodná funkce k hlavnímu vyu�ití 

Nep#ípustné vyu�ití: 

- stavby a èinnosti neuvedené v hlavním, pøípustném a podmínìnì pøípustném vyu�ití a zároveò s nimi 
nesouvisející 

 

DZ plochy dopravní infrastruktury (§9) - drá�ní 

Plochy drá�ní dopravy zahrnují zpravidla obvod dráhy, vèetnì náspù, záøezù, opìrných zdí, mostù, koleji�� a 
doprovodné zelenì, dále pozemky zaøízení pro drá�ní dopravu, napøíklad stanice, zastávky, nástupi�tì a 
pøístupové cesty, provozní budovy a pozemky dep, opraven, vozoven, pøekladi�� a správních budov. 

Hlavní vyu�ití: 

- plochy zahrnující obvod dráhy, tzn. plochy staveb a zaøízení �eleznièní dopravy 

P#ípustné vyu�ití: 

- odstavné a parkovací plochy 

- plochy koleji�� vèetnì náspù, záøezù, opìrných zdí, mostù 

- plochy �eleznièních stanic, zastávek, nástupi�� a pøístupových cest 

- plochy a budovy provozní, správní, dep, opraven, vozoven a pøekladi�� 

- doprovodná a izolaèní zeleò 

- plochy zelenì pøírodního charakteru, nebo zelenì areálù 

- nezbytná zaøízení technické infrastruktury 

Podmín!n! p#ípustné vyu�ití: 

- stávající vyu�ití objektù a zaøízení, za podmínky, �e není v rozporu s provozem na dráze nebo 
provozem s tímto souvisejícím 

Nep#ípustné vyu�ití: 
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- stavby a èinnosti neuvedené v hlavním, pøípustném a podmínìnì pøípustném vyu�ití a zároveò s nimi 
nesouvisející 

 

TI plochy technické infrastruktury (§10) � in�enýrské sít! 

Plochy areálù technické infrastruktury, zaøízení na vodovodech a kanalizacích (napø. úpravny vody, vodojemy, 
ÈOV), na energetických sítích (napø. regulaèní stanice, rozvodny vysokého napìtí, malé vodní elektrárny, 
telekomunikaèní zaøízení a dal�í plochy technické infrastruktury, které nelze zahrnout do jiných ploch s 
rozdílným zpùsobem vyu�ití. 

Hlavní vyu�ití: 

- stavby a zaøízení veøejné technické infrastruktury vèetnì pozemkù (s omezeným pøístupem) 

P#ípustné vyu�ití: 

- stavby a zaøízení pro zabezpeèení údr�by veøejných ploch a veøejných prostranství, vè. veøejné zelenì 
(technické a úklidové slu�by) 

- plochy a zaøízení pro nakládání s odpady z údr�by zelenì 

- zaøízení výroby a slu�eb, vá�ících se k funkci technických a úklidových slu�eb 

- nezbytná dopravní a ostatní technická infrastruktura 

- nezbytná dopravní infrastruktura 

Podmín!n! p#ípustné vyu�ití: 

- skladování materiálù pro potøeby hlavního vyu�ití, pokud toto není provádìno v záplavovém území, 
kde by tím mohlo dojít k ovlivnìní prùchodu povodní 

Nep#ípustné vyu�ití: 

- stavby a èinnosti neuvedené v hlavním, pøípustném a podmínìnì pøípustném vyu�ití a zároveò s nimi 
nesouvisející 

Podmínky prostorového uspo#ádání: 

- nejsou stanoveny 
 

VD plochy výroby a skladování (§11) - drobná a #emeslná výroba 

Plochy malovýroby, øemeslné èi pøidru�ené výroby, výrobní i nevýrobní slu�by 

Hlavní vyu�ití: 

- zaøízení drobné výroby, manufaktury, dílny 

P#ípustné vyu�ití: 

- zaøízení slu�eb 

- zeleò areálù, veøejná zeleò, ochranná (izolaèní) zeleò 

- veøejná prostranství 

Podmín!n! p#ípustné vyu�ití: 

- nezbytná technická a dopravní infrastruktura související s vyu�itím plochy 

- obèanská vybavenost doplòkového charakteru vùèi hlavnímu vyu�ití 

- obèanská vybavenost za podmínky, �e v plo�e ji� nebude obnoven dílenský nebo jiný výrobní provoz 

