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A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

A1   HLAVNÍ DŮVODY POŘÍZENÍ A CÍLE ŘEŠENÍ 

DŮVODY POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 

- obec nemá zpracovánu žádnou vlastní ÚPD ani ÚPP 

- vznik samostatné obce – dezintegrace od obce Doksy v roce 1990 

- nové požadavky na rozvoj obce po změnách legislativy s bezprostředním vlivem na možnosti a 
podmínky využívání území v odlišném pojetí prostorového plánování   

-  zapracování podmínek z nadřazených dokumentací (ÚPN VÚC Liberecký kraj)  

Důvodem pořízení územního plánu pro obec Ždírec je získání závazného územně plánovacího 
dokumentu, s jehož pomocí bude usměrňován územní rozvoj obce.  

Zpracováním Územního plánu obce Ždírec (dále jen ÚPO) byla pověřena firma SAUL s.r.o. 
Liberec na základě smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem - Obcí Ždírec a zhotovitelem - 
SAUL s.r.o. Liberec. 

HLAVNÍ CÍLE ŘEŠENÍ 

Územní plán stanoví optimální využití ploch na území obce, včetně řešení dopravy a technické 
infrastruktury. Zabezpečí soulad jednotlivých činností v území, omezí na přípustnou míru jejich 
negativní vlivy a využívání neobnovitelných přírodních zdrojů při přiměřené a důsledné ochraně 
přírody a krajiny. 

Základním cílem ÚPO Ždírec je příprava podmínek pro realizaci vyváženého, kontinuálního a 
trvale udržitelného rozvoje území obce - posilování hospodářské a společenské soudržnosti při 
zabezpečení trvalého souladu všech přírodních, civilizačních a kulturních hodnot. 

Úkolem ÚPO je vyřešit nedostatky území, včetně uplatnění níže uvedených konkrétních 
požadavků obce, v blízkém i vzdálenějším časovém období, při dodržení zásad ochrany přírodních 
i kulturně historických hodnot: 

- vymezení rozvojových ploch pro bydlení ve vhodných objemech a formách 

- vymezení ploch pro rozvoj drobného podnikání ve vazbě na turistiku a cestovní ruch ve spojení 
s bydlením  

- vymezení ploch pro zajištění stabilizace a přiměřeného rozvoje zemědělské výroby a 
agroturistiky  

- vymezení ploch pro rozvoj místní výroby, výrobních i nevýrobních služeb a technického zázemí 
obce  

- stabilizace vyhovující části stávající komunikační sítě, návrh nových komunikačních řešení, 
včetně řešení stávajících komunikačních závad 

- dobudování občanské vybavenosti, jakožto zázemí turistiky a cestovního ruchu  

- dobudování chybějící technické infrastruktury.   
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A2   ZHODNOCENÍ DŘÍVE ZPRACOVANÉ A SCHVÁLENÉ ÚPD  

POŽADAVKY Z ÚPN VÚC OKRESU ČESKÁ LÍPA 

Původní ÚPN VÚC Českolipsko (Terplan 1981) je po uplynutí návrhového období považován za 
směrný. 

Nový ÚPN VÚC okresu Česká Lípa byl zpracován do návrhu (Terplan, 2001) a je dosud 
neschválen. V roce 2001 byly práce na ÚPN VÚC okresu Česká Lípa přerušeny a nahrazeny 
zahájením prací na novém ÚPN VÚC Libereckého kraje. 

POŽADAVKY Z ÚPN VÚC LIBERECKÝ KRAJ 

ÚPN VÚC Liberecký kraj je rozpracován na úrovni konceptu, jehož zásady jsou v ÚPO Ždírec 
respektovány:  

-  význam obce ve struktuře osídlení - ostatní obec, venkovský prostor 

-  zatížení:  - podprůměrné 

-  rozvojové předpoklady:  - průměrné 

-  ekonomický potenciál:  - slabý 

-  cestovní ruch:  - oblast Máchův Kraj, podoblast Kokořínsko 

 - zóna klidová 

- chráněná památková území: - návrh VPZ Bořejov 

-  ochrana přírody a krajiny:  - část území obce v CHKO Kokořínsko 

 - krajinný typ: B - zvýšený zájem o ochranu krajiny 

 - lesnatost – 42,6% 

-  VPS nadmístního významu:  - žádná na území obce nejsou vymezena 

Ždírec je v konceptu ÚPN VÚC LK označen jako oblast hospodářsky slabá s nutnou podporou 
hospodářského rozvoje s průměrnými rozvojovými předpoklady. Do budoucna území vyžaduje 
zvláštní pozornost a podporu ze strany kraje z hlediska posílení integrity kraje a vyrovnání 
vnitrokrajských disparit (snižování ekonomických a sociálních rozdílů uvnitř kraje). 

VZTAH ROZVOJOVÝCH PROGRAMŮ K ŘEŠENÉMU ÚZEMÍ 

Ždírec je součástí Libereckého kraje, pro který byly v letech 1998 – 2000 zpracovány rozvojové 
dokumenty: Strategie regionálního rozvoje Libereckého kraje, Program rozvoje Libereckého kraje a 
Regionální operační program NUTS 2 (Liberecký, Hradecký a Pardubický kraj). Tyto dokumenty 
byly následně v průběhu let 2001-2003 aktualizovány. V gesci KÚLK byla rozpracována řada 
dalších koncepčních materiálů např. Krajská zemědělská koncepce, Koncepce ochrany přírody, 
Strategie rozvoje dopravní infrastruktury kraje, Surovinová politika LK a další. V rámci těchto 
dokumentů se obce Ždírec mohou dotýkat zejména opatření, týkající se podpory malého a 
středního podnikání, vytvoření podmínek pro nové podnikatelské investice, rozšíření nabídky a 
přístupnosti různých forem a typů bydlení, zkvalitnění stávající dopravní a technické infrastruktury, 
optimální využití krajinného a přírodního potenciálu, péče o krajinu a její složky, revitalizace 
zemědělské prvovýroby, vyšší konkurenceschopnost hospodářských činností. 

V roce 2003 vznikla nová iniciativa na založení Svazku obcí Máchův kraj, sdružující obce 
v okolí Doks a Dubé a jeho hlavním zaměřením je podpora cestovního ruchu. Obec Ždírec je 
součástí tohoto nově ustanoveného sdružení. K plánovanému založení mikroregionu Dubsko 
zatím nedošlo. 

MAPOVÉ PODKLADY 

1) základní mapa ČR v měřítku 1 : 50 000 – listy: 02 – 44 – Štětí 

2) turistická mapa v měřítku 1 : 50 000 – Máchův kraj (č.15, KČT – 1998) 

3) základní mapa ČR  1 : 10 000, použity listy: 02 - 44 – 05  02 - 44 – 10 

4) ZABAGED – výškopis 1:10 000   02 - 44 – 05  02 - 44 – 10 

5) katastrální mapy 1: 2 880 v rozsahu katastrálního území Ždírec v Podbezdězí – 795593 
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6) digitalizovaná katastrální mapa ve vektorové podobě v rozsahu řešeného území (Geodézie 
Česká Lípa). 

ÚPP A ÚPD A OSTATNÍ PODKLADY 

- ÚPN VÚC Liberecký kraj - koncept, zpracovatel SAUL s.r.o. Liberec, Ing.arch. V. Hron, 
02/2003, 

- Revize a hodnocení ÚSES okresu Česká Lípa (LESPROJEKT, lesnické a parkové úpravy 
Liberec, 1999),  

- Územně technické podklady nadregionálního a regionálního ÚSES, MŽP a MMR ČR, 1996, 

- Platná územní rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení: 

- výstavba RD na pozemku ppč.122/1 

- výstavba objektu individuální rekreace ppč.478/5 

- Podklady o historii obce a okolí – místní lidová knihovna Doksy, 

- Údaje BPEJ k zemědělským pozemkům, 

- Informace z odvozených map radonového rizika,  

- Informace o existenci sesuvů a poddolovaných území, ložiscích nerostů (mapa sesuvných a 
poddolovaných území, Geofond Praha, 09/2002), 

- Zpracování problematiky cestovního ruchu, obsažené v SOP a její aplikace do ROP, DHV CR, 
spol. s r.o., 1999, 

- Strategie rozvoje Libereckého kraje – doplněné znění, leden 2002, KÚLK, 

- Program rozvoje kraje, KÚLK, rozpracovaná aktualizace 02/2003, 

- Program rozvoje cestovního ruchu Liberecký kraj, Garep Brno, 06/2003, 

-   Plán rozvoje vodovodů a kanalizací území kraje Liberec,  

- Řada jednání se zástupci pořizovatele, 

-   Jednání se správci jednotlivých inženýrských sítí, 

- Řada dalších podkladů vč. použité literatury je zmíněna přímo v textu – v kapitolách této zprávy. 
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A3   VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ ZADÁNÍ ÚPO 

ZADÁNÍ, PŘEDMĚT DÍLA, OBSAH A ROZSAH ZPRACOVÁNÍ 

Rekapitulace procesu pořizování a zpracování ÚPO Ždírec    

Úkol byl vypracován na základě uzavření řádné smlouvy č.011/2003, uzavřené mezi 
pořizovatelem - Obecním úřadem Ždírec a zhotovitelem - projekční kanceláří SAUL s.r.o. Liberec. 
Předmětem úkolu je zpracování Územního plánu obce Ždírec (dále jen ÚPO) pro správní území 
obce Ždírec. 

1. etapa - Fáze Průzkumů a rozborů byla dokončena k termínu únor 2004. Zadání bylo zpracováno 
pořizovatelem ÚPO a schváleno bylo k datu květen 2004.    

2. etapa - Na základě Zadání územního plánu, předaného Obecním úřadem Ždírec zhotoviteli 
v červenci 2004, byl zpracován Koncept ÚPO Ždírec s termínem dokončení 10.2004. 

3. etapa – Na základě Souborného stanoviska, zpracovaného v září 2005 a předaného 
pořizovatelem zhotoviteli v říjnu 2005, byl zpracován Návrh ÚPO Ždírec s termínem dokončení 
leden 2006. 

     Předmětem díla je vypracování Územního plánu obce Ždírec pro celé správní území obce – 
katastrální území Ždírec v Podbezdězí, v podrobnostech a náležitostech, stanovených stavebním 
zákonem č.50/1976 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č.135/2001 Sb. O územně 
plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci. 

 
Zadání s pokyny pro vypracování Konceptu ÚPO Ždírec bylo respektováno v plném 

rozsahu. Hlavním podkladem pro zpracování Konceptu ÚPO Ždírec bylo Zadání, schválené 
usnesením ze zasedání zastupitelstva obce Ždírec. V průběhu prací na Konceptu ÚPO byly na 
průběžných jednáních pořizovatele a zhotovitele dohodnuty některé konkrétní úpravy a doplnění 
koncepce. Jedná se především o vyhodnocení požadovaného variantního způsobu likvidace 
odpadních vod a následného uplatnění pouze jediného reálně možného způsobu tohoto řešení. 

Požadavky na rozsah a způsob zpracování konceptu řešení, včetně požadavků na regulaci 
využití a uspořádání ploch, jsou respektovány. Dokumentace ÚPO je zpracovaná v rozsahu 
správního území obce. Počet a měřítka vypracovaných výkresů jsou v souladu s platným zákonem 
a se Zadáním ÚPO. Zobrazení celého zpracovávaného území s podchycením žádoucí podrobnosti 
s klasickými výstupy hlavních výkresů, je provedeno v měřítku 1:5000. Výkres širších vztahů v 
měřítku 1:50000 zachycuje důležité vazby na nejbližší větší sídla – Doksy, Dubá, Bezděz. 
Tabulková část a potřebné další mapky jsou součástí textové části. Výkresy č.1-5 jsou složeny na 
obvyklý formát A3, textová část zahrnuje 1 svazek formátu A4. Názvy kapitol textové části a názvy 
výkresů grafické části, jsou uvedeny v obsahu dokumentace.  

Doplnění mapových podkladů výškopisem ve vektorové podobě bylo zajištěno u 
Zeměměřického úřadu v Praze (ZABAGED). 

Pro zobrazení širších vztahů byla použita mapa Geobáze ČR v měřítku 1 : 50 000 zpracovaná 
Geodézií ČS a.s. v roce 2000. 



Vyhodnocení splnění požadavků souborného stanoviska 

SAUL s.r.o. Liberec                                                                                                                 ÚPO Ždírec - návrh  5 

A4   VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ SOUBORNÉHO     
STANOVISKA 

 
   Zhotovitelem konceptu ÚPO Ždírec je firma SAUL s.r.o. Liberec, vedoucí projektant Ing.arch. 
Vladislav Hron, zodpovědní projektanti Ing.arch. Eliška Šrutová, Ing.arch. Jan Musil. Koncept ÚPO 
Ždírec byl zpracován v termínu 10.2004, veřejné projednání této fáze pořizovaného ÚPO bylo 
veřejnosti oznámeno veřejnou vyhláškou, vyvěšenou na úřední desce Obecního úřadu Ždírec od 
3.2.2005 do 3.3.2005 a na´úřední desce MěÚ Česká Lípa od 7.2.2005 do 8.3.2005. Dotčeným 
správním úřadům bylo oznámení o veřejném jednání zasláno samostatně na doručenku. Koncept 
řešení byl vystaven k veřejnému nahlédnutí na Obecním úřadě Ždírec, MěÚ Česká Lípa – odboru 
rozvoje, majetku a investic a KÚ Libereckého kraje - odboru územního plánování a stavebního 
řádu. Veřejné projednání, spojené s odborným výkladem, se konalo 2.března 2005. V souladu 
s ustanovením § 21 zákona č. 50/76 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
v platném znění, byla stanovena lhůta pro podání stanovisek, připomínek a námitek. 
 
a) Pořizovatel posoudil, jak bylo splněno zadání ÚPO a zjistil, že koncept řešení splňuje požadavky 
zadání, schváleného zastupitelstvem obce dne 23.7.2004 s vyjímkou koncepce likvidace 
odpadních vod obce, kde v zadání bylo stanoveno řešit tuto problematiku ve variantách. Na 
základě jednání v průběhu prací na konceptu bylo dohodnuto, že odkanalizování obce bude 
řešeno jednoznačným způsobem – v souladu se schválenou koncepcí Programu vodovodů a 
kanalizace Libereckého kraje, tzn. individuálně. Schválením souborného stanoviska zastupitelstvo 
obce schvaluje i tuto změnu zadání.     
 
b) Pořizovatel posoudil soulad konceptu řešení ÚPO Ždírec s ÚP VÚC Českolipsko z roku 1981 
(po uplynutí návrhového období je směrné) a zjistil, že je v souladu. Dále posuzoval soulad 
s rozpracovaným ÚP VÚC Libereckého kraje a ani zde nebyl zjištěn rozpor. 
 
c) Požadavky nadřízeného orgánu územního plánování, uplatněné ve stanovisku ze dne 17.března 
2005 č.j. KUKL/3609/2004/OUP – odd. C jsou zahrnuty do podmínek pro zpracování návrhu ÚPO. 
 
d) Na základě výsledku projednání konceptu řešení pořizovatel  s o u h l a s í  se zpracováním 
návrhu Územního plánu obce Ždírec za těchto, níže uvedených podmínek:   
 
1. V textové části budou odstraněny nepřesnosti, jako např. na str. 12 bod 2.2. – „bývalý 
okres“. Dále na str. 41 je nesprávně uvedena kategorie silnic III/25932 a III/27325 a to 
S6,5/60, resp.S9,5/70, správně má být S7,5/60. Kategorie silnic bude opravena i v grafické 
části. 
Nepřesnosti v textové i grafické části byly dle požadavku opraveny. Požadavek je splněn. 
 
2. Do kapitoly „ÚPP a ÚPD a ostatní podklady“ bude doplněn i Plán rozvoje vodovodů a 
kanalizace území kraje Liberec, který je dle ust. § 4 odst. 7 zákona č. 274/2001 Sb. 
podkladem pro zpracování ÚPD. 
Požadované doplnění textové části bylo provedeno. Požadavek je splněn. 
 
3. Mezi veřejně prospěšné stavby (VPS) nebudou zahrnuty plochy č. 11 a 19 – vodní plochy, 
obnova vodní nádrže … nejedná se o nové stavby. Vodní nádrž na rozvojové ploše č. 11 je 
již obnovena a proto nebude řešena jako rozvojová. 
Dle požadavku byly plochy č. 11 a 19 z VPS vypuštěny, plocha č. 11 byla vypuštěna z rozvojových 
ploch. Požadavek je splněn. 
 
4. Závazná část – regulativy – bude upravena takto: 

- výklad pojmů „současně zastavěné území“ a „zastavitelné území“ musí vycházet 
z ust. § 139a zákona č. 50/76 Sb. 

- na str. 76 u plochy „bydlení venkovského typu“ bude odstraněno shodné uvedení 
v kategorii přípustné i podmíněně přípustné rekreační bydlení a ubytování 
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- jako regulativ nebude uváděno odstavování vozidel na vlastním pozemku, regulativ 
musí být jednoznačný, vhodnější je označení např. „na pozemku, náležícím do 
funkčního celku se stavbou“ 

- jako závazný regulativ nelze stanovit změny hranice CHKO, upravovat hranice 
vyhlášených území není předmětem řešení územních plánů, protože vymezování 
těchto hranic přísluší orgánům životního prostředí, do územních plánů se tyto 
hranice přebírají jako limit, proto bude v návrhu tento limit vypuštěn 

- kapitola „vymezení veřejně prospěšných staveb“ bude upravena dle bodu 3 tohoto 
stanoviska 

Závazná část byla upravena dle uvedených požadavků. Požadavek je splněn. 
 
5. V návrhu nebude sledována přeložka silnice III.třídy v Bořejově – rozvojová plocha č.52. 
Přeložka je vypuštěna. Požadavek je splněn. 
 
6. Ve výkrese č.4 – Ochrana přírody, ÚSES, ochrana ZPF, PUPFL bude doplněno označení 
IV. zóny CHKO na ploše BPEJ 5.14.10.II. 
Označení bylo doplněno. Požadavek je splněn. 
  
7. U lokality č.60 je ve výkrese č.2 (dle legendy) vyznačen stav – plochy PUPFL, v textu je 
uvedeno, že původní využití plochy je louka-pastvina, specifikace navrhovaného využití – 
plocha lesa. V návrhu bude uvedena do souladu grafická a textová část, funkční využití 
plochy nebude měněno. 
Koncept řešení ÚPO upřednostňoval aktuální stav plochy s nárosty charakteru lesa oproti 
navrácení reálného stavu dle původního využití.  
V návrhu bylo požadavku vyhověno, původní funkční využití plochy louka-pastvina zůstává 
v návrhu nezměněno. Požadavek je splněn. 
 
8. V grafické části bude vyznačena nemovitá kulturní památka č. rejstříku 100259 – 
zemědělský dvůr čp. 3 – Ždírecký Důl. 
Požadavek je splněn, uvedená nemovitá kulturní památka je v grafické části vyznačena.   
 
9. Na str. 68 – Klasifikace záborů ZPF podle BPEJ – 2.etapa je lokalita č. 56 v II.tř. ochrany 
omylem zahrnuta do součtu III.třídy. Tato nepřesnost bude v návrhu opravena. 
Lokalita č. 56 je v konceptu na str. 68 zařazena správně do součtu II.třídy ochrany. Po dohodě 
s pořizovatelem byl tento požadavek vypuštěn.   
 
10. V grafické části bude doplněna stávající alej ovocných stromů a výsadba zeleně mezi 
plochami č.11 a 21. 
Stávající alej je v grafické části doplněna, tato část požadavku je splněna. Plocha mezi lokalitami č. 
11 a 21, kde je požadované vyznačení výsadby zeleně, je v konceptu zařazena jako stávající 
plocha PUPFL. Po dohodě se SCHKO Kokořínsko a s pořizovatelem, je tato část požadavku 
vypuštěna.  
 
11. V rámci plochy č.53 – parkoviště – bude navržena plocha ochranné a izolační zeleně. 
V souvislosti s vypuštěním návrhu přeložky silnice III/25932 v Bořejově je po dohodě 
s pořizovatelem vypuštěn i návrh parkoviště – lokalita č.53. Po dohodě se SCHKO Kokořínsko a 
s pořizovatelem, je vypuštěn i tento požadavek.  
 
12. Při digitálním zpracování ÚPO budou dodrženy podmínky „Základní pravidla pro 
pořizovatele územních plánů obcí, která umožní sdílení dat s Krajským úřadem Libereckého 
kraje“, které tvoří přílohu tohoto souborného stanoviska. 
Požadavek je splněn. 
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A5   VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 

Územní plán obce Ždírec stanoví limity využití řešeného území. 

Územní plán obce Ždírec reguluje funkční a prostorové uspořádání řešeného území. 

Územní plán obce Ždírec určuje nutné asanační, rekonstrukční nebo rekultivační zásahy do 
řešeného území a stanoví způsob jeho dalšího využití. 

Územní plán obce Ždírec vymezuje chráněná území, chráněné objekty a ochranná pásma a 
zabezpečuje jejich ochranu. 

Územní plán obce Ždírec určuje zásady a podmínky pro věcnou a časovou koordinaci výstavby. 

Územní plán obce Ždírec posuzuje a hodnotí územně technické důsledky připravovaných 
staveb a jiných opatření v řešeném území. 