- bydlení za podmínky, �e v plo�e ji� nebude obnoven dílenský nebo jiný výrobní provoz 

- slu�ební byt 

- ubytovny 

Nep#ípustné vyu�ití: 

- stavby a èinnosti neuvedené v hlavním, pøípustném a podmínìnì pøípustném vyu�ití a zároveò s nimi 
nesouvisející 

Podmínky prostorového uspo#ádání: 
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- maximální zastavìnost pozemkù: 80 % 

- minimální podíl zelenì: 10 % 

- maximální vý�ka zástavby: 12 m pro støechy �ikmé, 9 m pro støechy ploché 
 

VL výroba a skladování (§11) výroba a skladování � lehký pr&mysl 

Plochy lehké prùmyslové výroby, skladování, výrobní slu�by a èinnosti spojené s provozováním sítí technické 
infrastruktury, vèetnì èerpacích stanic PHM, kdy negativní vliv z èinností v této plo�e nepøesáhne vnì plochy 
pøípustné hygienické limity. 

Hlavní vyu�ití: 

- výrobní areály lehkého prùmyslu 

P#ípustné vyu�ití: 

- zaøízení drobné výroby, manufaktury, dílny 

- stavby pro administrativu 

- plochy odstavných a parkovacích stání, dopravní stavby 

- zaøízení technické infrastruktury 

- zeleò obytná, veøejná, ochranná (izolaèní) 

- veøejná prostranství 

Podmín!n! p#ípustné vyu�ití: 

- obèanská vybavenost za podmínky, �e se jedná o plochu pøestavby P16-VL nebo P19-VL pøièem� zde 
nebude výroba nebo skladování obnoveno 

- bydlení za podmínky, �e se jedná o plochu pøestavby P16-VL nebo P19-VL a výroba nebo skladování 
zde nebude obnoveno 

- obèanská vybavenost doplòkového charakteru vùèi hlavnímu vyu�ití 

Nep#ípustné vyu�ití: 

- stavby a èinnosti neuvedené v hlavním, pøípustném a podmínìnì pøípustném vyu�ití a zároveò s nimi 
nesouvisející 

Podmínky prostorového uspo#ádání: 

- Maximální zastavìnost pozemkù: 80 % 

- Minimální podíl zelenì: 10 % 

- Maximální vý�ka zástavby: 12 m pro støechy �ikmé, 10 m pro støechy ploché 

VZ výroby a skladování (§11) - zem!d!lská výroba a lesnická výroba 

Hlavní vyu�ití: 

- stavby a zaøízení pro zemìdìlskou �ivoèi�nou a rostlinnou výrobu 

- stavby a zaøízení pro lesnictví 

P#ípustné vyu�ití: 

- pøidru�ená nezemìdìlská výroba 

- zahradnictví 

- stavby pro administrativu 

- areálová zeleò, ochranná (izolaèní) zeleò 

Podmín!n! p#ípustné vyu�ití: 

- stavby pro skladování, autodopravu a opravárenské slu�by slou�ící k hlavnímu vyu�ití 

- plochy odstavných a parkovacích stání slou�ících k hlavnímu vyu�ití 

- ostatní slu�by a èinnosti podmiòující nebo související s hlavním vyu�itím 
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- stavby související technické a dopravní infrastruktury (vedení a stavby technické infrastruktury a místní 
komunikace pro stavby hlavního a pøípustného vyu�ití) 

Nep#ípustné vyu�ití: 

- stavby a èinnosti neuvedené v hlavním, pøípustném a podmínìnì pøípustném vyu�ití a zároveò s nimi 
nesouvisející 

Podmínky prostorového uspo#ádání: 
- maximální vý�ková hladina staveb: 9 m 
- minimální podíl zelenì: 20 % 

W plochy vodní a vodohospodá#ské (§13) 

Plochy vodní a vodohospodáøské se vymezují za úèelem zaji�tìní podmínek pro nakládání s vodami, ochranu 
pøed jejich �kodlivými úèinky a suchem, regulaci vodního re�imu území a plnìní dal�ích úèelù stanovených 
právními pøedpisy upravujícími problematiku na úseku vod a ochrany pøírody a krajiny. 