Územní plán obce Ždírec řeší rozmístění ploch pro stavby, stanoví územně technické a 
urbanistické zásady pro jejich realizaci. 

Územní plán obce Ždírec navrhuje využití zdrojů a rezerv řešeného území pro jeho společensky 
nejefektivnější urbanistický rozvoj. 

Územní plán obce Ždírec vytváří podklady pro tvorbu koncepcí výstavby a technického 
vybavení řešeného území. 

Územní plán obce Ždírec navrhuje pořadí využití ploch v řešeném území. 

Územní plán obce Ždírec navrhuje územně technická a organizační opatření, nezbytná 
k dosažení optimálního uspořádání a využití řešeného území. 
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B. ŘEŠENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 

B1   VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ PODLE KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ 

VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 

Řešené území, které je předmětem zpracování územního plánu obce Ždírec zahrnuje celé 
správní území obce. Správní území obce tvoří v současné době jedno katastrální území – Ždírec v 
Podbezdězí o celkové výměře 544 ha. Katastrální území je označeno číselným kódem 795593. 

CHARAKTERISTIKA ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 

Základní charakteristika řešeného území je daná jeho zeměpisnou polohou. Území leží 
v jihozápadní části Libereckého kraje na východním okraji Dokeské (Dubské) pahorkatiny. Územím 
prochází rozhraní mezi zemědělsky využívanou krajinou a lesnatou pahorkatinou. Území leží 
přibližně z poloviny v CHKO Kokořínsko, přičemž toto rozhraní je dáno hranicí CHKO. Vlastní obec 
se řadí mezi malá sídla, historicky závislá na zemědělské výrobě, jejichž ekonomická stabilita je 
oslabovaná dlouhodobým odlivem trvale bydlících. Důvodem tohoto odlivu je zejména nedostatek 
pracovních příležitostí a poměrně obtížná dopravní dostupnost obce. Urbanistická koncepce 
vychází z hlavní zásady respektování atraktivity kvalitního přírodního a krajinného prostředí 
vlastního území obce i relativní blízkosti nadmístních, rekreačně turistických atraktivit – Máchovým 
jezerem a dvou vrcholů Bezdězu se zříceninou stejnojmenného hradu. Kulturně přírodní hodnoty 
území jsou doposud skrytým potenciálem pro vytvoření nového ekonomického zdroje obce 
v oblasti turistiky, rekreace a cestovního ruchu, podnikání ve službách a zároveň nadějí na 
následný rozvoj obce.  
 

Základní parametry území, charakterizující současný stav a koncepci uvažovaného 
maximálního naplnění území   
 

stav 
stávající počet obyvatel v době zpracování P+R  r. 2001        114 trvale bydlících v cca 54 bytech   
                                                                                                  cca 110 přechodně bydlících - rekreantů 
                                                                                                  celkem cca 225 uživatelů území 
návrh 
maximál. výhledová velikost obce s horiz. r. 2015 a výše        cca 150 trvale bydlících v cca 70-ti bytech  
                                                                                                  cca 110 přechodně bydlících - rekreantů 
                                                                                                  celkem  250 - 270 uživatelů území 
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B2 ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY A PODMÍNKY VÝVOJE OBCE 

PŘÍRODNÍ PODMÍNKY A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Vzhledem k rozsahu problematiky jsou některé složky přírodního a životního prostředí – ÚSES, 
ochrana přírody, lesní půda, nelesní zeleň a hluk z dopravy uváděny v samostatných kapitolách. 

1. PŘÍRODNÍ PODMÍNKY 

1.1. Geomorfologie 

Dle Demkova (1987) orografického členění řešené území leží v soustavě Česká tabule (VI), 
podsoustavě Severočeská tabule (VIA), celku Ralská pahorkatina (VIA-l) a podcelku Dokeská 
pahorkatina.  

Jedná se o mírnou pahorkatinu, s nejvýše položeným bodem 498 m n.m. (Tachovský vrch 
mimo řešené území), nejnižším bodem cca 270 m. n. m. 

1.2. Geologie 

Řešené území je tvořeno horninami Severočeské křídové tabule, vedle nichž se vyskytují 
sedimentární a vulkanické horniny. Z kvartérních hornin se vyskytují ojediněle spraše a sprašové 
hlíny, u vypreparovaných vulkanických těles i hrubé sutě. 

Svrchnokřídové sedimenty tvoří většinu povrchu řešeného území, jsou součástí lužické faciální 
oblasti České křídové pánve. Převažují psamity stupňů cenoman až po nejmladší coniak. 

Cenomanské souvrství zastupují cyklické kontinentální (fluiválně – lakustrinní) uloženiny, 
převážně psamity s cyklickou stavbou. 

Na bázi spodního turonu jsou písčito–jílovité prachovce s glaukonitem, dispergovanou 
organickou hmotou a pyrizovaným detritem. Vyšší sedimenty tvoří jediný inverzní cyklus 
s plynulými litofaciálními přechody. Převažují křemenné pískovce. 

Nejstarší vrstvy středního turonu tvoří monotólní pískovec, hrubě zrnitý s tenkými polohami 
konglomerátů (výlučně křemenné valounky). Výše nastupují hrubozrnné až konglometárické 
pískovce, též písčité slínovce a vápnité pískovce. Svrchní turon až coniak je složen z inverzního 
cyklického komplexu nerozlišených stupňů faciálně proměnlivých prachových pískovců ve 
flyšoidním vývoji. Kvádrové pískovce v nich vytvářejí jen ojedinělé vložky. Od severu a 
severozápadu, východu a jihu zasahují do území vulkanické horniny tercierního stáří. Neovulkanity 
trachyt – fonolitové řady zde mají povrchové formy (příkrovy, kupy). 

Kvartérní sedimenty se vyskytují v ojedinělých a maloplošných polohách sprašových hlin a málo 
mocných deluviálních sedimentů, na svazích a úpatích svrchnoturonských útvarů. Jde převážně o 
písčito-hlinité sedimenty. Nejvyšší patra kvartéru v zastavěném území a jeho okolí tvoří 
antropogenní sedimenty. 

1.3. Pedologie 

Na řešeném území se vyskytují vyluhované typy hnědozemí a podzolované (ilimerizované) 
půdy, jílovopísčité rendziny až vyprahlé skelety s vápnitou půdou, vyvinuté ze středoturonských 
písčitých slínů a vápnitých pískovců, dále lehké písčité mělké lesní půdy na středoturonských 
kvádrových pískovcích, těžší hluboké vápnité jílovité půdy na spraších a úrodné středoevropské 
hnědozemě  na spraších.  

Kontaminace půd 

Půdy obsahují řadu prvků, z nichž některé mohou být zdrojem rizika pro živé organismy. Původ 
je v řadě případů přirozený (zvětrávání, přeměna minerálů) a vytváří tak přirozené pozadí. 
Antropogenní činností však mohou být obsahy některých prvků výrazně zvětšeny. Zdrojem mohou 
být látky, používané v zemědělství (např. některá hnojiva – Cd, dříve používané přípravky proti 
škůdcům – As, Ba, Pb, Cu), doprava (Pb z antidetonační přísady teraetylolova), případné 
atmosférické depozice (tuhé částice ze spalování paliv obsahují celé řady rizikových prvků, a to 
včetně přirozených radioizotopů Be, V, As, U, Th a další). 
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V souladu s vyhláškou č.13/1994 Sb. provádí ÚKZÚZ Brno, pobočka Liberec, odběry vzorků a 
jejich analýzy. Výsledky analýz vzorků z řešeného území jsou uvedeny v Atlasu rizikových prvků 
v zemědělských půdách České republiky (ÚKZÚS Brno 1996). 
 

Obsah kadmia v zemědělských půdách se na řešeném území pohybuje od Cd<0,2 po                    
0,2>Cd< 0,4 mg.kg-1. 

Obsah chromu v zemědělských půdách  na řešeném území je Cr < 6 mg.kg-1 .  

Obsah rtuti v zemědělských půdách na řešeném území je Hg < 0,07 mg.kg-1 . 

Obsah olova v zemědělských půdách se na řešeném území pohybuje od  15> Pb< 40 mg.kg-1.  

Zjištěné hodnoty nepřekročily maximální přípustné hodnoty podle přílohy č.1 k vyhl.                   
č. 13/1994 Sb. 

Pravděpodobný původce kontaminace půd na řešeném území je zemědělská činnost (hnojení, 
pesticidy, insekticidy). 

Erozní ohrožení půd 

Půdní fond díky místním specifickým poměrům, resp. zdejším půdám, vzniklým na místních 
zvětralinách, je poměrně dost náchylný pro vznik erozních jevů. Erozí je ohrožen především 
zemědělský půdní fond (ZPF), na lesním půdním fondu (LPF) jsou vlivy eroze menší. 

V minulosti dominovala na zemědělském půdním fondu eroze plošná, tzn. eolická či fluviální, 
způsobená používáním nevhodných agrotechnických postupů a pěstováním erozně konfliktních 
druhů plodin. V současné době je poškození ZPF těmito druhy eroze sníženo šetrnějšími postupy 
zemědělské výroby, snížení intenzity využívání ZPF. Cca 10% zemědělské půdy není využito a je 
zamořeno invazními druhy plevelů.  

Na LPF je vliv eolické eroze prakticky nulový. Fluviální eroze se může projevovat na 
nezpevněných lesních cestách a svážnicích, poškozených stahováním dřeva a těžkými 
mechanismy. Ani její vliv v současnosti není výrazný. 

1.4. Klima  

Podle klimatogeografického členění bývalé ČSSR (dle Quitta E. 1971) řešené území leží v 
mírně teplé oblasti - okrsek MT2.  

MT2 – mírně teplá oblast, krátké léto, mírné až mírně vlhké, přechodné období krátké s mírným 
jarem a mírným podzimem, zima je normálně dlouhá s mírnými teplotami, suchá a normálně 
dlouhou sněhovou pokrývkou. 

Teplotní a srážkové údaje v řešeném území měřeny nejsou. Nejbližší měřící stanice leží až 
v Doksech (srážky), a v Bělé pod Bezdězem (teploty). Průměrná roční teplota se pohybuje mezi          
7o - 8o C. Průměrný roční úhrn srážek  se na většině území pohybuje kolem 700 mm. Dle 
dlouholetých (50-ti letých) měření stanice v Doksech (276 m n.m.) je zde průměrná roční teplota 
7,5oC a průměrný úhrn srážek 607 mm. 

Z údajů větrné růžice, zpracované ČHMÚ, vyplývá severní vítr 7,5 %, severovýchodní vítr 2,1%, 
východní vítr, 2,3%, jihovýchodní vítr 13,2%, jižní vítr 9,5%, jihozápadní vítr 9,2%, západní vítr 
8,3%, severozápadní vítr 14,7% a bezvětří 33,2%. Převažuje proudění ve směru JV – SZ. 

Klimatické charakteristiky pro uvedenou jednotku dle Quitta 1971 neuvádíme. Je nutné si 
uvědomit, že klima se neustále vyvíjí, v současné době je zřejmě v přechodovém stadiu, rozhodně  
Quitovým klimatickým charakteristikám neodpovídá. 

1.5. Hydrografie 

Řešené území  spadá do pomoří Severního moře, hlavním povodím je povodí Labe, dílčím 
povodím je povodí jeho přítoku Ploučnice.  

Nařízením Vlády ČSR č. 85/1981 Sb., je vyhlášena Chráněná oblast přirozené akumulace vod 
(CHOPAV) – Severočeská křída, jejíž součástí je i řešené území. V území se nevyskytují žádné 
vodárensky významné toky ve smyslu vyhlášky č. 28/1975 Sb., MLVH ČSR. 
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2. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

2.1. Čistota ovzduší 

Zdroje znečišťování ovzduší 

Čistota ovzduší v řešeném území je ovlivňována místními zdroji, v menší míře dálkovými 
přenosy imisí. 

Na území obce mají hlavní podíl znečištění malé zdroje, spalující tuhá paliva.   

Zanedbatelný není vliv zdrojů emisí mimo řešené území. Jedná se především o tepelnou 
elektrárnu Mělník, vzdálené od řešeného území cca 30 km, dále o fonolitový lom Tachov a zdroje 
znečištění ovzduší z Doks. 

Místní zdroje jsou, dle stávajícího zákona o ochraně ovzduší v platném znění, členěny na 
mobilní a stacionární zdroje znečišťování ovzduší.  

Mobilní zdroje znečišťování ovzduší jsou samohybná a další pohyblivá, případně přenosná 
zařízení, vybavená spalovacími motory znečišťujícími ovzduší, pokud tyto slouží k vlastnímu 
pohonu nebo jsou zabudovány jako nedílná součást technologického vybavení. Jde zejména o: 

* dopravní prostředky, kterými jsou silniční vozidla, drážní vozidla a stroje, letadla a plavidla  

* nesilniční mobilní zdroje, kterými jsou kompresory, přemístitelné stavební stroje, buldozery, 
vysokozdvižné vozíky, pojízdné zdvihací plošiny, zemědělské a lesnické stroje, zařízení na 
údržbu silnic, sněžné pluhy, sněžné skútry a jiná obdobná zařízení 

* přenosná nářadí, vybavená spalovacím motorem, například motorové sekačky a pily, sbíječky a 
jiné obdobné výrobky. 

Stacionárními zdroji znečišťování ovzduší jsou zařízení spalovacího nebo jiného 
technologického procesu, které znečišťuje nebo může znečišťovat ovzduší, dále šachta, lom a jiná 
plocha s možností zapaření, hoření nebo úletu znečišťujících látek, dále plocha, na které jsou 
prováděny práce nebo činnosti, které způsobují nebo mohou způsobovat znečišťování ovzduší, a 
také sklady a skládky paliv, surovin, produktů, odpadů a další obdobná zařízení nebo činnosti.  

Stacionární zdroje se dělí: 

* podle míry svého vlivu na kvalitu ovzduší na kategorie na zvláště velké, velké, střední a malé 

* podle technického a technologického uspořádání na  
- zařízení spalovacích technologických procesů, ve kterých se oxidují paliva za účelem 

využití uvolněného tepla 
- spalovny odpadů a zařízení schválená pro spalování odpadu  
- ostatní stacionární zdroje  

Spalovací zdroje se zařazují podle tepelného příkonu nebo výkonu do těchto kategorií: 

* zvláště velké o jmenovitém tepelném příkonu 50 MW a vyšším  

* velké o jmenovitém tepelném příkonu od 5 MW do 50 MW  

* střední o jmenovitém tepelném příkonu od 0,2 MW do 5 MW 

* malé o jmenovitém tepelném příkonu nižším než 0,2 MW 

Evidence příslušných orgánů státní správy je doposud vedena dle bývalého zákona o ochraně 
ovzduší. Údaje o zdrojích, rozdělených dle stávajícího zákona, dosud nejsou k dispozici. Dle 
stávající evidence je situace následující: 

Velké zdroje 

V této kategorii není na řešeném území žádný zdroj znečištění ovzduší.  

Střední zdroje 

V této kategorii není na řešeném území žádný zdroj znečištění ovzduší.  

Malé zdroje 

Vzhledem k tomu, že naprostá většina malých zdrojů využívá pevná paliva, mají malé zdroje 
významný vliv na imisním pozadí SO2, NOx  a prašného aerosolu SPM. Významným zdrojem 
znečištění jsou mobilní zdroje (doprava), zatěžující ovzduší oxidy dusíku, oxidem uhelnatým, 
uhlovodíky a sloučeninami olova (u olovnatých benzinů).  
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Imisní situace 

Přímo v řešeném území není žádná stanice, monitorující čistotu ovzduší. Nejbližšími stanicemi 
jsou manuální stanice ČHMÚ v Panské Vsi, blízko řešeného území. Dále jsou stanice v České 
Lípě na sever od řešeného území. Stanice v České Lípě monitoruje koncentrace oxidu siřičitého 
SO2, oxidů dusíku NOx, NO2 a NO, oxidu uhelnatého CO, a PM10. Stanice v Panské Vsi  monitoruje 
koncentrace SO2, oxidů dusíku NOx a prašný aerosol SPM.  

Pro porovnání byly vzaty hodnoty monitorované na stanici Panská Ves i Česká Lípa, tzn. SO2, 
NOx, za období 1996–2000, SPM ze stanice Panská Ves a to za období 1996 – 2000. Údaje o 
prašném aerosolu ze stanice Česká Lípa vhledem ke vzdálenosti jsou pro řešené území 
nereprezentativní. Koncentrace znečišťujících látek a další údaje o čistotě ovzduší byly vzaty 
z ročenek ČHMÚ „Znečištění ovzduší a chemické složení srážek na území ČR včetně 
doprovodných dat 1996“ a „Znečištění ovzduší a atmosférická depozice v datech ČR 1997–2000“. 

V příloze jsou uvedeny u každé látky průměrné měsíční koncentrace, roční maximum (Max) 
s datem maxima (Dat), četnost překročení průměrné denní koncentrace znečišťující látky IHd v % 
(č.p.%) a hodnotu, kterou nepřekročilo 95% hodnot (95% kv). 

U SO2 došlo k překročení koncentrace IHd 150 g.m-3  
v roce 1996 stanice Česká Lípa  č.p.3,84% 
v roce 1996 stanice Panská Ves  č.p. 1,11% 
v roce 1997 stanice Česká Lípa   č.p.1,92% 
v roce 1997 stanice Panská Ves  č.p.0,84% 

U NOx došlo k překročení koncentrace IHd 100 g.m-3 
v roce 1996 stanice Česká Lípa  č.p.3,84% 
v roce 1997 stanice Česká Lípa   č.p.1,92% 
v roce 1998 stanice Česká Lípa  č.p.3,01% 

U SPM došlo k překročení koncentrace IHd 150 g.m-3 
v roce 1997 stanice Panská Ves  č.p.0,28% 

Koncentrace IHd nesmí být překročena v průběhu roku ve více než v 5% případů u SO2 ,NOx i 
SPM. To znamená, že ve sledovaném období uvedených znečišťujících látek imisní limit IHd 
překročen nebyl. Nedošlo ani k překročení průměrné roční koncentrace - imisní limit IHr u SO2            

(60 g.m-3), NOx (80 g.m-3) i SPM (60 g.m-3). 

Z údajů uvedených stanic navíc vyplývá postupné zlepšování imisní situace. V roce 1999 již 
nedošlo k překročení ani hodnoty koncentrace IHd u žádného z ukazatelů. U nejbližší stanice 
Panská Ves dokonce od r. 1998. Z imisních charakteristik oxidu siřičitého je patrný klesající trend 
znečištění ovzduší již od r. 1990. Vývoj znečištění ovzduší prašným aerosolem měl mírnější 
klesající tendenci, než oxid siřičitý. U oxidů dusíku byl v širším okolí řešeného území mírně 
vzrůstající trend do r. 1998. Tento jev byl převážně způsoben stoupajícím podílem silniční dopravy. 
V roce 1999 byl uvedený trend přerušen a došlo k poklesu imisí i oxidu dusíku. Na stanici Panská 
Ves nejsou hodnoty koncentrace IHd oxidu dusíku překračovány již od r. 1996. Lze konstatovat, že 
imisní situace je v řešeném území příznivá. 

Nové imisní limity 

Imisní limity – hodnoty nejvýše přípustné úrovně znečištění ovzduší – jsou pro jednotlivé 
znečišťující látky stanoveny Nařízením vlády ČR č. 350/2002 Sb. Tyto limity odráží požadavky 
směrnic Evropského společenství a zavádějí nově, kromě limitů pro ochranu zdraví, i limity na 
ochranu vegetace a ekosystémů. Pro každou látku je stanoveno, ve kterém roce má být dosaženo 
imisního limitu. Pro období před předpokládaným dosažením limitu jsou pak stanoveny tzv. meze 
tolerance, které udávají, o jakou část může být imisní limit překročen v daném kalendářním roce. 
Meze tolerance se lineárně snižují až k nulové hodnotě. 
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Tab.č. 2.1.1. Limity pro ochranu ekosystémů  

Znečišťující příměs Časový interval Limitní hodnota 
Mez tolerance 

1) 
 

(pro r. 2002) 
Max. tolerovaný počet 

překročení za kalend. rok 

SO2 
zimní období (1.10.-

31.3.) 
20 µg.m

-3
 bez meze tolerance 0 

NOx kalendářní rok 30 µg.m
-3

 bez meze tolerance 0 

O3 

AOT40
2
, vypočten z 

1hod. hodnot v období 

květen-červenec, průměr 

za 5 let 

18 000 µg.m
-3

.h bez meze tolerance 0 

Zdroj: Nařízení vlády č. 350/2002 Sb. 
1)

 mez tolerance je procento imisního limitu, nebo část jeho absolutní hodnoty, o které může být imisní limit překročen, 

tato hodnota se pravidelně v po sobě následujících rocích snižuje až k nulové hodnotě 
2)

 AOT40 je součet rozdílů mezi hodinovými koncentracemi vyššími než prahová koncentrace 80 µg.m
-3

 (40 ppb) a 

hodnotou 80 µg.m
-3

, v období 8-20 hod. SEČ. 
 

Tab. č. 2.1.2. Limity pro ochranu zdraví 

.)Znečišťující 

příměs 
Časový interval 

Limitní 

hodnota 

Mez tolerance 
 
 

(pro r. 2002) 

Datum do něhož musí 

být limit splněn 

Max. toler. počet 

překroč. za kalend.r 

SO2 

kalendářní rok 50 µg.m
-3

 
bez meze 

tolerance 

1. 1. 2005 
0 

24 hod 125 µg.m
-3

 
bez meze 

tolerance 

1. 1. 2005 
3 

1 hod 350 µg.m
-3

 90 µg.m
-3

 14. 8. 2002
* 

24 

NO2 
kalendářní rok 40 µg.m

-3
 16 µg.m

-3
 1. 1. 2010 0 

1 hod 200 µg.m
-3

 80 µg.m
-3

 1. 1. 2010 18 

PM10 
kalendářní rok 40 µg.m

-3
 4,8 µg.m

-3
 1. 1. 2005 0 

24 hod 50 µg.m
-3

 15 µg.m
-3

 1. 1. 2005 35 

CO 
Max. den. 8 hod. 

prům. 

10 000 

µg.m
-3

 
6 000 µg.m

-3
 

1. 1. 2005 
0 

Benzen kalendářní rok 5 µg.m
-3

 5 µg.m
-3

 1. 1. 2010 0 

O3 
Max. denní 8 hod. 

klouzavý průměr 
120 µg.m

-3
 

bez meze 

tolerance 

1. 1. 2010 
25, v průměru za 3 roky 

Pb kalendářní rok 0,5 µg.m
-3

 0,3 µg.m
-3

 1. 1. 2005  

Cd kalendářní rok 
0,005 µg.m

-

3
 

0,003 µg.m
-3

 
1. 1. 2005 

0 

NH3 kalendářní rok 100 µg.m
-3

 60 µg.m
-3

 1. 1. 2005  

As kalendářní rok 
0,006 µg.m

-

3
 

0,006 µg.m
-3

 
1. 1. 2010 

 

Ni kalendářní rok 0,02 µg.m
-3

 0,016 µg.m
-3

 1. 1. 2010  

Hg kalendářní rok 0,05 µg.m
-3

 0 1. 1. 2010  

Benzo(a)pyre

n 
kalendářní rok 

0,001 µg.m
-

3
 

0,008 µg.m
-3

 
1. 1. 2010 

 

Zdroj: Nařízení vlády č. 350/2002 Sb. 
*)
 mez tolerance je procento imisního limitu, nebo část jeho absolutní hodnoty, o které může být imisní limit překročen, 

tato hodnota se pravidelně v po sobě následujících rocích snižuje až k nulové hodnotě 
*
) den nabytí účinnosti Nařízení vlády č. 350/2002 Sb. 
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Doporučená řešení  

Mobilní zdroje 

V oblasti mobilních zdrojů lze předpokládat, že jejich relativní význam bude narůstat (zejména v 
případě oxidů dusíku, oxidu uhelnatého a uhlovodíků), a to jednak v důsledku růstu intenzity 
dopravy, jednak v důsledku průběžně prováděných ekologizačních opatření na středních a malých 
zdrojích. Je nezbytný tlak státních orgánů na postupné zkvalitňování vozového parku (zlepšování 
emisních charakteristik vozidel). Zejména snížení oxidů dusíku a těkavých organických látek je 
nezbytné pro snížení koncentrací ozonu. 

V případě komunikací, tzn. liniových zdrojů znečištění ovzduší, vedených obytnou zástavbou 
nebo v její těsné blízkosti, mnoho možností výraznějšího omezení imisní zátěže z dopravy není. Z 
možných dílčích opatření (kterými je obecně zvýšení kvality komunikací, zlepšení jejich 
propustnosti a snížení rychlosti provozu, výstavba kruhových objezdů a obchvatů center obce i 
výstavba protihlukových stěn, odrážejících i část emisí z dopravy) připadá v úvahu pro řešené 
území nové urbanistické řešení a úprava komunikací – viz. následující: 

- urbanistickým řešením nového úseku silnice III/27325 je zcela vyloučen průjezd Doksy-
Nedamov-Dubá nebo Mladá Boleslav-Dubá (zejména se jedná o průjezd autobusové a 
zemědělské dopravy) v již realizované trase mimo centrum obce, původní trasa silnice 
III.třídy je současně provozovaná jako místní obslužná komunikace s dopravou výlučně 
cílového charakteru 

- navrhovanou úpravou hlavní komunikační sítě a dořešením prostoru návsi dojde k 
optimálnímu vymezení odstavných ploch v centru obce, k zlepšení povrchů těchto ploch a 
následně i k dalšímu snížení negativ z motorové dopravy.   

Malé stacionární zdroje znečištění ovzduší 

Snížení emisí malých zdrojů lze řešit optimální kombinací využití elektrické energie a aplikací 
ekologicky čistých paliv (odpadní dřevo, propan-butan, černé uhlí, dřevní brikety, travní brikety 
apod.), s využitím doplňkových netradičních zdrojů elektrické energie (domácí větrné elektrárny do 
10 kW, fotovoltaické sluneční panely). Z dlouhodobého hlediska jsou výhodná geotermální 
čerpadla, při extrémních záporných teplotách, doplněná jiným tepelným zdrojem (kotli na biomasu 
a pod.). Varianta plynofikace obce se jeví v současném komplexním pohledu na širší území, jako 
nereálná. Hlavní překážkou je, pro Obec neúměrná výše vstupní investice (při absenci jiného 
silného investora) a nedostatečně atraktivní odběry plynu v území, pro současného provozovatele.  

2.2. Radonové riziko 

Dle výsledků průzkumů radonového rizika zpracovatelů ÚUG Praha a Geofyziky Brno z r. 
1990/1992, je možno obecně konstatovat, že oblast je zařazena do nízkého rizika pronikání 
radonu (symbol 1 Ks), s lokálním výskytem vysokého rizika pronikání radonu (symbol 3 Ks). Mapa 
radonového rizika v měřítku 1:100 000 na celé území okresu Česká Lípa (nyní uložená na odboru 
výstavby MěÚ Doksy) má pouze orientační význam a nenahrazuje nutnost radonového průzkumu 
pro každou novostavbu.  

Lidský organismus může být ovlivněn radonem, pocházejícím ze tří hlavních zdrojů: 

* půdní vzduch 

* stavební hmoty 

* podzemní vody 

Objemová aktivita 222Rn v kBq.m-3 z podloží v kategorii uvedených rizik v oblastech o různé 
propustnosti podloží je uvedena v tabulce: 

 

Tab.č. 2.2.1. Radonové riziko 

Propustnost Radonové riziko střední Radonové riziko vysoké 

Nízká 30 - 100 Nad 100 

Střední 20 - 70 Nad 70 

Vysoká 10 - 30 Nad 30 
Zdroj: GIS Libereckého kraje 
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Směrná hodnota ozáření osob v důsledku výskytu radonu v pobytových místnostech je 100 
Bqm-3 . Limitní hodnotou 222Rn pro kvalitu vody z veřejného vodovodu je 50Bql-1  

Orientační hodnoty jež mohou vyloučit pobyt osob v zasaženém prostoru a užívání vody jsou: 
 
Vnitřní ovzduší    200 Bqm-3  

Zevní ozáření    nad 10 Gyh-1 

Radon ve vodě    nad 1000 Bql-1 

Domovní studny    aktivita alfa nad 2 Bql-1 

      aktivita beta nad 5 Bql-1 

Doporučená řešení 

Radonové riziko, respektive míra ohrožení obyvatel, je dána nejen geologickými, pedologickými 
faktory, ale zejména způsobem založení staveb (pasy, základová deska, podsklepení). Vhodnými 
opatřeními lze toto riziko eliminovat:: 

 

* před výstavbou je nutné provést radonový průzkum 

* na lokalitách s doloženým vysokým a středním radonovým rizikem použít zvláštní ochranná 
opatření (izolace); zvláštní důraz klást na výstavbu občanské vybavenosti, zejména školních a 
předškolních zařízení 

* celkovou naměřenou úroveň záření v pobytových místnostech ve .vnitřním prostředí korigovat 
technickými opatřeními (ČSN 730601). 

2.3. Nerostné suroviny 

Na řešeném území nejsou ložiska nerostných surovin, rudních i nerudních.  

2.4. Odpady 

Odpady obce Ždírec 

Systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování komunálního odpadu 
a nakládání se stavebním odpadem na území obce Ždírec, je stanoven obecně závaznou 
vyhláškou č. 1/2001. Komunální odpad se třídí v obci Ždírec na papír, sklo, plasty, objemný odpad 
a nebezpečný odpad. 

Oficiální skládka odpadu na území obce není. Na území obce není ani zařízení na 
zneškodňování nebezpečných odpadů. Sběr a svoz vytříděných odpadů, nebezpečných (v roce 
2002 nevznikly) i ostatních, jichž je obec Ždírec původcem, zajišťuje z vyhrazených míst obec 
prostřednictvím oprávněné osoby. Vyprazdňování sběrných nádob na odděleně vytříděný odpad a 
jeho odvoz, zajišťuje obce prostřednictvím oprávněné osoby. Vytříděný odpad je předáván 
k dalšímu využití či odstranění různým zpracovatelům mimo řešené území. 

V roce 2002 obec vyprodukovala, dle hlášení o produkci a nakládání s odpadem, 13,78 t 
směsného komunálního odpadu, 0,99 skla a 0,56 plastů. Nebezpečné odpady zřejmě zůstaly 
složkou směsného komunálního odpadu. 

Tříděný odpad je v obci Ždírec soustřeďován do určených sběrných nádob, které jsou umístěny 
na vyhrazených místech v k.ú. Ždírec. Pro odkládání nebezpečného odpadu je prováděn 
ambulantní svoz. Termíny jsou vždy včas oznámeny občanům obce místně obvyklým způsobem. 
Nebezpečné léky se odevzdávají do lékárny. Objemný odpad mohly dosud fyzické osoby nebo 
původci odkládat do sběrných nádob, umístěných na různých místech v obci. Návrhem koncepce 
je vymezena plocha, využitelná pro velkoobjemový, tříděný nebo i nebezpečný odpad, s možností 
případné ostrahy. Plochu je možno využít i na shromažďování stavebního odpadu, který lze použít 
k recyklaci na zařízení k tomu určených, pro zpětné použití ve stavebnictví, po předchozím 
projednání s dotčenými orgány státní správy a s vlastníkem pozemku, i k úpravám pozemků. 
Zřízení sběrného dvora na území obce pro odkládání tříděných odpadů do velkokapacitních 
kontejnerů, je v souladu se schváleným Plánem odpadového hospodářství libereckého kraje a 
příslušnými normami EU (viz. Grafická část). 
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Staré ekologické zátěže 

Jedná se hlavně o tzv. černé skládky odpadů. Černé skládky vznikají díky nekázni občanů 
stále, ačkoli rozmístění dostatečného množství sběrných nádob na tříděný odpad a míst pro sběr 
nebezpečných odpadů a velkoobjemových odpadů, jejich vznik omezilo. Obec jejich odstraňování 
řeší každoročně v rámci svého rozpočtu. Černé skládky označuje tabulemi se zákazem ukládání 
odpadů. Výskyt černých skládek zjišťuje vlastním šetřením a prostřednictvím ohlášení občanů. Pro 
včasné řešení černých skládek i pro plánování financí na realizaci této věci by bylo vhodné, 
stávající stav černých skládek zmapovat a řešit mimo rámec ÚPO. 

Doporučená řešení 

Ve střednědobém výhledu (2005) jsou ve věci odpadů připravovány novelizace stávajících 
směrnic EU a směrnice nové. Těmto směrnicím se bude muset obec Ždírec alternativně 
přizpůsobit. Jedná se především o následující odpady a s nimi spojené problémy: 

 

* stavební odpady  
jedná se o třídění stavebních odpadů v místě vzniku, recyklace a využití stavebních odpadů na 
úrovni 50-70% v roce 2005 a 75-85% v roce 2010, omezení skládkování stavebních odpadů 

* baterie a akumulátory 
zákaz uvádění na trh NI-Cd akumulátory od roku 2008 

* obaly a odpady z obalů 
opakované použití palet a přepravek na úrovni 80% a nápojových obalů na úrovni 20%, k 
30.6.2006 využití 60-75%, recyklace 55-70%  

* elektrošrot 
zavést bezplatný odběr vyřazených elektrických zařízení z domácností, od roku 2006 stanovit 
recyklační cíle pro různá zařízení 

* recyklace odpadů 
podpora recyklačních postupů, které představují značné environmentální přínosy 

* klasifikace energetického využití odpadů 
spalování odpadů bude považováno za energetické využití při výhřevnosti odpadů nad                  
17 MJ/kg 

* opatření proti vlivu odpadového hospodářství na změnu klimatu 
opatření pro redukci emisí metanu z odpadů, vznikajícího při jejich kompostování a spalování  

* statistika odpadů 
kvantitativní popis komplexního toku odpadů od vzniku až po odstranění. 
 

Přednost využití odpadů před jeho odstraněním je daná zákonem o odpadech, který stanoví, že 
„každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost v mezích daných tímto 
zákonem zajistit přednostně využití odpadů před jejich odstraněním“, přičemž materiálové využití 
odpadů má přednost před jiným využitím odpadů.  

Na počátku roku 2004 byl schválen Plán odpadového hospodářství Libereckého kraje. Pro 
úplnost uvádíme následující závěr tohoto plánu: obce, které produkují za rok více než 10 t 
nebezpečného odpadu nebo více než 1000 t ostatního odpadu, musí dle § 44 z.č. 185 o odpadech 
zpracovat  plán odpadového hospodářství původce odpadů, který musí být v souladu se závaznou 
částí plánu odpadového hospodářství kraje. Vzhledem ke stávající produkci odpadů se tato 
povinnost obce Ždírec netýká. 

2.5. Hluk 

Hluk je doprovodným negativním jevem rozvoje společnosti. V řešeném území je hlavním a 
plošně nejrozšířenějším zdrojem hlukové zátěže automobilová doprava. Na hlukové zátěži se 
podílí i těžba kamene v lomu č.11 (mimo řešené území) Tachov TARMAC Severokámen a.s. 
Liberec.  

Nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru dle zákona č. 502/2000 Sb., v platném 
znění  se vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku LAeq,T.. V denní době se stanoví pro 8 
nejhlučnějších hodin, v noční době pro nejhlučnější hodinu. Pro hluk z dopravy na veřejných 
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komunikacích a železnicích a pro hluk z leteckého provozu se stanoví pro celou denní a noční 
dobu. Pro účely územního plánování se vyjadřuje 24 hodinovou dlouhodobou ekvivalentní hladinou 
Ldvn a noční dlouhodobou ekvivalentní hladinou Ln. Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina 
akustického tlaku A ve venkovním prostoru (s výjimkou leteckého provozu) se stanoví součtem 
základní hladiny hluku LAeq,T =  50 dB a příslušné korekce pro denní nebo noční dobu a místo: 

Tab.č. 3.1.1. Nejvyšší přípustné hodnoty akustického tlaku 

Způsob využití území Korekce 
/dB/ 

Nemocnice – objekty 
Pro noční dobu 
Pro hluk z provozoven (napřiklad továrny, výrobny, dílny, prádelny, stravovací a kulturní 
zařízení) a z jiných stacionárních zdrojů (například vzduchotechnické systémy, 
kompresory, chladící agregáty) 

0 
-10 
-5 

Nemocnice – lázně, školy, stavby pro bydlení a jejich území 
Pro noční dobu 
Stanovená korekce +5 neplatí pro hluk z provozoven (například továrny, výrobny, dílny, 
prádelny, stravovací a kulturní zařízení) a z jiných stacionárních zdrojů ( například 
vzduchotechnické systémy, kompresory, chladící agregáty 
V okolí hlavních komunikací, kde je hluk z dopravy na těchto komunikacích převažující 
a v ochranném pásmu drah, se použije další korekce. 
V případě hluku působeného „starou zátěží“ z pozemní dopravy je možné použít další 
korekci  

+5 
-10 

 
 
 

+5 
 

+12 

Výrobní zóny bez bydlení 
V okolí hlavních komunikací, kde je hluk z dopravy na těchto komunikacích převažující 
a v ochranném pásmu drah, se použije další korekce. 

+20 
+5 

Zdroj: Zákon č. 502/2000 Sb. 

Doporučená řešení 

Pro dodržení uvedených limitů je v rámci urbanistické koncepce navržena legalizace již 
vybudované přeložky úseku silnice III/27325 v části obce Ždírec. Intenzita dopravy na silnici 
III/25932 je relativně nízká. V případě potřeby regulace dopravního provozu v úseku této silnice 
v části obce Bořejov vlivem nárůstu cestovního ruchu, doporučuje se vymezení veřejného 
záchytného parkoviště na ploše navrhované občanské vybavenosti. Při relativně malé intenzitě 
silniční dopravy se negativní účinky hluku omezí na rozsah 15 m ochranného pásma silnic III. třídy. 
Relativně intenzivnější průjezdná doprava (zejména autobusová a zemědělská) byla odvedena 
obchvatem silnice III/27325 mimo centrum části obce Ždírec, takže zastavitelná obytná území 
nejsou dotčena nadměrným hlukem z dopravy. 

2.6. Čistota vody 

Čistota vody v řešeném území není sledována. Obec není odkanalizována a nemá ČOV.  

Doporučená řešení 

S ohledem na velikost obce, způsob zástavby, terénní konfiguraci území a širší územní vztahy, 
byly vyhodnoceny varianty likvidace odpadních vod. Problémem je absence jakékoliv ČOV i 
vodoteče. Zvažované řešení centrálního čistění odpadních vod nebo převedení na ČOV do Doks 
(viz.Tachov) se jeví nereálné. V daných územních podmínkách je reálným a optimálním řešením  
lokální čistění v rámci jednotlivých nemovitostí prostřednictvím domovních čistíren, buď s půdními 
filtry a vsakem do podloží nebo s areačními čistírnami a opět vsakem do podloží. Toto řešení je, 
vzhledem k rozvolněné zástavbě optimální – po ekologické stránce pro ochranu podzemních vod 
dostačující a v komplexním pohledu zároveň ekonomické.  

2.7. Ochranná pásma 

Na řešeném území není vyhlášeno žádné pásmo hygienické ochrany (PHO). 
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PŘÍLOHY 

PŘÍLOHA Č.1. VÝSLEDKY IMISNÍCH MĚŘENÍ 

Tab.č.1. Stanice Česká Lípa - SO2 v g.m-3 

Rok 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Max 

Datum 

95%kv 

č.p.% 

1996 98 66 45 28 22 10 9 9 14 21 23 56 471 

17.01. 

100 

1,11 

1997 86 25 21 13 10 12 10 14 14 24 27 32 207 

16.01. 

70 

0,84 

1998 32 31 15 14 12 7 10 9 13 15 24 29 107 

05.02. 

46 

0,00 

1999 19 20 15 12 9 5 6 7 7 10 15 13. 

 

46 

01.02. 

25 

0,00 

 

Tab.č.2. Stanice Panská Ves - SO2 v g.m-3 

Rok 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Max 

Datum 

95%kv 

č.p.% 

1996 92 48 12 7 7 6 6 5 6 6 16 45 397 

17.01. 

68 

0,88 

1997 35 25 18 15 - 12 11 10 17 15 15 16 161 

14.01. 

46 

0,29 

1998 23 23 13 15 21 11 9 8 7 8 13 13 75 

05.02. 

35 

0,00 

1999 7 10 6 5 6 5 5 5 5 5 9 10 38 

23.12. 

15 

0,00 

 

Tab.č.3. Stanice Česká Lípa - NOx v g.m-3 

Rok 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Max 

Datum 

95%kv 

č.p.% 

1996 62 44 42 37 26 23 23 30 24 37 38 66 204 

22.12. 

88 

3,84 

1997 65 39 41 28 26 26 23 35 39 45 45 36 185 

02.01. 

78 

1.92 

1998 38 50 23 25 21 21 18 21 25 27 43 52 183 

10,12 

71 

3,01 

1999 33 29 29 27 21 18 16 26 31 28 39 25 88 

06.01. 

48 

0,00 
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Tab.č.4. Stanice Panská Ves - NOx v g.m-3 

Rok 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Max 

Datum 

95%kv 

č.p.% 

1996 - - - - - - - - - 12 18 17 28 

24.11. 

25 

0,00 

1997 26 14 14 12 8 9 8 9 13 14 19 17 68 

22.03. 

30 

0,00 

1998 18 21 9 9 8 12 12 13 14 12 20 22 61 

10.12. 

34 

0,00 

1999 14 15 9 8 7 9 8 9 9 11 22 21 64 

25.11. 

28 

0,00 

 

Tab.č.5. Stanice Panská Ves - SPM v g.m-3 

Rok 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Max 

Dat. 

95%kv 

č.p.% 

1996 - - - - - - - - - 37 28 30 102 

02.12. 

65 

0,00 

1997 67 41 41 29 31 30 24 38 26 36 37 26 185 

14.01. 

73 

0,28 

1998 33 47 24 32 37 29 26 30 26 17 33 35 102 

05.02. 

58 

0,00 

1999 29 25 37 28 31 28 30 28 28 18 26 20 76 

16.09. 

52 

0,00 
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KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKY 

Na území obce Ždírec se nachází řada historicky cenných objektů, které byly dle Zákona o 
státní památkové péči 20/1987 Sb., prohlášeny za kulturní památky a zapsány do Ústředního 
seznamu nemovitých a movitých kulturních památek. Výpis ze seznamu je dále uveden v tabulce. 