Hlavní vyu�ití: 

- vodní plochy a koryta vodních tokù 

P#ípustné vyu�ití: 

- vodohospodáøské vyu�ití 

- chov ryb 

- technická infrastruktura související s údr�bou a u�íváním vodních ploch a tokù 

- prvky územního systému ekologické stability (ÚSES) 

- doprovodná zeleò 

Podmíne"n! p#ípustné vyu�ití: 

- dopravní infrastruktura, vèetnì pì�ích cest, cyklostezek a hipostezek, pokud nelze vést trasu z 
technických nebo ekonomických jinde 

Nep#ípustné vyu�ití: 

- stavby a èinnosti neuvedené v hlavním, pøípustném a podmínìnì pøípustném vyu�ití a zároveò s nimi 
nesouvisející 

NZ plochy zem!d!lské (§14) 

Plochy zemìdìlské se obvykle samostatnì vymezují za úèelem zaji�tìní podmínek pro pøeva�ující 
zemìdìlské vyu�ití. Plochy zemìdìlské zahrnují zejména pozemky zemìdìlského pùdního fondu, pozemky 
staveb, zaøízení a jiných opatøení pro zemìdìlství a pozemky související dopravní a technické infrastruktury 
(viz § 14 vyhl. 501/2006 Sb.). 

Stavby nezbytné pro obhospodaøování zemìdìlské pùdy v nezastavìném území, pastevectví (silá�ní �laby, 
pøístøe�ky pro dobytek) mohou být do tohoto typu plochy zahrnuty (viz § 18, odst. 5 stavebního zákona). 

Hlavní vyu�ití: 

- intenzivní zemìdìlské hospodaøení (orná pùda) 

P#ípustné vyu�ití: 

- extenzivní zemìdìlské hospodaøení (louky, pastviny) 

- zeleò mající protierozní, ekostabilizaèní nebo krajinotvornou funkci (remízy, meze, zelené pásy, 
doprovodná zeleò cest a vodoteèí, solitéry) 

- prameni�tì, drobné vodní plochy a toky 

- ochranná (izolaèní) zeleò 

- technická a dopravní infrastruktura související s hlavním vyu�itím 

- prvky územního systému ekologické stability (ÚSES) 

- stavby, zaøízení a jiná opatøení pro zemìdìlství 

- neoplocené zahrady 
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Podmíne"n! p#ípustné vyu�ití: 

- technická a dopravní infrastruktura za podmínek øádného zdùvodnìní její potøeby, volby varianty 
umístìní a provedení s co nejmen�ím záborem ZPF a zaji�tìní pøístupu a mo�nosti obhospodaøování 
sousedních zemìdìlských pozemkù 

- pìstování RRD, pokud tím nedojde k nepøíznivému zásahu do pøírodních nebo krajinných hodnot anebo 
k jinému nepøíznivému ovlivnìní území (zejm. riziko �íøení nepùvodních druhù do volné krajiny, ovlivnìní 
odtokových pomìrù, zvý�ení eroze) 

- oplocení pastvin nebo pìstíren za podmínky, �e nebude naru�ena cestní sí� 

- oplocení zaøízení u kterých je nutné zabránit volnému pøístupu (technologické objekty) 

Nep#ípustné vyu�ití: 

- stavby a èinnosti neuvedené v hlavním, pøípustném a podmínìnì pøípustném vyu�ití a zároveò s nimi 
nesouvisející 

 

NL plochy lesní (§15) 

Plochy s pøeva�ujícím vyu�itím pro lesní produkci a plnìní dal�ích (mimoprodukèních) funkcí lesa 

Hlavní vyu�ití: 

- pozemky urèené k plnìní funkce lesa (PUPFL) 

P#ípustné vyu�ití: 

- drobné vodní plochy a toky 

- prvky územního systému ekologické stability (ÚSES) 

- stavby a zaøízení lesního hospodáøství 

Podmíne"n! p#ípustné vyu�ití: 

- oplocení pìstíren za podmínky, �e nebude naru�ena cestní sí� 

- oplocení zaøízení u kterých je nutné zabránit volnému pøístupu (technologické objekty) 