Seznam nemovitých kulturních památek – Ždírec  

číslo rejstříku památkou od popis památky sídlo 

24280 / 5 - 3479 20.1.1965 venkovská usedlost čp.6 Ždírec 

27373 / 5 - 3480 20.1.1965 venkovská usedlost čp.10 Ždírec 

15250 / 5 - 3483 20.1.1965 venkovská usedlost čp.11 Ždírec 

14846 / 5 - 3481 20.1.1965 kovárna čp.19 Ždírec 

38648 / 5 - 3482 20.1.1965 venkovská usedlost čp.20 Ždírec 

41622 / 5 - 3484 20.1.1965 kostel sv. Jakuba Většího Bořejov 

33866 / 5 - 3485 20.1.1965 venkovská usedlost čp.2 Bořejov 

16971 / 5 - 3486 20.1.1965 venkovská usedlost čp.3 Bořejov 

33007 / 5 - 3487 20.1.1965 venkovská usedlost čp.4 Bořejov 

100259 27.4.2003 zemědělský dvůr čp.3 - soubor staveb a kachlový 
sporák umístěný ve světnici obyt. domu 

Ždírecký Důl 

Podklad Národní památkový ústav Ústí nad Labem, 2003 

Pro sídlo Bořejov zpracovává Národní památkový ústav Praha návrh na vyhlášení vesnické 
památkové zóny (VPZ). Po jejím vyhlášení, bude hranice VPZ zapracována do ÚPO Ždírec a 
budou respektovány stanovené regulativy. V rámci práce na urbanistické koncepci bylo navrženo 
pracovní vymezení této zóny a v grafické části dokumentace je návrh hranice VPZ vyznačen. Do 
plochy VPZ je zahrnuta lokalita stávající zahrady, která se jeví jako vhodná pro perspektivní využití 
aktuálně potřebné občanské vybavenosti a následné zahrnutí do historického celku sídla.   

Z urbanistického hlediska jsou v nejvyšší možné míře chráněny kulturní hodnoty historického 
vývoje území, především prostorové kompozice jednotlivých sídel a věnována odpovídající 
pozornost původním objektům lidové architektury, které spolu s přírodními prvky hrají důležitou roli 
v celkovém obraze krajiny. Při eventuelních zásazích a stavebních úpravách na památkově 
chráněných objektech a v památkově chráněných územích, je vždy nutný předchozí souhlas 
nadřízeného orgánu státní památkové péče. 
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PŘEDPOKLADY DEMOGRAFICKÉ 

Podrobná analýza populačního vývoje, zejména retrospektivní vývoj, věková struktura 
obyvatelstva a domovní a bytový fond, je obsažena v části Průzkumy a rozbory ÚPO Ždírec.  

OBYVATELSTVO 

Území obce Ždírec ve stávajícím administrativním vymezení vykazuje v období od prvního 
relevantního sčítání lidu v roce 1869 neustálý pokles obyvatelstva. Největší úbytek obyvatel obec 
zaznamenala po druhé světové válce. Klesající tendence pokračovala až do roku 1991, kdy v obci 
žilo jen 93 obyvatel. V uplynulých 15 letech začíná počet obyvatel mírně stoupat, přičemž po roce 
2001 kolísá kolem 110 – 114 obyvatel. Celkový kladný přírůstek je způsoben pouze migrací do 
obce, přirozený přírůstek je záporný. 

Většina obyvatel bydlí trvale ve Ždírci (cca 84%). 

Proces stárnutí obyvatelstva, zejména v posledním období, se nevyhnul ani obci Ždírec. 
Proběhl výrazný pokles podílu nejmladší věkové skupiny až na 17,0% podíl a posílení skupiny 
obyvatel v produktivním věku. Ta dnes tvoří cca 73 %. Index stáří byl v roce 2003 0,58, což 
signalizuje příznivou věkovou strukturu obyvatelstva a to i při srovnání v rámci okresu Česká Lípa i 
v rámci Libereckého kraje. Tato situace dává dobré předpoklady k možnému přirozenému 
přírůstku a tím i stabilizaci osídlení obce. 

Ekonomicky aktivních obyvatel bylo v obci 59 (51,7 %), z toho 8 osob bylo nezaměstnaných 
(13,6%) - údaje SLDB 2001. Obyvatelé vyjíždí za zaměstnáním mimo obec, především do Dubé, 
Doks, České Lípy. 

DOMOVNÍ A BYTOVÝ FOND 

V obci je v současné době 27 trvale obydlených domů a 28 objektů využívaných k rekreaci (26 
chalup nevyčleněných z BF + 2 chaty).  

Z údajů o počtu OIR lze odvozovat velikost „ostatních uživatelů území“ a jejich vliv, resp. podíl 
na využívání a zatížení území. Při uvažovaném průměrném obsazení čtyřmi osobami to 
představuje potenciál dalších téměř 112 (dle OÚ) uživatelů území. V současné době tak na 100 
trvale bydlících obyvatel obce připadá téměř 98 ostatních uživatelů území, kteří zde využívají OIR 
a tímto způsobem také velmi výrazně přispívají k využívání a zatížení území a jeho zdrojů. 
Zároveň tito „ostatní uživatele území“výraznou měrou přispívají nebo mohou přispívat k péči o 
udržování a zvelebování domovního fondu a kulturního prostředí, ale i k obohacování 
společenského života na území obce. 

Podle průměrného ukazatele 18,4 m2 obytné plochy na obyvatele a 1,27 osob na obytnou 
místnost lze úroveň bydlení v obci hodnotit jako uspokojivou. Výhledově lze očekávat další pokles 
průměrné velikosti bytové (cenzové) domácnosti a s tím související zlepšování prostorových 
ukazatelů úrovně bydlení. 

Věková struktura domů je nepříznivá, přes 70% objektů bylo postaveno do roku 1945, po roce 
1991 byly v obci postaven pouze 1 nový  RD!  

VÝHLEDOVÁ VELIKOST 

Výhledová velikost obce je výsledkem celé řady faktorů, jejichž podíl a význam lze do budoucna 
stanovit pouze pravděpodobně.  

Populační vývoj v řešeném území bude v následujícím období určován dvěma základními 
atributy: 

- přirozenou měnou (ta je do značné míry determinována celkovým populačním klimatem ve 
společnosti, věkovou strukturou, mírou natality a fertility…). 

Co se týče přirozené měny, lze předpokládat stagnaci či velmi mírný pokles počtu obyvatel 
obce jako celku, předpokládá se, že v následujícím období nedojde v obci k výraznému oživení 
natality, dále však bude pokračovat proces stárnutí populace v důsledku nepříznivého vývoje 
porodnosti v předchozím období a prodlužování střední délky života (věku dožití). 
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- migrací (ta je ovlivněna mírou atraktivity obce z hlediska nabídky pracovních příležitostí, 
bydlení, služeb a v neposlední řadě i kvalitou životního prostředí). 

Atraktivita obce, vzhledem k její poloze mimo významné komunikace (cca 12 km od místního 
střediska Doksy, 30 km od České Lípy), nedostatek pracovních příležitostí, minimální občanská 
vybavenost, neúplná technická infrastruktura, není vysoká a nedává příliš dobré předpoklady obci 
uspět při získávání potenciálních zájemců o výstavbu rodinných domů v obci.  

Migrační vývoj bude určován z velké části podle reálných příjmů obyvatelstva, které mají 
bezprostřední vliv na podíl výdajů na aktivity spojené s rozvojem atraktivního bydlení v rodinných 
domcích v lokalitách s kvalitním přírodním prostředím v blízkosti rekreačních středisek (Doksy, 
Máchovo jezero, Dubá, Kokořínsko) a současně dostupných z větších měst (Česká Lípa, Mladá 
Boleslav). 

Pro populační vývoj v následujících cca 10 letech předkládáme tři scénáře: 

- pesimistický 

-  pravděpodobný 

-  optimistický (růstový) 

Pesimistický scénář předpokládá prohloubení negativních tendencí vývoje přirozené měny a 
stagnaci migrace bez výraznějšího oživení bytové výstavby. V tomto případě lze očekávat v roce 
2015 udržení počtu obyvatel  na současné úrovni event. i mírný pokles v rozpětí 90 – 110 trvale 
bydlících obyvatel.  

Pravděpodobný scénář, odpovídající i předpokládanému vývoji v okrese Česká Lípa, uvažuje s 
příznivým trendem migrace, která se může do roku 2015 projevit v mírném růstu počtu obyvatel 
obce na cca 120 - 130 obyvatel.  

Budou-li se vyvíjet všechny prorůstové aktivity (zejména nová výstavba) pozitivním směrem a 
noví investoři projeví zvýšený zájem o obec Ždírec, lze dle optimistické varianty očekávat zvýšení 
počtu trvale bydlících obyvatel až na úroveň 130 – 150 trvale bydlících obyvatel.  

Ve všech variantách je ovšem třeba také počítat se zachováním rekreačního potenciálu obce, 
který se odráží v počtu tzv. ostatních uživatelů území (dnes cca 110 osob). 

Pro řešení ÚPO Ždírec je předpokládán (v souladu se Zadáním) nejpravděpodobnější scénář 
vývoje počtu obyvatel a to jeho mírný nárůst až na cca 130 trvale bydlících (varianta 
pravděpodobného vývoje). 

Při průměrné statistické obložnosti bytů cca 2,7 obyvatel na jeden byt a průměrné výstavbě 1 
bytu v jednom rodinném domě, by pro nárůst obce o cca 20 obyvatel na celkovou velikost cca 130 
obyvatel postačovala nabídka ploch pro cca 7 rodinných domů. K výstavbě bytů v rodinných 
domech mohou vést i jiné důvody (snížení počtu cenzových domácností žijících v současné době 
společně v jediném bytě, náhradní výstavba bytů v důsledku fyzického či morálního opotřebení, 
využívání současného bytového fondu využíváním objektů pro tzv. druhé bydlení - rodinnou či 
individuální rekreaci a pod). Bude proto nutné zajistit plochy minimálně pro cca 10 bytů v 
rodinných domech. 

Přes relativně nepříznivé předpoklady, z komplexního hodnocení vyplývá poměrně optimistické 
celkové hodnocení území: v rámci celého Libereckého kraje je obec Ždírec hodnocen jako území 
průměrně vhodné pro další rozvoj. Na tomto zjištění se podílí poměrně příznivá věková struktura 
stávajícího trvale bydlícího obyvatelstva, která vykazuje nadprůměrný (v rámci bývalého okresu 
Česká Lípa i v rámci Libereckého kraje) podíl obyvatel ve věku 0-14 let. Tato skutečnost dává 
naději na vytvoření stabilizovaného základu obyvatel s přirozenou vazbou k místu a s možným 
předpokladem zavádění nových pracovních příležitostí v obci, a tudíž i nových ekonomických 
zdrojů. 

Podmínkou pro zvýšení šancí a udržení stávajícího pozitivního vývoje obce je další zkvalitnění 
technické infrastruktury, úrovně ostatních služeb, zvýšení ekonomické základny obce a také 
zajištění potřebných inženýrských sítí pro novou výstavbu (zainvestování lokalit).  
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Základní parametry území, charakterizující současný stav a koncepci maximálního naplnění 
území   
 

stav 
stávající počet obyvatel v době zpracování P+R  r.2001 114 trvale bydlících v cca 54 bytech   
                                                                                                  cca 110 přechodně bydlících - rekreantů 
                                                                                            celkem cca 225 uživatelů území 
návrh 
maximál. výhledová velikost obce s horiz. r.2015 a výše  cca 150 trvale bydlících v cca 70-ti bytech  
                                                                                               cca 110 přechodně bydlících - rekreantů 
                                                                                              celkem  250 - 270 uživatelů území 
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EKONOMICKÝ POTENCIÁL ÚZEMÍ 

Obec má velmi omezenou výrobní základnu. V obci se nachází zemědělský areál, který je 
částečně využíván pro chov koní.  

V oblasti výrobních služeb podnikají pouze drobní podnikatelé na základě živnostenského 
oprávnění – tesař, truhlář, autodoprava a opravny atd. 

Nedostatek pracovních příležitostí v obci vyvolává větší pohyb za zaměstnáním zejména do 
Doks, České Lípy, Stráže pod Ralskem, ale i do Bělé pod Bezdězem apod. 

Podle výsledků SLDB 2001 vyjíždělo denně do zaměstnání mimo obec 33 obyvatel (z toho 10 
do jiného kraje) a 16 žáků do škol. 

Tab. č.1. – Ekonomicky aktivní podle odvětví 

Obyvatel. 
celkem 

EA  
celkem 

z toho podle odvětví 

zeměděl., 
lesnictví, 
rybolov 

průmysl stavebnic- 
tví 

obchod,  
opravy  
motor.  
vozidel 

doprava,  
pošty a  

telekomun 

veř. správa, 
obrana, 
sociální 
zabez. 

školství, 
zdravot., veter..  

a sociální 
činnost 

113 59 5 21 7 3 1 2 1 

Pramen : SLDB 2001 

Tab. č.2 – Počet uchazečů o práci a míra nezaměstnanosti 

 2003 2004 

 31.10 30.11 31.12 31.1 28.2 31.3 30.4 31.5 30.6 31.7 31.8 30.9 31.10 

počet nezaměstnaných  10 10 16 16 14 12 9 8 8 9 9 9 12 

Míra nezaměstnanosti 16,9 16,9 27,1 27,1 23,7 20,3 15,3 13,6 13,6 15,3 15,3 15,3 20,3 

Pramen: Úřad práce Česká Lípa 

Podle Úřadu práce v České Lípě bylo k 31.10.2004 v obci Ždírec 12 nezaměstnaných (20,3%), 
což je o 2 uchazeče o práci více než v tomto období v roce 2003. Mimo zimního období je míra 
nezaměstnanosti menší, nezaměstnaní jsou využíváni pro veřejně prospěšné práce.  

Návrh 

Ani do budoucna se nepředpokládá výrazný rozvoj výrobní základny. Obec bude spíše 
charakteru rekreačně obytného s doplňkovým sortimentem služeb, včetně služeb se zaměřením 
na cestovní ruch. 

Jednou z možností posílení ekonomické základny obce je možnost rozvoje podnikání v oblasti 
rekreace a cestovního ruchu (agroturistika, cykloturistika) i s ohledem na blízkost magnetů 
cestovního ruchu – Máchova jezera a hradu Bezděz.  

Jedním z reálných záměrů je provozování ekofarmy, což by přineslo i vznik potřebných 
pracovních míst v obci. 

Pro reálný rozvoj zemědělské výroby a možnost vzniku drobných podnikatelských aktivit jsou 
navrženy 4 rozvojové plochy : 

-  lokalita 10 – Jedná se o nemovitou kulturní památku (stávající zemědělský dvůr), na jejímž 
pozemku již stojí sušička dřeva, a záměrem podnikatele je prodej řeziva. Navrhuje se 
polyfunkční využití pro výrobní služby, s vazbou na přilehlou plochu návsi i s vazbou na, 
opačným směrem přilehlou, plochu zemědělské výroby (lok.č.13).  

-  lokalita 13 – Návrhová lokalita je v současné době využívána pro zemědělskou výrobu a služby 
se zaměřením na  chov koní. Tato náplň by měla zůstat zachována, vč. rozvíjení agroturistiky. 
Součástí plochy je orientačně vymezená plocha sběrného dvora pro velkoobjemový odpad.  

-  lokalita 14 – Jedná se o novou lokalitu, která bude využita pro zemědělskou výrobu.  

Do oblasti výrobně technických ploch patří výše již zmíněná plocha sběrného dvora pro 
shromažďování velkoobjemového, popř. tříděného a nebezpečného odpadu. Jedná se o nově 
navrženou plochu technické vybavenosti (TV), která by mohla být i ekonomickým přínosem pro 
obec (v části obce Ždírec – lok.č.13a).  

Přínosem pro obyvatele i rekreanty by bylo integrované využití některé z uvedených zařízení 
v kombinaci s jinou veřejně prospěšnou funkcí, např. se sezónní restaurací. 
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OBČANSKÁ VYBAVENOST 

1. ŠIRŠÍ VZTAHY 

Současný stav struktury a kapacit zařízení občanské vybavenosti je třeba posuzovat v širším 
kontextu. Obec Ždírec vzhledem ke své velikosti, co se týče počtu obyvatel, patří k velmi malým 
obcím ve struktuře osídlení a není proto možné, aby zajišťovala široké spektrum zařízení 
občanské vybavenosti přímo na svém území. 

Řešené území má celkem příznivou polohu vůči významným centrům občanské vybavenosti a 
služeb v okrese Česká Lípa: 

1. Doksy – plní správní funkce – pověřený obecní úřad (obec II. stupně) s výkonem stavebního 
úřadu, matriky, finančního úřadu, úřadu práce, policejní stanice. Jsou zde také některá 
zařízení služeb, zdravotnictví, úplná základní devítiletá škola, mateřská škola atd. Vzdálenost 
od obce je cca 12 km. 

2. Česká Lípa mimo plnění správní funkce - obecní úřad s rozšířenou působností (obec III. 
stupně) nabízí pro obyvatele Ždírce využití regionálních zařízení občanské vybavenosti 
(především zdravotnictví, střední školství, kultura, služby, ale i živnostenský úřad). 
Vzdálenost města je cca 30 km. 

3. Bělá pod Bezdězem a Stráž pod Ralskem nabízejí především pracovní příležitosti. 

4. Dubá poskytuje nabídku maloobchodu a služeb a rovněž pracovních příležitostí.  

Tato centra jsou dostupná prostředky hromadné dopravy. Spojení je zajišťováno autobusovými 
linkami nebo je možnost po přestupu v Doksech cestovat vlakem. 

2. OBECNÉ ZÁSADY PRO LOKALIZACI ZAŘÍZENÍ OBČANSKÉ VYBAVENOSTI 

V tržním hospodářském systému nelze direktivně specifikovat rozsah a lokalizaci dílčích 
zařízení občanské vybavenosti. Tato se budou rozvíjet na podkladě skutečných potřeb 
obyvatelstva v přímé závislosti na dosaženém stupni hospodářského a společenského rozvoje. 
Územní plán se zabývá pouze provozy stabilizovanými a bude navrhovat lokalizaci zařízení, jejichž 
existence je pro funkční způsobilost útvaru nezbytná nebo je charakteristická speciálními plošnými 
nebo provozními nároky. 

Pro návrh a dimenzování zařízení občanské vybavenosti jsou obecně rozhodující a 
určující: 

a) Demografická struktura obyvatelstva 

z velikosti (vývoj počtu obyvatel - uživatelů) a kvalitativní struktury obyvatelstva (vzdělanostní 
struktura a pod.), vyvíjející se v prostoru a v čase (věková struktura - populační vlny a pod.), se 
odvozují na základě průměrných ukazatelů potřeby zařízení a služeb základní i vyšší občanské 
vybavenosti.  

b) Velikost spádového (obsluhovaného) obyvatelstva 

odráží vzájemné vztahy jednotlivých sídel a jejich částí, popř. obcí mezi sebou vyjádřené a 
realizované docházkou či dojížďkou  za určitými druhy vybavenosti a služeb. 

c) Druhovost 

obchod, zdravotnictví, sociální péče, výrobní i nevýrobní služby, kulturní a tělovýchovná 
zařízení, školní zařízení všeho druhu, správa, věda a výzkum, administrativa. Dimenzování kapacit 
se odvozuje z velikosti spádových obvodů buď přímo (na základě rozboru potřeb z místních 
průzkumů) nebo nepřímo (např. z maloobchodních obratů, tržeb, návštěvnosti apod.). 

Velice důležité u zařízení a funkčnosti občanského vybavení je jeho správné umístění - 
především z hlediska jeho dosažitelnosti (dostupnosti) pro potenciální uživatele intravilánu (uvnitř 
sídla) a pro mezisídelní dostupnost jsou stanoveny tzv. limitní časové hranice. 



Základní předpoklady a podmínky vývoje obce 

SAUL s.r.o. Liberec                                                                                                                 ÚPO Ždírec - návrh  27 

A) Do 15 minut mají být dosažitelné: 

základní prodejny potravin, prodej PNS, sběrny prádelen a čistíren, základní stravování, 
mateřské školy a základní škola  pro I. stupeň, kina, pobočka spořitelny, holičství a kadeřnictví atd. 

B) Do 30 minut mají být dosažitelné: 

základní školy II. stupně, nepotravinářské prodejny, kulturní  domy, specializované opravny, 
krytý plavecký bazén, jazykové  a lidové školy umění aj. 

C) Do 45 minut mají být dosažitelné: 
gymnázium a střední školy, divadlo, letní kino, specializovaná  kulturní zařízení, půjčovny, 

advokátní a jiné poradny, zimní  stadion aj.  
Uvedené zásady se vztahují především na větší sídelní útvary, u venkovských sídel typu obce 

Ždírec, kde nelze zásady dodržet, platí tyto omezeně. Uplatňují se, v rámci možností, při výběru 
místa pro nová zařízení jako jsou prodejny, restaurace, ubytování, zařízení sportovní, výchovná 
nebo školská.  

3. SOUČASNÝ STAV ZAŘÍZENÍ OBČANSKÉ VYBAVENOSTI V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ 

V souvislosti s vývojem po druhé světové válce (pokles obyvatelstva), přičleněním obce pod 
Doksy (od roku 1990 osamostatnění) poklesl rozsah vybavenosti v obci na minimum. Obec nemá 
žádnou vyšší vybavenost a i základní občanská vybavenost je zastoupena pouze obecním 
úřadem. 