- technická a dopravní infrastruktura za podmínek, �e nebude naru�eno hospodaøení v lese (sí� lesních 
cest a dal�í zaøízení lesního hospodáøství), nedojde k naru�ení funkce lesa (podle dané kategorie lesa) 
a nedojde k ohro�ení lesního porostu vìtrem a vodní erozí 

Nep#ípustné vyu�ití: 

- ekologická a informaèní centra, 

- stavby a èinnosti neuvedené v hlavním, pøípustném a podmínìnì pøípustném vyu�ití a zároveò s nimi 
nesouvisející 

 

NP plochy p#írodní (§ 16) 

Plochy pøírodní se samostatnì vymezují za úèelem zaji�tìní podmínek pro ochranu pøírody a krajiny. 

Zahrnují plochy biocenter v rámci ploch lesa i bezlesí na území CHKO i mimo nìj. 

Hlavní vyu�ití 

- lesy, doprovodná zeleò vodních tokù 

P#ípustné vyu�ití: 

- nelesní zeleò � meze, remízy 

- drobné vodní plochy, toky a mokøady 

- informaèní tabule, chodníky 

- lesnické hospodaøení smìøující k podpoøe ÚSES 

- zemìdìlské hospodaøení smìøující k podpoøe ÚSES 

Podmíne"n! p#ípustné vyu�ití 

- dopravní a technická infrastruktura, vèetnì pì�ích cest, cyklostezek, hipostezek, za podmínky, �e 
negativnì neovlivní plnìní funkce biocentra 
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Nep#ípustné vyu�ití 

- ekologická a informaèní centra 

- stavby a èinnosti neuvedené v hlavním, pøípustném a podmínìnì pøípustném vyu�ití a zároveò s nimi 
nesouvisející 

 

NS plochy smí�ené nezastav!ného území (§17) 

Plochy smí�ené nezastavìného území se obvykle samostatnì vymezují v pøípadech, kdy s ohledem na 
charakter nezastavìného území nebo jeho ochranu není úèelné jeho èlenìní. Plochy smí�ené nezastavìného 
území zahrnují zalesnìné pozemky mimo pozemky urèené k plnìní funkcí lesa, dlouhodobì 
neobhospodaøované nebo tì�ko obhospodaøovatelné (zamokøené) pozemky zemìdìlského pùdního fondu, 
pozemky vodních ploch a koryt vodních tokù a pozemky pøirozených a pøírodì blízkých ekosystémù 
(biokoridory a interakèní prvky ÚSES). 

Hlavní vyu�ití: 

- nelesní zeleò � meze, remízy 

P#ípustné vyu�ití: 

- extenzivní zemìdìlské hospodaøení (louky, pastviny) 

- neoplocené zahrady 

- prvky územního systému ekologické stability (biokoridory a interakèní prvky ÚSES) 

- zeleò mající protierozní, ekostabilizaèní nebo krajinotvornou funkci (remízy, meze, zelené pásy, 
doprovodná zeleò cest a vodoteèí, solitéry), ochranná (izolaèní) zeleò 

- prameni�tì, drobné vodní plochy a toky 

Podmíne"n! p#ípustné vyu�ití: 

- intenzivní zemìdìlské hospodaøení (orná pùda), pokud neohrozí úèel hlavního vyu�ití, tj. plnìní 
mimoprodukèních funkcí krajiny (ekologickostabilizaèní, protierozní, estetická ad.) 

- stavby, zaøízení a opatøení nutné pro zaji�tìní hospodaøení v plo�e (zemìdìlské, vodní a lesní 
hospodáøství), pokud neohrozí úèel hlavního vyu�ití, tj. plnìní mimoprodukèních funkcí krajiny 
(ekologickostabilizaèní, protierozní, estetická ad.) 

- technická a dopravní infrastruktura, vèetnì pì�ích cest, cyklostezek, hipostezek a informaèních zaøízení, 
pokud neohrozí úèel hlavního vyu�ití, tj. plnìní mimoprodukèních funkcí krajiny (ekologickostabilizaèní, 
protierozní, estetická ad.) 

- technická opatøení a stavby, která zlep�í podmínky vyu�ití území pro úèely rekreace a cestovního 
ruchu s podmínkou provìøení vlivu na krajinný ráz. 