Obyvatelé jsou tak nuceni využívat zařízení občanského vybavení ve významnějších střediscích 
osídlení v blízkosti, především v Doksech a Dubé. 

Přehled zařízení občanské vybavenosti obce: 

Školství 

Nejbližší mateřská škola se nachází í v Doksech, v Dubé, popř. MŠ v Oknech. 

Žáci základní školy dojíždějí do Doks a Dubé, do středních a ostatních škol (umělecké, vyšší 
školy) dojíždějí zejména do České Lípy nebo jinam podle svobodné volby. Dopravní dostupnost 
těchto vyšších typů škol je vcelku dobrá. 

Kultura 

Do kultury je nutno zařadit sakrální stavby jako kulturní dědictví. 

V části obce Ždírec se u návsi nachází kaplička, jihovýchodně od ní Boží muka. V části obce 
Bořejov je kostel sv. Jakuba s farou a hřbitov, který je součástí historického centra sídla. 

Menší zasedací místnost pro shromažďování se nachází na Obecním úřadě. 

Nejbližší divadlo je v České Lípě a v Mladé Boleslavi, nejbližší kino v Doksech a v České Lípě. 

Sport, tělovýchova 

Stávající sportovní plochy se v obci nenacházejí. 

Zdravotnictví 

Základní zdravotní lékařská péče je k dispozici v Doksech. Vyšší zdravotní a odborná lékařská 
péče je zajišťována v České Lípě. 

Nejbližší lékárna je v Doksech, nemocnice je v České Lípě.  

Maloobchod 

V obci se nenachází žádná prodejna. 

Ubytování 

V obci je v současnosti nabízeno ubytování v soukromí Penzion u Vašáka a pronájem lůžek 
poskytuje i pan Pecina. 
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Stravování 

Možnosti veřejného stravování v obci nejsou. 

Služby 

V obci nejsou nabízeny žádné významné služby výrobního ani nevýrobního charakteru. Občané 
musí za těmito službami vyjíždět mimo obec – nejblíže do Doks nebo Dubé. Hřbitov v Bořejově je 
mimo provoz, využívány jsou hřbitovy v Doksech a v Dubé.  

Někteří občané podnikají na základě živnostenského oprávnění pro zaměstnání (např. 
truhlářství a autodoprava). 

Cestovní ruch 

Rozvoj této oblasti se bude opírat o atraktivity širšího zájmového území s dominantami 
Máchova jezera a hradu Bezděz. Atraktivitou obce jsou přírodní, zejména krajinné hodnoty 
vlastního a přilehlého území Dokeské (Dubské) pahorkatiny. Tato oblast, zvaná též Dubské 
Švýcarsko, je součástí CHKO Kokořínsko a obec Ždírec leží na jejím východním okraji - hranice 
CHKO současně prochází návsí (navržena úprava hranic dle nové trasy komunikace). Území je 
charakteristické ojedinělým geomorfologickým reliéfem z kvádrových pískovců, vytvářejících zde 
typické plošiny a hluboká údolí, úžlabiny a rokle, na jejichž hranách se vytvořila skalní města. 
Tento krajinný reliéf se projevuje přírodní vazbou směrem jihozápadním k CHKO Kokořínsko. 

Obec Ždírec je členem dobrovolného Svazku obcí Máchův kraj (další obce – Doksy, Bělá pod 
Bezdězem, Bezděz, Březovice, Čistá, Dubá, Chlum, Jestřebí, Kravaře, Luka, Okna, Skalka u 
Doks, Tachov, Tuhaň, Vrchovany a Zahrádky), který byl ustanoven koncem roku 2003. Hlavním 
předmětem činnosti svazku je podpora a rozvoj cestovního ruchu na území svazku. 

Jak již uvedeno, obec leží částečně v CHKO Kokořínsko. Turisticky atraktivní přírodní 
zajímavostí je Ždírecký důl, který se táhne od Ždírce a Bořejova až k Nedamovu u Dubé. Nad ním 
se vypíná Bořejovský vrch, Malý Beškovský, Ostrý a Vysoký vrch. Svahy dolu jsou mnohdy členité. 
Z nejvýznamnějších míst stojí za pozornost pověstmi opředená Dívčí skála se skalní kapličkou. 
Mezi významné historické památky patří barokní kostel sv. Jakuba Většího v Bořejově. 

Popis cyklotras a turistických tras přes území obce Ždírec je uveden v kapitole dopravní 
infrastruktura.  

Řízení, správa, spoje 

Obecní úřad sídlí v centru obce. 

Pověřeným úřadem pro obec je Městský úřad Doksy - matrika, stavební úřad. Nejbližší 
služebna Policie ČR a poštovní úřad je v Doksech. Doručovací pošta pro danou obec se nachází 
v obci Okna. 

4. NÁVRH 

Další stabilizace a rozvoj občanské vybavenosti jsou jedny z faktorů stabilizace trvale bydlícího 
obyvatelstva. Obec má relativně dobrou dostupnost občanské vybavenosti (kultura, školství, 
zdravotnictví, služby apod.), hlavně v Doksech a Dubé. 

Pro obec i do budoucna zůstane významným střediskem vybavenosti převážně město Doksy. 

Z hlediska současných, ale především budoucích potřeb obce a jejích obyvatel v oblasti 
občanské vybavenosti, jsou navrženy nové rozvojové plochy. 

Pro rozvoj cestovního ruchu ÚPO navrhuje chybějící plochu občanské vybavenosti v kontaktu s 
návsí v části obce Ždírec (plocha pro komerční vybavenost lok.č.18 – služby pro turisty a 
cykloturisty, prodejna potravin, občerstvení, posezení venku, popř. prodej náhradních dílů na kola). 
Pro rozvoj cestovního ruchu, rozvoj kultury i pro postupně vznikající místní potřeby, se navrhuje 
v části obce Bořejov (plocha občanské vybavenosti lok.č.4 - restaurace, hostinec, místní muzeum, 
servis a zázemí pro cyklisty). Ve vazbě na očekávaný rozvoj cestovního ruchu a ochranu historické 
části obce Bořejov se předpokládá možnost vymezení plochy veřejného záchytného parkoviště na 
části plochy. Parkoviště by mělo vzniknout až v případě této potřeby v souvislosti s podrobným 
řešením celé lokality a mělo by sloužit jako výchozí bod pro turisty k návštěvě Bořejova 
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s dochovaným historickým centrem, včetně kostela, se stavbami lidové architektury, lesního 
hřbitova, skalní poustevny a již zmiňovaného Ždíreckého dolu.  

V návrhu se jedná o následující lokality:  

- lokalita 16 – Na této ploše za Obecním úřadem se navrhuje výstavba dětského hřiště vč. 
malého sportoviště (hřiště na volejbal, nohejbal, pískoviště, prolézačky, houpačky,…). 

- lokalita 18 – Rozvojová lokalita, ležící za bývalou školou bude využita ke komerční vybavenosti 
- restaurace, prodejna potravin (smíšeného zboží), popř. služby pro cykloturisty – rychlé 
občerstvení, posezení venku, prodej náhradních dílů na kola. 

- lokalita 19 – Stávající vypuštěná požární nádrž na návsi bude sloužit pro víceúčelové (požární 
a okrasné) využití, ve spojení s přilehlou odpočinkovou plochou a s vazbou na celkové 
dořešení nové úpravy návsi. 

- lokalita 22 – Jedná se o plochu s objektem hasičské stanice, využití bude rozšířeno pro zřízení 
klubovny dětí a sklad Obecního úřadu. Požadavky na hasičskou stanici jsou minimalizovány, 
pro potřeby protipožární ochrany má obec Ždírec uzavřenou smlouvu o zajištění pomoci 
s městem Doksy. Součástí stávajícího objektu hasičské stanice zůstane pouze garáž pro 
požární auto s nezbytnou vybaveností pro místní dobrovolný hasičský sbor. Další podnikatelské 
aktivity budou součástí lokality č. 18 (popsáno v kapitole Ekonomický potenciál území). 

- lokalita 56 – Přilehlá plocha k lokalitě č.16 je vymezená pro perspektivní využití sportu a 
rekreace. Podmínkou je uvolnění od koridoru ochranného pásma zrušením koncové linky VN a 
přesunem trafostanice. Výstavba je proto umístěna do 2.etapy realizace, kdy se očekává tato 
aktuální potřeba. Jedná se o plošně náročnější sportovní zařízení pro dospělé a mládež, 
fotbalové hřiště nebo více drobnějších hřišť pro míčové hry. Podmínkou je přeložení části 
vedení VN a výstavba nové trafostanice TN1. 

- lokalita 4 – Stávající nevyužitá zahrada je zahrnuta do uceleného historického útvaru sídla a je 
vymezena pro využití v době vzniku aktuální potřeby, proto je realizace rovněž zařazena do 
2.etapy výstavby. Jde o zařízení hostince, místního muzea a nebo potřeb služeb turistice a 
cestovnímu ruchu, včetně servisu pro cyklisty na stávající cyklotrase. Řešení zástavby musí být 
řešeno citlivě s ohledem na dochovanou urbanistickou a stavební strukturu a při respektování 
požadavků ochrany přírody a kultury. V rámci vzniklých potřeb se předpokládá možnost 
vymezení plochy veřejného záchytného parkoviště na části plochy (viz.výše).    
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B3 NÁVRH URBANISTICKÉ KONCEPCE 

URBANISTICKÁ STRUKTURA ÚZEMÍ  

Ždírec 

Funkční členění sídla Ždírec má poměrně jasné vymezení, na celém území sídla převažují 
plochy pro bydlení venkovského typu a plochy pro individuální rekreaci (původní zemědělské 
usedlosti s řadou vedlejších objektů – stodoly, kůlny), často volně doplněné plochami sadů, zahrad 
a zeleně. Stávající plochy občanské vybavenosti jsou plošně malé. Na JZ okraji leží poměrně 
rozsáhlá plocha málo využívaného zemědělského areálu. 

Zástavba sídla je z jihozápadu ohraničena novou obchvatovou komunikací, v ostatních směrech 
po svém okraji bezprostředně navazuje na neurbanizované území, reprezentované zemědělsky 
obhospodařovanými plochami, dále menšími lesíky a náletovými plochami.  

Ačkoliv je historicky starší částí obce sídlo Bořejov, jádrovým územím obce je sídlo Ždírec 
s relativně největším a stabilizovaným osídlením i s dalšími funkčními plochami, s relativně nejlepší 
dopravní přístupností a s nabídkou možností dalšího plošného rozvoje. 

Bořejov 

Sídlo Bořejov má převážně rekreační charakter. Plochy pro individuelní rekreaci jsou volně 
promíchány s plochami pro bydlení venkovského typu. Plochu občanské vybavenosti představují 
církevní areály kostela a fary. Východně od sídla se nachází již neprovozovaný starý hřbitov. 

Zástavba sídla je na severu a východě v kontaktu se souvislými, zemědělsky 
obhospodařovanými pozemky, z jihu a západu dosahují k sídlu souvislé lesní masívy. 

Dochovaná struktura historické zástavby tvoří ve spojení s okolní krajinou vzácný soulad mezi 
prvky přírodními a civilizačními. Pro ochranu těchto hodnot je sídlo navrženo k zařazení do 
vesnické památkové zóny. Cílem návrhu je respektování a ochrana těchto hodnot. Pro vytvoření 
potřebných podmínek pro návštěvníky Bořejova je navrženo dořešení ploch občanské i dopravní 
vybavenosti. S větším plošným rozvojem se zde nepočítá.   

Ždírecký Důl 

Sídlo Ždírecký Důl má rekreačně ubytovací charakter bez objektů trvalého bydlení. Zástavba je 
volně rozptýlená v těsném kontaktu se souvislými lesními masívy. V návrhu se nepočítá s dalším 
plošným rozvojem, předpokládá se možnost údržby, rekonstrukce a případně dostavby a 
intenzifikace stávajících fondů.  

Vzhledem k významu přírodních a krajinných hodnot částí obce Ždírecký Důl, stejně jako 
Bořejov (součásti CHKO Kokořínsko II. a III. zóna), je třeba při všech zásazích a činnostech 
v tomto území, respektovat statut CHKO Kokořínsko. 

Poznámka: S ohledem na metodiku zpracování je v návrhu vypuštěno samostatné značení 
ploch individuální rekreace, tyto plochy jsou zahrnuty do společného označení s plochami pro 
bydlení trvalé, a je pro ně užíváno společného označení - bydlení venkovského typu. Důvodem je 
trvalá pohyblivost tohoto jevu, a nemožnost jeho dlouhodobého podchycení. V dokumentaci P+R 
má značení ploch individuální rekreace pouze informativní charakter. 

NÁVRH 

Urbanistická koncepce vychází z komplexního průzkumu a rozboru území obce, zahrnujícího 
vyhodnocení stávajícího stavu v oblasti ochrany přírody a krajiny, ochrany ŽP, struktury osídlení, 
vyhodnocení problematiky obyvatelstva a bytového fondu, občanské vybavenosti, rekreace, 
výroby, dopravy a technické infrastruktury. Důležitým výchozím podkladem je historický vývoj 
území, zohlednění současných požadavků obce a přihlédnutí k současným i předpokládaným 
vývojovým trendům. 

Obec se řadí mezi malá sídla venkovského typu, kde historicky hlavní ekonomickou základnou 
byla zemědělská výroba a výběr jiných ekonomických zdrojů je značně omezený vyjížďkou za 
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prací do větších sídel (Doksy, Dubá, Stráž pod Ralskem a Česká Lípa). Hospodářská vyspělost 
území je slabá, což je dáno především polohou obce mimo hlavní silniční dopravní tahy a mimo 
optimální dosah železnice. Obtížná dopravní přístupnost obce (přes zdánlivě výhodnou polohou 
mezi většími středisky osídlení) je kompenzována vyhovující autobusovou dopravou s více 
pravidelnými linkami, včetně možností cestování vlakem po přestupu v Doksech. Přes relativně 
nepříznivé předpoklady, z komplexního hodnocení vyplývá poměrně optimistické celkové 
hodnocení území obce Ždírec v rámci Libereckého kraje, jako území s průměrnými rozvojovými 
předpoklady, kde je vykazován relativně vysoký podíl obyvatel ve věku 0-14 let. Tato skutečnost 
dává naději na vytvoření stabilizovaného základu obyvatel s přirozenou vazbou k místu a 
s možným předpokladem zavádění nových pracovních příležitostí v obci, a tudíž i nových 
ekonomických zdrojů. Prvním požadavkem je stabilizace obyvatelstva s předpokladem 
dostatečného výběru ploch pro bydlení, pro nezbytnou občanskou vybavenost, pro rozvoj 
drobné živnostenské činnosti, zajišťující potřebné místní výrobní i nevýrobní služby a 
plochy pro perspektivní rozvoj nových ekonomických aktivit. Zeměpisná poloha na okraji 
Dubské (Dokeské) pahorkatiny - zvaná též Dubské Švýcarsko - a v blízkosti turisticky známé 
oblasti Doks a Bezdězu, činí území atraktivní pro rozvoj turistiky a rekreace s navazujícími 
službami v cestovním ruchu a dopravě.  

Příznivou stránkou izolované polohy obce je atraktivita krajinného reliéfu území, přirozenou 
vazbou s přírodním zázemím obce a možností rozvoje turistického zájmu směrem jihozápadním 
k CHKO Kokořínsko.  

HLAVNÍ KONCEPČNÍ ZÁSADY PRO ROZVOJ ÚZEMÍ 

- Rozvojové záměry návrhu jsou jednoznačně směrovány do části obce Ždírec s relativně 
stabilizovaným osídlením i dalšími funkčními plochami, s relativně nejlepší dopravní přístupností a 
nabídkou možností dalšího plošného rozvoje. 

- Je nutné cílevědomě vytvářet ucelené rozvojové urbánní zóny v návaznosti na současně 
zastavěné území v souladu s přírodními podmínkami i s dlouhodobým historickým vývojem krajiny 
a osídlení, naplňovat nové potřeby bydlení a dalších funkčních složek při zamezení vzniku 
izolovaných zastavěných ploch ve volné krajině. Proporce stávajících a rozvojových ploch je 
úměrná velikosti a potřebám obce. Lokalizace rozvojových ploch bydlení sleduje využití 
nezastavěných enkláv současné zástavby, směřuje k celkovému zkompaktnění zástavby a tudíž i 
k posílení ekonomické stability obce. Rozvojové plochy pro občanskou vybavenost navazují na 
stávající zařízení a svojí lokalizací posilují význam území. Stávající výrobně technická činnost 
uvnitř současné zástavby musí být provozovaná bez negativních dopadů na okolí a s ohledem na 
kontaktní plochy bydlení. Pro rozvoj zemědělské výroby je počítáno s intenzifikací stávajícího 
areálu a další rozvoj je směřován do okrajové polohy obce s odstupem od obytných ploch a 
s dobrým přístupem.  

- V centrálních částech obce je nutné zvýraznění kulturních hodnot území – dochované 
historické stavební struktury sídla Ždírec a Bořejov, včetně nemovitých kulturních památek. 
Navrhuje se upevnění vyhovujícího využití kulturně významných objektů i areálů a v souladu 
s požadavky na jejich ochranu, revitalizace a nalezení nového trvalého využití. V této souvislosti je 
nutno v centrálních prostorech sídel Ždírce a Bořejova a v trasách historických komunikací, rozvíjet 
funkce vybavenosti a centrotvorných aktivit, řešit vhodnou úpravu a členění zpevněných ploch, 
doplněných veřejnou zelení:  

a) v části obce Ždírec se jedná o obnovu vymezeného prostoru návsi, včetně regulace dopravní 
obsluhy - vymezení parkovacích stání, obnovu vodní nádrže pro víceúčelové využití – pro účel 
protipožární a okrasný, úpravu jejího okolí pro relaxaci místních obyvatel i návštěvníků obce, je 
sledovaná možnost vzniku nových zařízení občanské vybavenosti v kontaktu s návsí,  

b) v rámci ochrany historické struktury zástavby části obce Bořejov je nutno podporovat návrh 
vyhlášení VPZ (vesnické památkové zóny), jejíž orientační vymezení je navrženo, součástí 
koncepce, a je nutno utvářet infrastrukturu, podmiňující rozvoj turistiky a cestovního ruchu, pro 
předpokládané nově vzniklé potřeby občanské vybavenosti i dopravy jsou vymezené rozvojové 
plochy - s očekávaným nárůstem návštěvníků je počítáno s rozvojem občanské vybavenosti 
k umožnění vzniku centra turistického a cestovního ruchu (restaurace, ubytování, místní muzeum 
atd.), součástí takto vymezené plochy je veřejné záchytné parkoviště.   
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B4 NÁVRH ČLENĚNÍ A VYUŽITÍ FUNKČNÍCH PLOCH 

Ze souhrnu předpokladů, požadavků a zásad urbanistické koncepce, uvedených v předchozí 
kapitole, vychází hlavní koncepční záměry a navržené členění území do funkčních ploch. 

Občanská vybavenost 

-  Na dosud extenzivně využívané obytné ploše, ve vazbě na stávající centrum obce v části obce 
Ždírec - v JZ průčelí návsi - bude umístěno zařízení chybějící vybavenosti, řešené vhodnou 
dostavbou průčelí návsi. Specifikace zařízení bude stanovena v době aktuální potřeby. Cílem 
řešení je lokalizace důležitého centrotvorného prvku v této části obce, čímž i dojde k žádoucímu  
prostorovému uzavření návsi. Jedná se o plochu občanské vybavenosti (OV) – lok.č.18, 
perspektivně zaměřené na komerční využití, realizace je tedy zařazena až do 2.etapy.  

-  Ze záměru obce na rozšíření veřejné vybavenosti vychází návrh plochy pro potřebné 
dovybavení obce v místě stávající hasičské zbrojnice (oprava objektu, zřízení klubovny dětí, 
sklad Ob.úřadu, zázemí dobrovolného svazu hasičů). Jedná se o plochu občanské 
vybavenosti (OV) v části obce Ždírec v blízkosti Obecního úřadu – lok.č.22.  

 -  V sídle Bořejov se předpokládá potřeba občanské vybavenosti (OV) pro služby v cestovním 
ruchu (hostinec, restaurace, malé místní muzeum, popř. servis a zázemí pro cyklisty) na 
procházející cyklotrase - lok.č.4. Součástí plochy je veřejné parkoviště, sloužící k zachycení 
vozidel návštěvníků před vjezdem do sídla, které bude vymezeno v rámci podrobnějšího řešení 
plochy. S realizací se počítá až v případě aktuálně vzniklé potřeby, lokalita je proto zařazena do 
2.etapy výstavby. 

Bydlení 

- Nezbytné je vymezení rozvojových ploch pro bydlení – ploch bydlení venkovského typu 
(BV) v části obce Ždírec. V souladu se zásadami koncepce jsou plochy umístěny především 
v kontaktu se stávajícím osídlením, ve vhodných lokalitách z hlediska přírodních podmínek i 
z hlediska dopravní přístupnosti – lok.č.1,2,3,21,23. Využití větších lokalit a lokalit, ležících 
v ochranném pásmu lesa, se doporučuje v další projekční fázi prověřit zpracováním 
jednoduché zastavovací studie. 

Zemědělská výroba a smíšené aktivity  

  - Pro zavedení různých aktivit výrobních i nevýrobních služeb v integraci s bydlením je vymezena 
polyfunkční plocha, plocha smíšených aktivit (BS). Jedná se o stávající areál, který je 
nemovitou kulturní památkou, navazující na plochu současně nedostatečně využité zemědělské 
provozovny, a zároveň ústící do prostoru návsi – lok.č.10.  

-   Vymezení plochy zemědělské výroby (ZV) je určeno především pro obnovu a rozvoj stávající 
zemědělské výroby, rozvoj stávajícího chovu koní, dále rozvoj zemědělských služeb a 
agroturistiky. Připouští se i vznik výrobních služeb nebo jiných potřebných výrobně technických 
činností, nerušících kontaktní plochu centra obce, bydlení a občanské vybavenosti. Jedná se o 
část obce Ždírec – lok.č.13.. 

-  Vymezení plochy zemědělské výroby (ZV) - lok.č.14 – část obce Ždírec - je určeno rovněž 
pro rozvoj zemědělské výroby a služeb, skladování, podnikatelských aktivit ve službách 
agroturistiky, vyžadujících volnou plochu. Pro agroturistiku je možnost využití kontaktu s 
přilehlou volnou krajinou. Plocha je opatřena účinným pásem ochranné zeleně.  

Technická vybavenost  

- Součástí zemědělské výrobní plochy č.13 je sběrný dvůr pro velkoobjemový, popř. 
tříděný a nebezpečný odpad a pro technickou údržbu obce - plocha technické 
vybavenosti (TV) - lok.č.13a – část obce Ždírec. Součástí plochy je účinný pás 
izolační a ochranné zeleně. Na území obce je navržen systém lokálního čistění splaškových 

vod pomocí malých domovních čistíren se vsakem vyčistěné vody do terénu. Tato lokální 
zařízení technické infrastruktury místního významu nevyžadují stanovení hygienického 
ochranného pásma a jsou zahrnuta do příslušných ploch jiného funkčního využití, pro které 
slouží.  
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Plochy dopravy a dopravní vybavenosti 

- Nezbytná je legalizace již realizovaného úseku silnice III.třídy (cca v r.1980), procházejícího 
mimo zastavěné území obce (současně hlavní dopravní síť obce). Jedná se o plochu dopravy 
(DV) v kontaktu s částí obce Ždírec – lok.č.54,55. 

- Pro zpřístupnění rozvojových lokalit bydlení venkovského typu (lok.č.1,2) je nezbytné vybudování 
komunikace. Jedná se o plochu dopravy (DV) v části obce Ždírec – lok.č.57. 

-  Řešeným územím neprochází železniční trať, území je dostupné pouze silniční dopravou. 
Nezbytné je proto zkvalitňování dopravních tras, včetně zajišťování možností odstavení vozidel. 
Důvodem integrování plochy záchytného parkoviště v rámci vymezené plochy občanské 
vybavenosti v části obce Bořejov, je potřeba snížení možnosti vzniku dopravních konfliktů mezi 
očekávaným nárůstem dopravy a ochranou historické struktury sídla. Vzhledem k tomu, že se 
jedná o potřeby výhledového charakteru, bude konkrétní vymezení parkoviště řešeno v rámci 
vzniku aktuálních potřeb a podrobného řešení celé plochy.  

- V rámci současně připravovaných záměrů obce se v Bořejově počítá s úpravou stávající ostatní 
komunikace a plochy návsi, zahrnující rekonstrukci a doplnění dochovaného dlážděného 
povrchu. 

Plochy sportu a rekreace 

-  Na části pozemku Obecního úřadu v části obce Ždírec je, dle záměru obce, vymezena plocha 
sportu a rekreace (SR) pro výstavbu sportovně rekreačního areálu - odpočinkového a 
dětského hřiště – lok.č.16. Součástí plochy je nářadí pro venkovní dětská hřiště, např. 
prolézačky, houpačky, pískoviště atd., včetně odpočinkových laviček a volné plochy pro dětské 
hry. 

-  Na plochu dětského hřiště, pro později vzniklé potřeby, navazuje plocha sportu a rekreace 
(SR), určená pro sport dospělých a mládeže, kde je možno umístit plošně náročnější fotbalové 
hřiště nebo jiná, menší hřiště pro míčové hry - lok.č.56.  

Plochy zeleně 

-  Při SZ okraji zastavitelného území obce je vymezena plocha krajinné zeleně (ZK), sloužící 
k odclonění nežádoucích vlivů ze silniční dopravy na ŽP přilehlé lokality. Jedná se o část obce 
Ždírec  - lok.č.15. 

-  Vzhledem k pomístnému deficitu prvků kategorie nelesní liniové vzrostlé krajinné zeleně (ZK) 
v území, i ze snahy o optické rozčlenění rozsáhlých honů orné půdy, je účelné založení aleje 
podél centrální polní cesty (p.č. 1314/1) ve východním výběžku řešeného území. Jedná se o - 
lok.č. 58. 

-  Navrhuje se začlenění vytipované lokality v katastru nemovitostí do kategorie lesní 
pozemek, v následně obnovovaném LHP/LHO do PUPFL, s cílem zde lesnicky hospodařit. 
Lokalita je tvořena vzrostlými nárosty lesních dřevin, aktuálním stavem naplňujícími definici 
lesa, i již vyžadujícími nutnost pěstebních opatření. Jedná se o plochu krajinné zeleně (ZK) - 
lok.č.59. 

Vodní plochy 

-  Jako víceúčelová vodní plocha (VO), sloužící pro účely ekologické, požární, okrasné i 
rekreační, je pro obnovení svých původních funkcí, nově vymezena plocha bývalé vodní nádrže 
v prostoru návsi v části obce Ždírec – lok.č.19. Plocha v SZ části sídla je již obnovena a slouží 
své funkci. Záměr obnovy vodní nádrže v prostoru návsi – lok.č.19 – je základem budoucího 
koncepčního řešení nově vymezené plochy návsi a v souladu s její budoucí úpravou (vymezení 
vozovky, rozmístění parkovacích stání, veřejné zeleně, laviček a veřejného osvětlení).  
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B5 LIMITY  VYUŽITÍ  ÚZEMÍ  

PŘEHLED LIMITUJÍCÍCH FAKTORŮ ROZVOJE 

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ ZAKRESLENÉ VE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI 

Limity využití území omezují, vylučují případně podmiňují umisťování staveb, využití území a 
opatření v území. Vstupní i výstupní limity využití území jsou zakresleny ve výkresech č.1, č.2 č.3 a 
č.4 grafické části. 

- ÚPO je řešen v rozsahu celého správního území obce Ždírec, zahrnujícího 1 katastrální území 
Ždírec v Podbezdězí.  

- Ochrana přírody a krajiny je daná příslušností území k CHKO Kokořínsko a respektováním 
systému ÚSES: Podkladem pro lokalizaci územních limitů z titulu ÚSES jsou výše uvedené 
dokumentace ÚSES. 

-  Ochrana volné krajiny před plošným rozvojem je daná ochranou zemědělské půdy, která je 
respektovaná. Zábory kvalitní zemědělské půdy I.a.II. třídy ochrany jsou odůvodněné 
koncepčními záměry.  

- Ochrana volné krajiny celého řešeného území před plošným rozvojem z důvodu zachování 
jejího přirozeného přírodního charakteru je respektovaná. 

-  Ochrana památek je na řešeném území respektovaná. 

-  Ochranná pásma silnic III. třídy jsou na řešeném území respektovaná. 

-  Ochranná pásma liniových koridorů elektrického vzdušného vedení VN jsou na řešeném území 
respektovaná. 

-  Ochranné pásmo lesů.je na řešeném území respektované. Využití některých ploch uvnitř tohoto 
pásma je zdůvodněno koncepčními záměry. Podmínkou využití ploch je dohoda pořizovatele se 
správcem lesů mimo rámec ÚPO, na podkladě konkrétních požadavků realizace výstavby 
v dotčených lokalitách.  

Dále jsou respektovány tyto další hranice a podmínky: 

-  hranice řešeného území 

-  hranice současně zastavěného území 

-  hranice zastavitelného území 

-  vydaná územní rozhodnutí 

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ NEZAKRESLENÉ VE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI 

- hranice CHOPAV – celé řešené území je součástí této chráněné oblasti 

-  hranice ochranných pásem vodohospodářských staveb a sítí dle stanov. zák. č.274/2001 Sb., o 
vodovodech a kanalizacích 

-  limitem využití území je ochrana ovzduší dle požadavku, vyplývajícího ze zák.č. 86/2002 Sb. o 
ovzduší, vč. prováděcích předpisů. 
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B6 PŘEHLED PLOCH ZASTAVITELNÉHO ÚZEMÍ 

Tabulka č.1 Přehled jednotlivých návrhových lokalit zastavitelného území 
číslo 
lok. 

kat. území, část obce, 
výměra lokality, čísla 
pozemků 

původní využití 
plochy 

kód 
návrhu 

kapa- 
cita 

popis navrhovaného využití Etapa 

 

1 k.ú.Ždírec v P., 
Ždírec – severozápad,  
4859m

2 
, p.p.č.485/1 

zemědělská 
půda, louka-
pastvina  

BV 2b.j., 
6ob.. 

plocha bydlení venkovského typu  2.etapa 

2 k.ú.Ždírec v P., 
Ždírec – sever,  
9810m

2 

p.p.č.483/2,478/1, 
478/3, 
478/4,478/5  

plocha 
živelných 
nárostů,  
zahrada-sad, 
ostatní plocha 

BV 5 b.j., 
15ob. 

plocha bydlení venkovského typu 1.etapa 

3 k.ú.Ždírec v P., 
Ždírec – východ,  
11663m

2 

s.p.č.1/1,1/4,1/5, 
1/687/1,87/2,87/3, 
p.p.č.15/2,15/3,15/4, 
15/5,16/1,16/3 

převážně 
zeměděl.půda, 
stavební 
parcela, 
ostatní plocha, 
zahrada-sad, 
louka-pastvina 

BV 3b.j., 
9ob. 

plocha bydlení venkovského typu,  
součástí plochy je objekt drobné 
architektury (Boží muka), který bude v rámci 
řešení lokality respektován 

1.etapa 

4 k.ú.Ždírec v P., 
Bořejov – sever,  
6098m

2
  

p.p.č.1275,1312/2, 
1279/1, 1311část 

zemědělská 
půda, 
sad 

OV  plocha občanské vybavenosti,  
restaurace-hostinec, 
místní muzeum, 
servis pro cyklisty, 
součástí plochy je veřejné parkoviště 

2.etapa 

10 k.ú.Ždírec v P., 

Ždírec – střed,  
2137m

2
, 

s.p.č.36/1,36/2,36/3, 
p.p.č. 74/1,74/2 

extenziv.využitý 
areál 
zemědělské 
výroby, 
stavební 
parcela, ostatní 
plocha  

BS  plocha smíšených aktivit, areál je 
nemovitou kulturní památkou, polyfunkční 
využití důležité plochy v centru obce 
v kontaktu s návsí – bydlení v integraci 
s drobnou výrobou, výrob. i nevýrob. 
službami, vazba na agroturistiku a služby 
CR 

1.etapa 

13 k.ú.Ždírec v P., 
Ždírec – západ,  
19951m

2 

s.p.č. 90,91,92,  
p.p.č.515/2,516/3,517/1   

extenziv.využitý 
areál 
zemědělské 
výroby, 
stavební 
parcela, ostatní 
plocha, 
pastvina 

ZV  plocha zemědělské výroby,  
malokapacitní zemědělská výroba (chovu 
koní), služby v oblasti agrotur., jiná drobná 
výroba, skladování, součástí plochy je 
sběrný dvůr velkoobj.odpadu a pro 
technickou údržbu obce (TV) lok.č.13a – 
viz.tabulka č.2, součástí plochy je  izolační 
zeleň 

1.etapa 

14 k.ú.Ždírec v P. 
Ždírec – jihozápad,  
12215m

2
  

p.p.č. 
1313část,79/1část, 
79/2,98/4 část, 
98/3 část,  

převážně 
zemědělská 
půda, ostatní 
plocha, 
pastvina, 

ZV  plocha zemědělské výroby,  
plocha zahrnuje zemědělskou výrobu s 
vazbou na volnou krajinu a na plochy ZPF, 
výrob.služby, podnikatel.aktivity, nutno 
respektovat plošné omezení OP VN, plocha 
je opatřena účinným pásem izolační zeleně 

2.etapa 

15 k.ú.Ždírec v P. 
Ždírec – západ,  
p.p.č.508/1část, 
2961m

2 
 

zemědělská 
půda, louka-
pastvina 

ZK  plocha krajinné zeleně,  
plocha veřejné zeleně s funkcí izolační proti 
negativním účinkům ze silniční dopravy 

2.etapa 

16 k.ú.Ždírec v P., 
Ždírec – střed,  
2243m

2
, p.p.č. 76/1 část 

občanská 
vybavenost, 
ostatní plocha  

SR  plocha sportu a rekreace,  
nové využití na části nedostatečně využité 
plochy Obecního úřadu, pro dětské hřiště 

1.etapa 
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18 k.ú.Ždírec v P., 

Ždírec – střed, 
1341m

2
,  

s.p.č.95, p.p.č.76/4 část 

plocha bydlení 
venkov. typu, 
stavební 
parcela, 
zahrada-sad 

OV  plocha občanské vybavenosti, nové 
využití  
nedostatečně využité plochy pro bydlení, 
zřízení potřebné vybavenosti (např. 
restaurace, prodejna, služby) ve vazbě na 
náves a hřiště 

2.etapa 

19 k.ú.Ždírec v P., 
Ždírec – střed,  
378m

2
 

p.p.č.52 

původně 
vodní plocha, 
současně 
vyschlá vodní 
nádrž 

VO  vodní plocha, 
obnova a nová úprava vodní nádrže pro 
víceúčelové využití - pro účely protipožární 
a okrasné  

1.etapa 

20 k.ú.Ždírec v P., 
Ždírec – střed, 
5084m

2 

s.p.č. 19/2 
p.p.č. 1365/1 

plocha návsi, 
stavební 
parcela, ostatní 
plocha 
(bez záboru 
ZP) 

DV  vymezení a obnova plochy návsi,  
úprava plochy návsi pro místní zklidněný 
provoz  
a dopravní obsluhu, úprava kapličky a 
zeleně  

1.etapa 

21 k.ú.Ždírec v P., 
Ždírec – západ, 
3230m

2  

p.p.č. 508/1, 510/2 

zemědělská 
půda, louka-
pastvina  

BV 2b.j., 
6ob. 

plocha bydlení venkovského typu 2.etapa 

22 k.ú.Ždírec v P., 
Ždírec – střed,  
412m

2
  

s.p.č. 78, p.p.č.517/1 

zemědělská 
výroba a 
služby, 
stavební 
parcela, 
ostatní plocha 

OV  plocha občanské vybavenosti,  
oprava objektu požární zbrojnice, zřízení 
klubovny dětí a mládeže, sklad Ob.úřadu, 
garáž  
a zázemí dobrovolného sboru hasičů 

1.etapa 

23 k.ú.Ždírec v P., 
Ždírec – střed, 
1386m

2  

p.p.č. 63, 485/6, 
s.p.č.64/1,64/2 

zahrada-sad, 
ostatní plocha, 
stavební 
parcela  

BV 1b.j., 
3ob. 

plocha bydlení venkovského typu 1.etapa 

54 k.ú.Ždírec v P., 
Ždírec – jihozápad 
1810m

2
 

p.p.č. 1143/1 část 

stávající silnice 
III.třídy, 
původně (v KN) 
orná půda 

DV  plocha dopravy, 

legalizace stávajícího úseku přeložky silnice 
III.třídy – nesoulad s KN 

1.etapa 

55 k.ú.Ždírec v P., 
Ždírec – západ 
2849m

2
 

p.p.č.508/1 část, 507 
část, 520 část, 1363 
část, 1117/1 část, 79/1 
část 

stávající silnice. 
III.třídy, 
původně (v KN) 
orná půda, 
louka-pastvina, 
ostatní plocha, 
plocha PUPFL 

DV  plocha dopravy, 
legalizace stávajícího úseku přeložky silnice 
III.třídy – nesoulad s KN 

1.etapa 

56 k.ú.Ždírec v P., 
Ždírec – střed 
6193m

2
 

p.p.č. 79/2 část, 79/3, 
79/4,  98/6, 98/7, 98/5, 
1313 část  

veřejná zeleň, 
opuštěná 
komunikace, 
louka-pastvina, 
ostatní plocha 

SR  plocha sportu a rekreace,  
plocha pro fotbalové hřiště, popř.širší 
zaměření na další sporty – malý fotbal, 
tenis,volejbal atd., podmínkou je přeložení 
trafostanice T1  
a příslušného úseku VN  

2.etapa 
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57 k.ú.Ždírec v P., 

Ždírec – střed 
952m

2
 

p.p.č. 485/1 část, 489/1 
část 

převáž.zeměd. 
půda, 
orná půda, 
plocha lesa 
(PUPFL) 

DV  plocha dopravy, 
výstavba komunikace ostatní, zpřístupňující 
lok.č.1,2 

1.etapa 

58 k.ú.Ždírec v P., 
2266m

2
 

p.p.č. 198/1 

orná půda  ZK  plocha krajinné zeleně,  
založení plochy nelesní zeleně - alej podél 
polní cesty 

1.etapa 

59 k.ú.Ždírec v P.  
475m

2
 

p.p.č. 430/1 

ostatní plocha, 
neplodná 
plocha  

ZK  plocha lesa (PUPFL), 
návrh na začlenění plochy do PUPFL 

1.etapa 

 

Poznámka: 

V tabulce č.1 jsou nad rámec ÚPO pro potřebu Obecního úřadu uváděna čísla parcel, zahrnutých 
do rozvojových ploch.  

 
Tabulka č.2  Popis jednotlivých návrhových lokalit zastavitelného území 

číslo 

lok. 

kat.území, část obce, výměra 

lokality 

původní využití 

plochy 

kód 

návrhu 

kapa- 

cita 

1.secifikace navrhovaného využití 
2.dopravní přístupnost 
3.napojení na inženýrské sítě, vytápění 
4.limity využití území 
5.doporučená regulace zástavby 

etapa 

VPS 

 

1 k.ú.Ždírec 

v Podbezdězí, 

Ždírec – severozápad,  

4859m
2
 

zemědělská půda, 

louka,pastvina  

BV 2RD, 

2b.j., 

6ob. 

1.plocha bydlení venkovského typu  

2.po stávající místní obsluž.a po navrhované 

   ostatní komunikaci 

3.navrhov.vodovod napojený na vodovod stáv.. 

    centrální ČOV není, řešení přes lokální ČOV 

    připojení na stávající soustavu NN 

    plyn není, vytápění elektřinou a dpad.dřevem 

4.ochranné pásmo lesa, k řešení zástavby je 

    nutná dohoda se správcem lesa,   

    oplocení min.4m od okraje lesa 

5.podl.max.1NP+využ.podkr., dále viz. Obecné 

   regulativy v CHKO Kokořínsko 

   v části Doklady, garáž vestavěna nebo  

    přistavěna jako součást objektu, min.vzdálen. 

    od uliční čáry 5m, mezi objekty 20m 

2.etapa 

2 k.ú.Ždírec 

v Podbezdězí, 

Ždírec – sever,  

9809m
2
 

převážně 

zemědělská půda 

zahrada-sad, 

ostatní plocha 

BV 5RD 

5 b.j., 

15ob. 

1.plocha bydlení venkovského typu 

2.po stávající ostatní komunikaci 

3.navrhov.vodovod napojený na vodovod stáv. 

    centrální ČOV není, řešení přes lokální ČOV 

    připojení na stávající soustavu NN 

    plyn není, vytápění elektřinou a  

    odpadním dřevem 

4.ochranné pásmo lesa – k řešení zástavby je 

    nutná dohoda se správcem lesa   

    oplocení min.4m od okraje lesa 

5. podl.max.1NP+využ.podkr., dále viz. Obecné 

    regulativy v CHKO Kokořínsko 

    v části Doklady, garáž vestavěna nebo  

    přistavěna jako součást objektu, min.vzdálen. 

    od uliční čáry 5m, mezi objekty 20m 

1.etapa 

3 k.ú.Ždírec 

v Podbezdězí, 

Ždírec – východ,  

11663m
2
 

převážně 

zeměděl.půda 
louka pastvina, 

ostatní plocha 

BV 4-5RD 

4-5b.j., 

15ob. 

1.plocha bydlení venkovského typu  

2.po stávající místní obslužné komunikaci 

   řešení zástavby bude upřesněno zastav.studií 

3.napojení na stávající vodovod  

    centrální ČOV není, řešení přes lokální ČOV 

    připojení na stávající soustavu NN 

    plyn není, vytápění elektřinou a odpadním 

    dřevem 

4.součástí plochy je objekt drobné architektury 

1.etapa 



Přehled ploch zastavitelného území 

SAUL s.r.o. Liberec                                                                                                                 ÚPO Ždírec - návrh  38 

   (Boží muka), který bude v rámci výstavby  

    respektován 

5. podl.max.1NP+využ.podkr., dále viz. Obecné 

    regulativy v CHKO Kokořínsko 

  v části Doklady, 

  garáž vestavěna nebo přistavěna jako součást 

  objektu,  min.vzdálenost od uliční čáry 5m, 

   mezi objekty min.20m 

    poznámka: využití lokality bude řešeno 

    zastavovací studií 

4 k.ú.Ždírec 

v Podbezdězí, 

Bořejov – sever,  
6098m2  

zemědělská 

půda 

sad, zahrada 

OV  1.plocha občanské vybavenosti  

   využití zahrady pro potřebné služby v CR 

   (hostinec, míst.muzeum, cyklist.servis),  

   součástí plochy je veřejné parkoviště, 

   hospodářské zázemí areálu, zeleň 

2.po stávající místní obslužné komunikaci 

3.napojení na stávající vodovod 

   centrální ČOV není, řešení přes lokální ČOV 

   připojení na stávající soustavu NN 

   plyn není, vytápění elektř. a jinými ekol.zdroji 

4.součást CHKO a navrhované VPZ 

5.podlaž.max.2NP+využ.podkr., dále viz. 