Nep#ípustné vyu�ití: 

- stavby a èinnosti neuvedené v hlavním, pøípustném a podmínìnì pøípustném vyu�ití a zároveò s nimi 
nesouvisející 

 

NS.s plochy smí�ené nezastav!ného území (§17) � sportovní vyu�ití 

Plochy smí�ené nezastavìného území se sportovním vyu�itím zahrnují specifické plochy venkovních sportù. 
Plochy se vymezují pro golfové høi�tì. 

Hlavní vyu�ití: 

- venkovní sporty bez nároku na zpevnìné plochy (golfová høi�tì) 

P#ípustné vyu�ití: 

- lesnické a extenzivní zemìdìlské hospodaøení (dle druhu pozemku) 

- prvky územního systému ekologické stability (biokoridory a interakèní prvky ÚSES) 

- ekostabilizaèní, krajinotvorná, solitérní zeleò 

- prameni�tì, drobné vodní plochy a toky 

Podmín!n! p#ípustné vyu�ití: 
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- technická a dopravní infrastruktura, vè. pì�ích cest, cyklostezek, hipostezek a informaèních zaøízení, 
pouze pro úèel hlavního vyu�ití 

- technická zaøízení, která podmiòují provoz hlavního vyu�ití 

Nep#ípustné vyu�ití: 

- oplocení 

- stavby a èinnosti neuvedené v hlavním, pøípustném a podmínìnì pøípustném vyu�ití a zároveò s nimi 
nesouvisející 

 

ZN plochy zelen! (§3 odst. 4) - nezastavitelné soukromé zahrady 

Plochy udr�ované sídelní veøejnì nepøístupné zelenì s omezením zastavitelnosti. 

Hlavní vyu�ití: 

- zeleò soukromých zahrad 

P#ípustné vyu�ití: 

- zahradní domky pro uschování náøadí a ukrytí pøed nepohodou 

- jednotlivé gará�e výhradnì pro obytné objekty, k nim� zahrada pøíslu�í 

- oplocení 

- zeleò pøírodního charakteru, ochranná a izolaèní zeleò 

Podmín!n! p#ípustné vyu�ití: 

- drobná zemìdìlská èinnost (chov, pìstitelství), která je sluèitelná s hlavní funkcí a v jejím� dùsledku 
není sní�ena kvalita prostøedí a vyu�ití okolních ploch (zejm. obtì�ování hlukem a zápachem) 

Nep#ípustné vyu�ití: 

- stavby a èinnosti neuvedené v hlavním, pøípustném a podmínìnì pøípustném vyu�ití a zároveò s nimi 
nesouvisející 

Podmínky prostorového uspo#ádání: 

- maximální vý�ka objektù: 5 m 

- minimální podíl zelenì: 90 % 

 

1g)  Vymezení ve#ejn! prosp!�ných staveb, ve#ejn! prosp!�ných opat#ení, 
staveb a opat#ení k zaji�'ování obrany a bezpe"nosti státu a ploch pro 
asanaci, pro které lze práva k pozemk&m a stavbám vyvlastnit 

V samostatném výkresu 1c jsou vymezeny plochy pro veøejnì prospì�né stavby a veøejnì prospì�ná opatøení. 
Plochy asanací v území vymezeny nejsou. 

1g.1) Ve#ejn! prosp!�né stavby 

Návrh ÚP vymezuje následující veøejnì prospì�né stavby dopravní infrastruktury a stavbu technické 
infrastruktury, vodního hospodáøství. U tìchto staveb lez uplatnit zásah do vlastnického práva podle § 170 
stavebního zákona. 

Souèástí øe�ení zmìny è. 1 územního plánu Mikulá�ovice je navrhované zaøízení na vodohospodáøské síti, 
stavba èerpací stanice odpadních vod na privátním pozemku parc. è. 2304/1 KN Mikulá�ovice 
v Mikulá�ovièkách. Veøejnì prospì�ná stavba VST2 je vymezena pro úèel realizace stavby technické 
infrastruktury, èerpací stanice s mo�ností vyu�ití nástroje vyvlastnìní èásti plochy nebo omezení vyu�ití 
pozemkù, napø. zøízením vìcného bøemene na privátním pozemku dle § 170 stavebního zákona. 