  Obecné regulativy v CHKO Kokořínsko 

  v části Doklady, 
      

minimální vzdálenost od uliční čáry 5m 

    poznámka: využití lokality bude řešeno 

    zastavovací studií 

2.etapa 

10 k.ú.Ždírec 

v Podbezdězí, 

Ždírec – střed,  

2137m
2
 

areál zemědělské 

výroby 

extenziv.využitý 

BS  1.plocha smíšených aktivit 

   polyfunkční využití důležité plochy v centru 

   obce v kontaktu s návsí pro bydlení  

   v integraci s drobnou výrobou, výrobními i 

   nevýrobními službami, vazba na 

   agroturistiku a služby CR 

2.přístup z návsi (ze stáv.plochy pro místní 

   dopravní obsluhu) 

3.napojení na stávající vodovod, 

   centrální ČOV není, řešení přes lokální ČOV 

   připojení na stávající soustavu NN 

   plyn není, vytápění elektřinou a jinými 

   ekologickými zdroji 
4.areál je nemovitou kulturní památkou 

5.podlažnost max.2NP+využ.podkr., dále viz. 

  Obecné regulativy v CHKO Kokořínsko 

  v části Doklady 

1.etapa 

13 k.ú.Ždírec 

v Podbezdězí, 

Ždírec – západ,  

19950m
2
 

areál zemědělské 

výroby, 

extenziv.využitý 

 

ZV  1.plocha zemědělské výroby 

   malokapacitní zemědělská výroba (chov 

   koní), služby CR, agroturistika, drobná 

   výroba, skladování, součástí plochy je sběrný 

   dvůr velkoobjemového odpadu - lok.č.13a, 

   součástí plochy je  izolační zeleň 

2.přístup po stávající místní obslužné 

   komunikaci 

3.napojení na stávající vodovod 

   centrální ČOV není, řešení přes lokální ČOV 

   připojení na stávající soustavu NN 

   plyn není, vytápění elektřinou a jinými 

   ekologickými zdroji  
4.součástí plochy je ochranné pásmo lesa 

   k řešení zástavby je nutná dohoda se správcem 

   lesa, oplocení min.4m od okraje lesa 

5. podl.max.1NP+využ.podkr., dále viz. Obecné 

    regulativy v CHKO Kokořínsko 

  v části Doklady, stavby přizpůsobené  

   účelu využití, odstavení vozidel pro 100% 

    zaměstnanců i návštěvníků v objektu nebo na 

    pozemku, náležejícího do funkč,celku stavby 

1.etapa 
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13a k.ú.Ždírec 

v Podbezdězí, 

Ždírec – západ,  

pouze orientační 

vymezení 

cca1500m
2
 

součást lok.č.13 

bez záboru ZPF 

 

TV  1.plocha technické vybavenosti 

  sběrný dvůr velkoobjem.odpadu a plocha pro 

   technickou údržbu obce,  jako součást 

  areálu ZV - lok.č.13, pouze orientační 

   vymezení, součástí plochy je oplocení  

   a izolační zeleň 

2.přístup po stávající místní obslužné 

    komunikaci 

3.napojení na stávající vodovod 

   centrální ČOV není, řešení přes lokální ČOV 

   připojení na stávající soustavu NN 

   plyn není, vytápění elektřinou.a jinými 

   ekologickými zdroji   
4.limity nejsou  

5.připouští se zřízení lehké stavby přístřešku  

  nebo strážního objektu 

1.etapa 

14 k.ú.Ždírec 

v Podbezdězí, 

Ždírec – jihozápad,  

12215m
2
  

p.p.č. 1313část,79/1část, 

79/2,98/4 část, 

98/3 část,  

převážně 

zemědělská půda 

orná půda, louka 

pastvina,  

ostatní plocha 

ZV  1.plocha zemědělské výroby 

   plocha představuje zemědělskou výrobu  

   s vazbou na volnou krajinu a na plochy ZPF, 

   včetně výrobních služeb a podnikatelské 

   aktivity, plocha je opatřena účinným pásem 

    izolační  zeleně 

2.přístup po stávající místní obslužné 

   komunikaci 

3.napojení na stávající vodovod 

   centrální ČOV není, řešení přes lokální ČOV 

   připojení na stávající soustavu NN 

   plyn není, vytápění elektřinou a jinými 

   ekologickými zdroji   
4.nutno respektovat plošné omezení OP VN 

5.podlažnost max.1NP+využ.podkroví, 

   připouští se sedlové zastřešení a 

   stavby přizpůsobené účelu využití, odstavení 

   vozidel pro 100% zaměstnanců i návštěvníků 

   v objektu nebo na pozemku, náležejícího do 

   funkčního celku se stavbou 

2.etapa 

15 k.ú.Ždírec 

v Podbezdězí, 

Ždírec – západ,  

p.p.č.508/1část, 

2962m
2 
 

zemědělská půda 

louka, pastvina 

ZK  1.plocha krajinné zeleně 

    plocha veř. zeleně s funkcí izolační proti 

    negativním účinkům ze silniční dopravy 

2.přístup ze silnice III.třídy 

3.plocha není napojena na inženýrské sítě 

4.bude respektováno OP silnice III.třídy 

5.doporučená výsadba dřevin místních druhů 

   (viz.kap.nelesní zeleně) 

2.etapa 

16 k.ú.Ždírec 

v Podbezdězí, 

Ždírec – střed,  

2243m
2
 

občanská 

vybavenost 

SR  1.plocha sportu a rekreace, nové využití části 

   nedostatečně využité plochy Obecního úřadu 

   pro dětské hřiště a zařízení pro děti, 

   hřiště, pískoviště, prolézačky  

2.přístup z místní obslužné komunikace 

3.napojení na stávající vodovod, 

   centrální ČOV není, řešení přes lokální ČOV 

   připojení na stávající soustavu NN 

   plyn není, vytápění elektř.a jinými 

   ekol.zdroji     
4.součástí plochy je oplocení a izolační zeleň, 

   možnost propojení s lok.č.56 a 18 

5.připouští se zřízení účelových a lehkých 

   staveb specifických tvarů, strážního objektu 

1.etapa 

VPS 

18 k.ú.Ždírec 

v Podbezdězí, 

Ždírec – střed, 

1341m
2
 

plocha bydlení 

venkov. typu 

OV  1.plocha občanské vybavenosti, nové využití  

   nedostatečně využité plochy pro bydlení, 

   zřízení potřebné vybavenosti (např. restaurace, 

   prodejna, služby)  

2.přístup ze stávající  návsi (místní obslužná 

   plocha) 

3.napojení na navrhovaný vodovod, 

   centrální ČOV není, řešení přes lokální ČOV 

2.etapa 
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   připojení na stávající soustavu NN 

   plyn není, vytápění el.energií a jinými 

   ekolog.zdroji     
4.zachování vazby na náves a dětské hřiště 

5.podlažnost max.2NP+využ.podkr., dále viz. 

   Obecné regulativy v CHKO Kokořínsko 

  v části Doklady 

19 k.ú.Ždírec 

v Podbezdězí, 

Ždírec – střed,  

377m
2
 

plocha původní 

vodní nádrže 

VO  1.vodní plocha, obnova a nová úprava vodní 

   nádrže pro víceúčelové využití 

   (účely protipožární, ekologické a okrasné) 

2.přístup pro pěší i technickou obsluhu po 

   dopravně obslužné ploše stávající návsi 

3.přítok vody občasnou vodotečí, v příp.potřeby 

   dotování přítoku vlastním vodním zdrojem 

4.limity nejsou 

5.úprava přilehlé dopravně obslužné plochy pro 

   vymezení dopravně zklidněné plochy pro pěší 

   a pro veřejnou zeleň  

1.etapa 

20 k.ú.Ždírec 

v Podbezdězí, 

Ždírec – střed, 

5084m
2
 

plocha návsi 

bez záboru ZPF 

DV  1.nové vymezení a obnova plochy návsi,  

  úprava plochy návsi pro dopravní obsluhu a 

  místní zklidněný provoz, úprava kapličky 

  a veřejné zeleně 

2.přístup po stávající místní obslužné 

   komunikaci 

3.napojení na stávající i navrh. vodovodní řad, 

   napojení na stávající soustavu NN 

   centrální ČOV není, odvedení dešťových vod 

   bude i nadále řešeno jejich odvedením do 

   terénu 

4.limity nejsou 

5.nutno respektovat objekt stávající kapličky, 

   kvalitní vzrostlou zeleň a kontaktní plochy 

   nemovitých kulturních památek  

1.etapa 

21 k.ú.Ždírec 

v Podbezdězí, 

Ždírec – západ, 

3230m
2
 

zemědělská půda 

louka, pastvina 

BV 2b.j., 

6ob. 

1.plocha bydlení venkovského typu 

2.po stávající místní obslužné komunikaci 

3.napojení na stávající vodovod  

    centrální ČOV není, řešení přes lokální ČOV 

    připojení na stávající soustavu NN 

    plyn není, vytápění elektřinou a 

    odpad.dřevem 

4.ochranné pásmo lesa – k řešení 

   zástavby je nutná dohoda se správcem lesa,   

    oplocení min.4m od okraje lesa 

5.podlažnost - přízemí+obyt.podkr., dále viz. 

   Obecné regulativy v CHKO Kokořínsko 

  v části Doklady, garáž vestavěna nebo  

    přistavěna jako součást objektu, min.vzdálen. 

    od uliční čáry 5m, mezi objekty 20m 

2.etapa 

22 k.ú.Ždírec 

v Podbezdězí, 

Ždírec – střed,  

412m
2  

zemědělská 

výroba a služby 

OV  1.plocha občanské vybavenosti, 

  oprava objektu požární zbrojnice, zřízení 

  klubovny dětí a mládeže, sklad Ob.úřadu, 

  garáž požár.vozidla, zázemí dobr. sboru hasičů 

2.po stávající místní obslužné komunikaci 

3.napojení na stávající vodovodní řad, 

   připojení na stávající soustavu NN,  

   centrální ČOV není, řešení přes lokální ČOV, 

   plyn není, vytápění elektřinou a jinými ekol. 

   zdroji 

4.limity nejsou 

5.podlažnost max.2NP+využ.podkroví,  

   dále viz. Obecné regulativy v CHKO 

   Kokořínsko v části Doklady    

1.etapa 

23 k.ú.Ždírec 

v Podbezdězí, 

Ždírec – střed, 

1386m
2
 

převážně 

zemědělská půda, 

zahrada-sad, 

ostatní plocha, 

BV 1b.j., 

3ob. 

1.plocha bydlení venkovského typu 

2.po stávající místní obslužné komunikaci 

3.napojení na stávající vodovod  

    centrální ČOV není, řešení přes lokální ČOV 

1.etapa 
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stavební parcela      připojení na stávající soustavu NN 

    plyn není, vytápění elektřinou a 

odpad.dřevem 

4. ochranné pásmo lesa – k řešení 

   zástavby je nutná dohoda se správcem lesa,   

    oplocení min.4m od okraje lesa  

5.podlažnost - přízemí+obyt.podkr., dále viz. 

   Obecné regulativy v CHKO Kokořínsko 

  v části Doklady, garáž vestavěna nebo  

    přistavěna jako součást objektu, min.vzdálen. 

    od uliční čáry 5m, mezi objekty 20m 

54 k.ú.Ždírec 

v Podbezdězí, 

Ždírec – jihozápad 

1810m
2
 

stávající silnice 

III.třídy 

DV  1.plocha dopravy 

   legalizace stávajícího úseku přeložky silnice 

   III.třídy – nesoulad s KN 

2.přístup ze stávající silnice III.třídy 

3.napojení na stávající soustavu NN 

4. respektovat příslušnost území k CHKO 

5.min.šíře dle parametrů silnice III.třídy 9,5m 

1.etapa 

VPS 

55 k.ú.Ždírec 

v Podbezdězí, 

Ždírec – západ 

2848m
2
 

stávající silnice. 

III.třídy 

DV  1.plocha dopravy 

  legalizace stávajícího úseku přeložky silnice 

  III.třídy – nesoulad s KN 

2.přístup ze stávající silnice III.třídy 

3.napojení na stávající soustavu NN 

4. respektovat příslušnost území k CHKO 

5.min.šíře dle parametrů silnice III.třídy 9,5m 

1.etapa 

VPS 

56 k.ú.Ždírec 

v Podbezdězí, 

Ždírec – střed 

6193m
2
 

převážně 

nadměrné 

pozemky bydlení 

venkovského 

typu, veř.zeleň, 

býv.komunikace, 

louka-pastvina, 

ostatní plocha 

SR  1.plocha sportu a rekreace 

   zařízení pro dospělé a mládež, fotbalové hřiště 

   nebo hřiště pro malý fotbal, tenis,volejbal atd. 

   součástí plochy je oplocení a izolační zeleň, 

   možnost propojení s dětským hřištěm. 

2.přístup z místní obslužné komunikace 

3.napojení na stávající vodovod 

   centrální ČOV není, řešení přes lokální ČOV 

   připojení na stávající soustavu NN 

   plyn není, vytápění elektřinou a jinými 

   ekologickými zdroji     
4.podmínkou je přeložení trafostanice T1 

   a příslušného úseku VN  

5.připouští se zřízení účelových a lehkých 

   staveb specifických tvarů  

2.etapa 

VPS 

57 k.ú.Ždírec 

v Podbezdězí, 

Ždírec – střed 

952m
2
 

zemědělská půda, 

louka,pastvina  

DV  1.plocha dopravy 

  výstavba kom. ostatní, zpřístup. lok.č.1,2 

2.přístup z upravené stávající místní obslužné 

   komunikace 

3.napojení na stávající soustavu NN 

4.limity nejsou 

5.min.šíře komunikace 4,5m 

1.etapa 

VPS 

58 k.ú.Ždírec 

v Podbezdězí, 

2266m
2
 

orná půda  ZK  1.plocha krajinné zeleně  

   založení plochy nelesní zeleně - alej podél 

   polní cesty 

2.přístup ze stávající ostatní komunikace 

3.bez napojení na inženýrské sítě 

4.limity nejsou 

5.výsadba aleje z dřevin místních druhů 

1.etapa 

59 k.ú.Ždírec 

v Podbezdězí,  

475m
2
 

ostatní plocha  ZK  1.plocha lesa (PUPFL) 

   návrh na začlenění plochy do PUPFL 

2.přístup po stávající ostatní komunikaci 

3.bez napojení na inženýrské sítě 

4.limity nejsou 

5.bez doporučené regulace  

1.etapa 
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Vysvětlivky k tabulkám č.1,2: 

BV – plochy bydlení venkovského typu 

OV – plochy občanské vybavenosti – veřejné, komerční i nekomerční 

SR – plochy sporu a rekreace 

BS – plochy smíšených aktivit - drobná výroba, výrobní i nevýrobní služby, v integraci s  bydlením 

ZV – plochy zemědělské výroby, skladování, výrobní služby, agroturistika  

TV – plochy technické vybavenosti 

DV – plochy dopravy a dopravní vybavenosti 

ZU – plochy urbanizované zeleně 

ZK – plochy krajinné zeleně 

VO – vodní plochy a toky 

VPS – veřejně prospěšná stavba 

VPZ - vesnická památková zóna 

PUPFL – pozemky určené k plnění funkce lesa 

ZPF – zemědělský půdní fond 

ČOV – čistírna odpadních vod 

CR – cestovní ruch 

VN – elektrické vedení vysokého napětí  

NN – elektrické vedení nízkého napětí  

OP – ochranné pásmo  

KN – katastr nemovitostí 

NP – nadzemní podlaží 

b.j. – bytová jednotka 

ob. – obyvatelé  
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B7 NÁVRH DOPRAVY A TECHNICKÉHO VYBAVENÍ 

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

1. SILNIČNÍ DOPRAVA 

1.1. Širší vztahy 

Obec Ždírec se z dopravního hlediska polohově nachází v územním klínu silnic II/259 (Mšeno – 
Dubá), II/270 (Dubá – Doksy) a II/273 (Obora – Mšeno). Na komunikace, zařazené do vyšší 
silniční sítě, je řešené území napojeno ve městě Dubá (silnice I/9) a v obci Obora (silnice I/38). 
Silnice I/38, která v křižovatce Jestřebí navazuje na tah silnice I/9 (vazba z dálnice D 8 na 
Šluknovský výběžek), je vedena jihovýchodním směrem na města Doksy, Mladou Boleslav a dále 
na Nymburk, Kolín, Havlíčkův Brod, Znojmo a hranice s Rakouskem. Trasa umožňuje zejména 
výhodné spojení pro nákladní dopravu (SRN) Rumburk – Mladá Boleslav – Kolín - Znojmo 
(Rakousko). 

Na silnice vyšších tříd je obec Ždírec napojena trasami silnic III/27325 a III/25932. Silnice 
III/27325 zpřístupňuje území obce přes Okna na Doksy (silnice II/273 a I/38) a Mladou Boleslav, 
opačným směrem na Dubou a Mělník (silnice II/259 a I/9). Ve Ždírci (křižovatka se silnicí III/27325) 
je situován začátek trasy silnice III/25932, pokračující přes Blatce do křižovatky se silnicí II/259.  

1.2. Základní silniční síť v řešeném území obce  

Základní silniční síť je v řešeném území tvořena: 

Číslo silnice Směr délka v řeš.území 

III/27325 Dubá – Ždírec – Okna 2,7 km 

III/25932 Ždírec – Blatce – Kokořín 2,2 km 

Stávající kategorie silnic je proměnná v rozmezí S 4,5/30 – S 6/40 bez vodících proužků a 
zpevněných částí krajnice. Novější úsek silnice III/27325 u Ždírce (obchvat) a silnice III/25932 mají 
kategorii S 7,5/60. 

Sčítání dopravy nebylo na silnicích III. třídy provedeno, denní intenzita provozu je nízká a 
nepřesáhne počet 600 vozidel. Trasy komunikací jsou v území stabilizovány. Vzhledem 
k očekávanému rozvoji cestovního ruchu je nutné předcházení možnosti vzniku dopravních 
konfliktů na průchodu silnice III.třídy v Bořejově. Z důvodu omezené možnosti místních úprav na 
komunikaci je navrženým řešením výhledově (tj. v době aktuální potřeby) předpokládáno vymezení 
veřejného záchytného parkoviště na části rozvojové plochy občanské vybavenosti.     

Místní komunikace 

V rozsahu řešeného území obce Ždírec mají některé komunikace dopravně-obslužný význam 
ve zpřístupnění vzdálenějších lokalit. Jsou to zejména komunikace, propojující obec Ždírec s obcí 
Tachov (spojka směrem na město Doksy), obslužná propojení centra obce Ždírec ze silnice 
III/27325. Návrhové kategorie se pohybují v rozmezí MO 6,5/50 – M 5/30.  

         Ostatní místní propojení mají charakter účelových komunikací, které přímo navazují na přístupy 
k objektům ze silnic nebo místních komunikací. Jejich povrch je převážně zpevněný nebo někdy 
upravený rostlý terén. V rámci připravovaných záměrů obce se v Bořejově počítá s úpravou 
stávající ostatní komunikace, zahrnující rekonstrukci a doplnění stávajícího dlážděného povrchu. 

1.3. Komunikační závady 

Komunikační závady na silniční síti jsou v řešeném území, především ve směrovém i výškovém 
uspořádání, lokálně zúžených profilech, nepřehledných místech a křižovatkách. Při postupných 
úpravách, především šířkového a směrového uspořádání silnic ve vztahu k návrhovým kategoriím, 
budou komunikační závady odstraňovány.  

1.4. Dopravní vybavenost 

Nejbližší čerpací stanice pohonných hmot jsou situovány v Doksech nebo Dubé při silnicích I/9 
a I/38 (dojížďkové vzdálenosti 8–11 km). Vyšší motoristické služby jsou poskytovány v Doksech, 
Dubé, České Lípě a Bělé pod Bezdězem. 
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2. ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA 

Železniční trať č. 80 Rumburk – Nymburk prochází mimo vymezené území obce Ždírec a je 
zařazena do sítě celostátních drah. Nejbližší železniční zastávka je lokalizována v obci Okna. 
Dostupnost České Lípy je cca 25 minut, Mladé Boleslavi 45 minut a z těchto železničních uzlů jsou 
zajištěny další vazby na celostátní tratě s cíli Liberec, Děčín a Praha. Vzdálenost železniční 
zastávky z centra obce Ždírec je cca 5 km. Vzhledem k poloze tratě má železniční doprava v dělbě 
přepravní práce malý podíl. 

3. AUTOBUSOVÁ DOPRAVA 

Obec Ždírec je obsluhována místními autobusovými linkami Dubá – Mšeno a Doksy – Žďár, 
které jsou vedeny v trasách silnic III/27325 a III/25932. 