 

Tabulka 10 � VPS-veøejnì prospì�né stavby 
 

 $íslo VPS Index plochy Popis Rozsah [ha] 

 VSD2 Z92-DS Pøelo�ka silnice III/26510 0,2599 
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 $íslo VPS Index plochy Popis Rozsah [ha] 

 VSD3 Z3 (ZUR) Koridor optimalizace �eleznièní trati è. 083 2,5326 
     

 VSD4 Z24-DS Parkovací plocha 0,0806 
     

 VSD5 Z99-DS Silnice k rozhlednì na Taneènici 1,7628 
     

 VST1 Z67-TI Pøeèerpávací stanice, dolní Mikulá�ovice 0,3694 

 VST2 NS (stav)  Pøeèerpávací stanice, Mikulá�ovièky 0,010 
     

 

1g.2) Ve#ejn! prosp!�ná opat#ení 

Územní plán nevymezuje plochy veøejnì prospì�ných opatøení. 

1g.3) Asanace a asana"ní území, stavby a opat#ení k zaji�'ování obrany a bezpe"nosti státu: 

Plochy asanací nejsou návrhem územního plánu vymezeny. 

 

1h)  Vymezení ve#ejn! prosp!�ných staveb a ve#ejných prostranství, pro 
které lze uplatnit p#edkupní právo, s uvedením, v "í prosp!ch je p#edkupní 
právo z#izováno, parcelních "ísel pozemk&, názvu katastrálního území a 
p#ípadn! dal�ích údaj& podle § 5 odst. 1 katastrálního zákona 

Územní plán nevymezuje plochu, pro kterou lze uplatnit pøedkupní právo. 

 

1i) Stanovení kompenza"ních opat#ení podle § 50 odst. 6 stavebního 
zákona 

Mo�nost významného ovlivnìní území soustavy Natura 2000 (PO Labské pískovce a EVL Èeské �výcarsko) 
byla pøíslu�nými orgány ochrany pøírody vylouèena. Proto nebylo provedeno posouzení vlivù územního plánu 
ve vztahu k územím soustavy Natura 2000 postupem podle § 45h a 45i zákona è. 114/1992 Sb., o ochranì 
pøírody a krajiny, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù, a proto ani nebyla po�adována a navrhována tzv. kompenzaèní 
opatøení. 

 

1j) Vymezení ploch a koridor& územních rezerv a stanovení mo�ného 
budoucího vyu�ití, v"etn! podmínek pro jeho prov!#ení 

Územní plán nevymezuje plochy územních rezerv. 

 

1k) Vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o zm!nách v území 
podmín!no dohodou o parcelaci 

Územní plán nevymezuje plochy podmínìné uzavøením dohody o parcelaci. 

 

1l) Vymezení ploch a koridor&, ve kterých je rozhodování o zm!nách v 
území podmín!no zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její 
po#ízení a p#im!#ené lh&ty pro vlo�ení dat o této studii do evidence územn! 
plánovací "innosti 
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Po�adavek na vypracování územní studie za úèelem provìøení zmìn vyu�ití vymezených zastavitelných ploch 
a ploch zmìn zastavìného území jako podmínky pro rozhodování v dotèeném území vymezuje Návrh 
územního plánu Mikulá�ovic pro následující plochy: 

Tabulka 11 - Plochy pro územní studii 
 

STUDIE INDEX PLOCHY PLOCHA [ha] 

US1 P8-OS 1,5554 
   

US2 Z42-SM 1,0676 
   

US3 Z40-SM 1,6438 
   

US4 Z26-PVPZ 0,9856 
   

US5 Z96-PZ 1,2256 
   

Podmínky pro poøízení tìchto územních studií jsou následující: 

- Územní studie US1 zastavitelné plochy P8-OS provìøí vyu�ití plochy a charakter navrhované 
zástavby v plo�e tak, aby byl v souladu s krajinným rázem. 

- Územní studie US2 zastavitelné plochy Z42-SM provìøí uspoøádání zástavby v plo�e. Navrhne 
parcelaci vèetnì dopravního napojení jednotlivých pozemkù. 

- Územní studie US3 zastavitelné plochy Z40-SM provìøí uspoøádání zástavby v plo�e pøedev�ím 
racionální parcelaci s ohledem na mo�nosti dopravního napojení jednotlivých parcel. Øe�ení umo�ní 
prostupnost územím východním smìrem. 

- Územní studie US4 plochy veøejných prostranství Z26-PVPZ provìøí mo�nosti vyu�ití území jako 
parkové zelenì s mo�ností umístìní herních prvkù a pì�ího propojení mezi �sídli�tìm� a centrem 
mìsta. Navrhovaná zeleò bude pro zmírnìní negativního vizuálního pùsobení objektù sídli�tì zejména 
ve vztahu k historicky a kulturnì hodnotné zástavbì centrální èásti a z hlediska dálkových pohledù na 
mìsto. Souèástí øe�ení bude mo�nost doplnìní ploch pro parkování, ploch pro sportovi�tì. 

- Územní studie US5 plochy veøejných prostranství Z96-PZ provìøí mo�nosti dokomponování 
prostranství vèetnì stávající zelenì do jednoho celku jako odpovídajícího pøedprostoru mìstského 
høbitova. Souèástí øe�ení bude doplnìní parkovacích míst pro navazující zaøízení obecní vybavenosti. 
Nadto studie provìøí prostupnost území, potøebu sportovi�tì pøed høbitovem a stav technické 
infrastruktury a mobiliáøe v území. 

Spoleèné podmínky pro poøizování územních studií jsou: 

- Vnitøní uspoøádání ploch bude odpovídat po�adavkùm vymezeným vyhlá�kou 501/2006 Sb., z 
hlediska pøístupu po�ární techniky. 

- Ve v�ech pøípadech se lhùta pro poøízení studie stanovuje na dobu 4 roky od nabytí úèinnosti 
územního plánu Mikulá�ovice. Vydáním zmìny è. 1 územního plánu Mikulá�ovice se lhùta pro 
poøízení územní studie prodlu�uje o dal�í 4 roky. 

 

1m)  Vymezení ploch a koridor&, ve kterých je rozhodování o zm!nách v 
území podmín!no vydáním regula"ního plánu, zadání regula"ního plánu v 
rozsahu podle p#ílohy ". 9, stanovení, zda se bude jednat o regula"ní plán z 
podn!tu nebo na �ádost, a u regula"ního plánu z podn!tu stanovení 
p#im!#ené lh&ty pro jeho vydání 

Plochy a koridory vymezené pro poøízení a vydání regulaèního plánu návrh územního plánu Mikulá�ovice 
nestanovuje. 

 

1n) Stanovení po#adí zm!n v území (etapizace) 

Návrh územního plánu Mikulá�ovice nestanovuje poøadí zmìn v území. 
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1o)  Údaje o po"tu list& územního plánu a po"tu výkres& a k n!mu p#ipojené 
grafické "ásti 

Tabulka 12 - údaje o poètu listù územního plánu Mikulá�ovice 
 

I. Územní plán Mikulá�ovice po"et A4/A3 
 

 I.A. Textová èást 429 A4 
 

    

 I.B. Grafická èást  
 

    

1a Výkres základního èlenìní území 
18 A3 

 

  
 

1b1 Hlavní výkres 
18 A3 

 

  
 

1b2 Koncepce dopravní infrastruktury 
18 A3 

 

  
 

1b3 Koncepce technické infrastruktury 
18 A3 

 

  
 

1b4 Koncepce uspoøádání krajiny 
18 A3 

 

  
 

1c Výkres veøejnì prospì�ných staveb a opatøení 
18 A3 
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Změna č. 1 územního plánu Mikulášovice, odůvodnění                                                                           - 52 - 

Toto opatření obecné povahy platí podle ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona 
pro celé území města Mikulášovice. 

POUČENÍ 

Opatření obecné povahy nabývá podle ustanovení § 173 odst. 1 správního řádu 
účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky, kterou se vydání tohoto 
opatření obecné povahy oznamuje. Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění 
může každý nahlédnout u správního orgánu, který opatření obecné povahy vydal. Proti 
opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek podle ustanovení § 173 
odst. 2 správního řádu. 

.. . ..................................    ..........................................  

Ing. Miluše Trojanová                                                Ing. Antonín Bláha 

starostka města Mikulášovice                              místostarosta města Mikulášovice 

 

 

  