Denní četnost spojů v běžné pracovní dny odpovídá významu obce a pokrývá především 
potřeby v dojížďce za prací a do škol v městech Dubá (8 km) a Doksy (11 km). Na dálkové linky je 
možná návaznost v Dubé (směr Praha, Česká Lípa) nebo v Doksech (směr Česká Lípa, Mladá 
Boleslav). O víkendech a ve dnech svátků nezajíždí do obce žádný spoj a také zůstává 
problematická doprava ve večerních hodinách, kdy poslední spoj odjíždí z Doks po 17. hodině. 
Obyvatelé obce jsou potom odkázáni na vlastní automobilovou dopravu. 

V řešeném území jsou situovány tři autobusové zastávky - Ždírecký Důl, Ždírec, Bořejov. 
Zastávky se navrhuje komplexně stavebně upravit se zálivy pro vozidla a návazností pěších tras. 
Kryté a architektonicky sjednocené čekárny se doplní odpovídající vybaveností pro cestující 
veřejnost (informační systém o atraktivitách obce, mapa, telefon a pod.). Většina obytné zástavby 
leží v přijatelné docházkové vzdálenosti 400 m (5 minut).  

Koncepce rozvoje veřejné autobusové dopravy, v uspokojování dalších záměrů a potřeb, bude 
zásadním způsobem vázána na dotaci a dohodnuté podmínky mezi Krajským úřadem, Obecním 
úřadem a provozovatelem. Navrhuje se rozšíření jízdních řádů o nezbytné spoje ve večerních 
hodinách a dnech volna nebo pracovního klidu.   

4. DOPRAVA V KLIDU 

Atraktivitu centra obce nebo jednotlivých aktivit na jejím území, také ovlivňuje nabídka 
v možnosti odstavování vozidel. Odstavné plochy jsou navrhovány v centru obce Ždírec v rámci 
stavebně-technických úprav návsi (počet 8 stání) a při vjezdu do části Bořejov v prostoru nově 
navrhované lokality pro občanskou vybavenost (počet cca10 stání bude upřesněn studií lokality). 

Většinová zástavba rodinných domů venkovského typu vytváří předpoklady pro bezkolizní 
odstavování vozidel obyvatel obce. Garáže jsou součástí objektů nebo samostatné na přilehlých 
pozemcích. Tuto potřebu není nutné bilancovat.   

5. PĚŠÍ, TURISTICKÉ A CYKLISTICKÉ TRASY 

Pěší doprava, v souvislosti s nízkým počtem bydlících obyvatel, nedosahuje vyšších intenzit. 
Hlavní pěší tahy jsou vedeny v souběhu s trasami silnic III/27325 - Ždírecký Důl a III/25932 - 
propojení části Bořejov s centrem obce Ždírec a trasami místních komunikací v zastavěné části 
Ždírec. Východním směrem segregovaná pěší trasa po cca 3,0km zpřístupňuje obec Luka. 

Obcí prochází zeleně značená turistická stezka, vedoucí z Bezdězu přes Okna, Ždírec, Korce, 
Zbyny, Skalku u Doks do Starých Splavů. Stezka spojuje turisticky atraktivní prostor Máchova 
jezera s hradem Bezděz a je vedena zajímavou krajinou západně Doks a Starých Splavů. V centru 
obce Ždírec se tato stezka kříží se žlutě značenou trasou, začínající na řešeném území v Týnském 
dole a pokračující přes Bořejov, Ždírec do Tachova a Doks.  

Přes řešené území obce vedou vyznačené cyklotrasy č.0015 Doksy – Bořejov - Blatce a č. 0063 
Dubá – Ždírec. V rámci širších vztahů se postupně značí cykloturistická magistrála CTM MODO-
značená č. 25 (Most – Doksy), která do města Doksy přichází po silnici III/2705 od Dubé přes 
Tachov (napojení cyklotrasy č.0015) a je ukončena u nádraží ČD, kde se napojuje na další 
regionální trasy směrem do bývalého VVP Ralsko nebo na Zákupy.  

Jinak jsou cyklisté nedílnou součástí běžného silničního provozu s nezbytným dodržováním 
obecně platných ustanoveních zákona č. 361/2000 Sb. 
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6. LETECKÁ DOPRAVA 

Ve vzdálenosti cca 1,5 km severně z centra obce Ždírec je situováno polní letiště, dříve 
využívané pro zemědělské účely. 

Dopravní přístupnost je z místní obslužné komunikace Ždírec – Tachov. 

7. NEGATIVNÍ ÚČINKY HLUKU Z DOPRAVY 

Při malé intenzitě silniční dopravy se negativní účinky hluku omezí na rozsah 15 m ochranného 
pásma silnic III. třídy. Průjezdná doprava byla odvedena obchvatem silnice III/27325 mimo 
centrum obce Ždírec a tak hlavní část zastavěného území není dotčena nadměrným hlukem 
z dopravy.  

8. ZÁVĚR 

V konceptu územního plánu obce Ždírec je navrhováno v dopravní problematice řešit 
následující: 

- úpravy šířkového uspořádání silnic III. třídy do kategorie S 7,5/60 s odstraňováním 
komunikačních závad  

-  trasy místních komunikací stavebně upravovat ve vztahu k parametrům návrhových kategorií, 
včetně obnovy povrchů   

-  prostorově uspořádat centrální část obce Ždírec se zřetelem na odstavování vozidel, pěší vazby 
a situování zastávky BUS 

-  v autobusové dopravě zajistit bezpečný přístup cestujících k zastávkám s úpravami nástupních 

    míst a prostor 

-  vybudování odstavné plochy na přístupu do části Bořejov 

-  vytvářet podmínky pro segregaci pěší a cyklo dopravy a vhodnými opatřeními zvyšovat její 
bezpečnost 
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VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 

1. ŠIRŠÍ VZTAHY ÚZEMÍ 

Řešené území gravituje do pomoří Severního moře a jeho hlavním povodím je Labe. Celé 
řešené území, stejně jako převážná část českolipského regionu, je součástí Chráněné oblasti 
přirozené akumulace vod „Severočeská křída“ (CHOPAV).  

2. VODNÍ TOKY A PLOCHY  

Území obce Ždírec s ohledem na konfiguraci terénu nemá žádnou trvalou vodoteč. Na území 
obce byly dvě vodní nádrže. Donedávna byla na jedné z nich černá skládka, současně je 
provedena revitalizace této plochy a vodní plocha je obnovena. Druhá - požární nádrž na návsi ve 
Ždírci - je vyschlá a doposud neobnovená. I na této ploše se navrhuje obnova spolu s novým 
plošným vymezením, které bude vázat na uvažovanou celkovou úpravu návsi. 

3. ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 

Předpokládaná spotřeba pitné vody je v obci Ždírec v rozmezí 80 – 100 l na osobu a den u 
trvale bydlícího obyvatelstva, odběr pro rekreační účely bude třetinový. 

Celková bilance odpovídá spotřebě cca 8 – 12m3 pitné vody za den pro trvale bydlící obyvatele, 
při započtení 100 rekreačních uživatelů území je předpokládaná celková spotřeba cca 12 - 17m3 

pitné vody za den. 

Pro obec je zajištěno potřebné množství pitné vody. Na území obce je realizován vrt, který je 
schopen dodávat pitnou vodu v 2 – 2,5l za sekundu. Kapacita zdroje je vyhovující pro potřeby 
obce. Zdroj pitné vody je schopen zvýšit dodávku pitné vody pro rozvoj obce, představující dalších 
50 obyvatel. Ochranné pásmo vrtu je pouze 237m2 (viz. grafická část). Stávající vodojem o objemu 
75m3 vytváří dostatečnou zásobu pitné vody i pro další rozvoj obce. 

Vodovodní síť je provedena z různých trubních materiálů – výtlak z vrtu do vodojemu je 
proveden z lineárního polyetylénu PE 80 – 200m, rozvody pak z PE 50 – 780m, LT 100 – 255m + 
595 m, 70 – 120m, 60 – 60m, 40 – 100 + 70m, OC 70 – 225m, 40 – 125m. 

Provozovatel vodovodní sítě nepředpokládá její rekonstrukci . 

4. KANALIZAČNÍ SYSTÉM, ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Nemovitosti na řešeném území nemají odpovídající řešení čištění odpadních vod. V rámci 
zpracování ÚPO byly zváženy varianty odpovídajícího způsobu likvidace odpadních vod. 
S ohledem na možnosti území (velikost obce, způsob a hustota zástavby, terénní konfigurace a 
širší územní vazby) je nereálné předpokládat, že bude proveden kanalizační systém 
s odpovídajícím čištěním.  

Řešení likvidace odpadních vod  bylo jako nejvhodnější vyhodnoceno řešení odvádění a 
likvidace splašků lokálním způsobem z jednotlivých nemovitostí prostřednictvím realizace 
domovních čistíren buď s půdními filtry a vsakem do podloží nebo s aeračními čistírnami a opět 
vsakem do podloží. Doporučením (podmínkou) pro průchodnost realizace  je řešení samostatných 
čistíren pro jednotlivé nemovitosti, bez jejich sdružování, které může vyvolat majetkoprávní 
konflikty. Čistění splaškových vod bude tak vždy záležitostí vlastníka nemovitosti.  

Výhodou navrhovaného systému je poměrná jednoduchost řešení ve vztahu k rozvolněné 
zástavbě.  

V zásadě jsou dvě možnosti, které skýtají dobré odstranění předčištěné odpadní vody: 

1. Pro uživatele obytných objektů o velikosti do 4 osob je možno zajistit odstranění nerozpuštěných 
látek, které by bylo možné kompostovat, a předčištěná odpadní voda by byla vsakována do 
půdního filtru. 

2. Pro větší domácnosti by bylo vhodné instalovat biologickou čistírnu splaškových vod pro 5 
uživatelů typ Topas 5 a pro max. 10 uživatelů  Topas 10. Tyto čistírny mají velmi dobrou 
účinnost a snadnou obsluhu. U tohoto systému bude předčištěná voda opět vsakována do 
podzemí půdního horizontu.  

Obdobný systém čistění splaškových vod je využíván v celé řadě firem, které se zabývají 
čistěním splaškových vod. 
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Odvedení dešťových vod v území bude realizováno stávajícím způsobem v rámci odvedení 
dešťových vod do povrchového odvodňovacího systému komunikací. Předpokladem je oprava a 
případná rekonstrukce tohoto systému ve vazbě na postupné opravy a rekonstrukce komunikací. 

5. OCHRANNÁ PÁSMA 

Řešené území leží v Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV), která byla 
vyhlášena k datu 2.9.1981 nařízením vlády ČSR §2 odstavec (1) a tím je dána její ochrana a 
regulace veškeré činnosti v tomto území (viz. Ochranná pásma v příloze dokladové části textu 
ÚPO). 

Ochranná pásma vrtu, používaného jako zdroje pitné vody pro řešené území, jsou vyhlášena 
v rámci I. a II: stupně (viz grafická část). Rozsah ochranného pásma I.stupně je pouze 237 m2. 

Pro předpokládaný způsob lokální likvidace splaškových vod v řešeném území není potřeba 
stanovení žádného ochranného pásma. 
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ENERGETIKA, SPOJE 

1. KOMPLEXNÍ POHLED NA ENERGETIKU ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 

Ždírec má omezenou energetickou infrastrukturu.Elektrická energie je do obce dodávána na 
úrovni 35 kV z  RZ 110/35 kV Dubice.  

Obec není a nebude plynofikována z těchto důvodů: 

- v blízkosti není trasován VTL plynovod (vzdálenost od VTL plynovodu je cca 6km) 

- v obci není a nebude velký odběratel energie, který by byl motivací plynofikace 

- velké obce v okolí (Doksy a Dubá) jsou již plynofikovány, jejich vzdálenost neumožňuje 
napojení Ždírce z jejich STL distribučního rozvodu. Proto se plynofikací nebudeme dále        
zabývat. 

Rozhodujícím palivem v obci je hnědé uhlí a odpadové dřevo. V návrhovém období bude 
docházet k přirozenému omezování spotřeby hnědého uhlí, k rozvoji využití obnovitelných druhů 
energií, především využitím geotermální, sluneční energie a vyšším využitím spalování 
odpadového dřeva. 

Využití zkapalněného plynu a topných olejů bude záviset na výhledových cenových relacích. 

2. ENERGETICKÁ BILANCE 

2.1. Základní energetická koncepce 

Energetická struktura obce se bude dále vyvíjet. Její vývoj bude záviset na mnoha faktorech. 
Hlavními faktory bude dosažitelnost energie a její cenová dostupnost. Lze předpokládat, že 
jednotlivé druhy energií budou mít následující vývoj. 

Zemní plyn – pro vzdálenost VTL plynovodů od obce není Ždírec k plynofikaci navržen. 

Elektrická energie - technologická spotřeba je uvažovaná pro ohřev TUV a vytápění RD. 
Vytápění elektrickou energií se zde bude rozvíjet. Přesto, že to bude výhledově nejdražší energie, 
bude sloužit pro vytápění  v kombinaci se spalováním dřeva.  

Pevná paliva – počítá se s postupným útlumem jejich využití, ponecháno pouze spalování 
koksu. Spalování hnědého uhlí na konci  návrhového období nelze v obci vyloučit. 

Zkapalněný plyn – počítá se s rozvojem užití tohoto media podle cenových relací a možností 
odběratelů. Již nyní je intenzivní využití této energie v průmyslové části obce.   

Topné oleje - možnost využití je závislá na liberalizaci cen energií. 

Obnovitelné druhy – předpokládá se postupný rozvoj jejich užití, zvláště  spalování odpadového 
dříví, ale i využití geotermální a sluneční energie. 

Důležitým faktorem je maximální omezení spalování hnědého uhlí v řešeném území do r. 2015. 
Tím se podstatně zlepší životní prostředí v obci, což je vzhledem  k tomu, že část řešeného území 
se nachází v CHKO Kokořínsko, velmi nutné. 

2.2. Energetická bilance 

Energetická bilance respektuje výše uvedené předpoklady a je sestavena pro následující 
předpokládanou skladbu energetických vstupů do navrhované výstavby. 

Vytápění        -   el.energie = 40 %         ostatní energie = 60 % 

Ohřev TUV   -   el.energie =  80 %        ostatní energie  = 20 % 

Technologie –   el.energie = 100 % 

Ostatní energie v sobě nezahrnují hnědé uhlí. 

 

V následující tabulce č.1 je uvedena bilance navržené výstavby ve Ždírci. 
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Tabulka č.1 

Lokalita Specifikace Elektrická energie Ost. ener. 

Název Č. Poč. b.j. Etapa Kat. B Kat.C P (kW) P(kW) 

Severozápad 1 3 2 2 1 26 22 

Sever 2 5 1 3 2 39 30 

Východ 3 3 1 2 1 26 22 

Západ 4 2 2 1 1 17 12 

Smíš.aktivity 10 0 1   25 35 

C E L K E M  13  8 5 133 121 

3. ELEKTRICKÁ ENERGIE 

3.1. Popis současného stavu 

Řešené území je zásobováno ze systému 35 kV, z RZ 110/35 kV Dubice,ˇs možností záložního 
napájení z ostatních RZ 110/35 kV v Českolipském okrese. Obec leží na koncové větvi vedení 
35kV Tachov – Luka – Ždírec – Blatce v jižní části okresu Česká Lípa. Z tohoto vedení elektrické 
energie jsou v řešeném území vyvedeny dvě odbočující větve ukončené trafostanicemi v sídlech 
Ždírec a Bořejov.  

Tab.č.1 Přehled trafostanic 

Č trf. Název Druh Proved. Výkon 

T1 Obec Distribuční Stožárová 400 kVA 

T2 Bořejov Distribuční Stožárová 400 kVA 

Výkony trafostanic jsou pouze informativní z roku 1995. Nyní již tyto údaje SČE neposkytuje. 

3.2. Návrh zásobování elektrickou energií 

Podle vyjádření provozovatele, mají trafostanice  dostatečnou kapacitu i pro rozvoj obce. 

Jak vyplývá z energetické bilance, je příkon spotřeby elektrické energie navržené výstavby ve 
výši 133 kW. 

Trafostanici T1 ležící v blízkosti obecního úřadu Ždírec navrhujeme ve druhé etapě, pro 
uvolnění sportovně rekreační plochy, ke zrušení. Zrušenou trafostanici nahradí nová stožárová 
trafostanice TN1 ve vhodnějším umístění. TN1 bude svojí konstrukcí a rozvaděčem odpovídat 
výkonu 2 x 400 kVA.  

Trafostanice T2 v obecní části Bořejov plně pokrývá energetické nároky této části obce jak 
v současnosti, tak po celé návrhové období. 

Síť NN není předmětem této práce. Stav vedení je dobrý. Rozvojové záměry provozovatel sítí 
elektrické energie v území obce Ždírec nemá. 

3.3. Ochranná pásma 

Zařízení pro rozvod energetické energie mají následující ochranná pásma, která je nutno v území 
respektovat: 

Stávající zařízení - podle vl.nař. č.80/1957 ze dne 30.12.1957  a vyhl. MPE č.153/1961 ze dne 
11.12.1961  

Ochranné pásmo elektrického vedení je vymezeno svislými rovinami vedenými po obou stranách 
vedení, která činí: 

-  10 m u venkovního vedení VN od krajního vodiče na každou stranu   

-  7 m v lesních průsecích 

-  u stožárových trafostanic VN/NN se stanoví šířka ochranného pásma jako u vedení VN  1 m u 
kabelových vedení bez ohledu na druh a napětí od krajního  kabelu na každou stranu 

-  u venkovního vedení NN se ochranné pásmo nestanoví 
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Nově navržená zařízení - podle zákona č. 458/2000, platného od  1.1.2001 

Ochranné pásmo venkovního vedení je vymezeno svislými rovinami vedenými po obou stranách 
vedení, která činí od krajního vodiče vedení na každou stranu 7 m  

a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně 

     1. pro vodiče bez izolace 7m 

     2. pro vodiče a izolaci základní 2m 

     3. pro závěsná kabelová vedení 1m 

b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 12m 

V lesních průsecích udržuje provozovatel přenosové soustavy volný pruh pozemků o šířce 4m po 
jedné straně základů podpěrných bodů nadzemního vedení podle odst.3. 

Ochranné pásmo elektrické stanice je vymezeno svislými rovinami, vedenými ve vodorovné 
vzdálenosti u kompaktních a zděných elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1kV a 
menší než 52kV na úroveň nízkého napětí - 2m.  

4. VYTÁPĚNÍ 

4.1. Popis současného stavu 

Základním zdrojem pro výrobu tepelné energie v řešeném území je hnědé uhlí a elektrická 
energie a spalování odpadového dřeva. 

Byty v rodinných domech jsou vytápěny převážně hnědým uhlím, které je kombinováno se 
spalováním odpadového dřeva z okolních lesů. Pro bydlení je zde minimálně rozvinuto vytápění 
elektrickou energií, většinou v kombinaci se spalováním odpadového dřeva. 

4.2. Návrh zásobování tepelnou energií 

Jak vyplývá z platné legislativy, bude vytápění v obci vždy záležitostí vlastníka objektu. V obci 
nebude v návrhovém období vybudován systém centrální dodávky tepelné energie. Z tohoto 
důvodu nelze předepsat, jaké druhy paliv se zde budou užívat. V další části této práce jsou 
popsány navrhované ekologické způsoby vytápění, které se budou v návrhovém období realizovat. 

- Výhodné je zde spalování odpadového dřeva v kombinaci s elektrickou energií, protože zde 
lze dřevo vytěžit, dopravit a zpracovat. Zároveň jsou kolem rodinných domů prostory pro 
skladování dřeva za účelem jeho nezbytného vyschnutí. 

- Po úplné liberalizaci cen paliv a energií bude účelné spalování topných olejů a kapalných 
plynů. 

- Nelze vyloučit spalování hnědého uhlí ještě na konci návrhového období. 

- Rovněž využití sluneční a geotermální energie je technicky zajímavá záležitost. Pravdou je, že 
ekonomicky již tak zajímavou záležitostí jejich využití není. Instalace těchto systémů předpokládá 
technicky a finančně zdatného investora. 

5. SPOJE 

5.1. Telekomunikace 

Do obce vede místní optický kabel Okna – Luka – Žďár – Houska - Ždírec, jehož trasa je 
zachycena ve výkresové části. Kabel je ukončen v budově bývalého obecního úřadu. Místní kabely 
přístupové sítě jsou rozvedeny po celém zastavěném území obce.  

Místní telefonní rozvod je po celkové rekonstrukci, jeho popis a zakreslení není předmětem této 
práce. Jak vyplynulo z jednání s SPT Telecom, je provozován v digitální formě. Všechny žádosti o 
zřízení telefonu jsou kladně vyřízeny. Na návsi je instalována veřejná telefonní budka (vedle 
zastávky BUS). 

V řešeném území není umístěna základnová stanice mobilního operátora. 
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5.2. Radiokomunikace 

Přes území obce nejsou vedeny radioreleové trasy ani zde nejsou vymezena ochranná pásma 
RR zařízení. 

Program televize 

Televizní vysílání je zajištěno základními televizními vysílači. 

Liberec, Ještěd - pracujícím na 31. kanálu pro ČT1,  43. kanálu pro ČT2, 8. kanálu pro Novu a 60. 
kanálu pro Prima. 

Ústí n.L. , Buková Hora - pracujícím na 33. kanálu ČT1, 50. kanálu ČT2, 12. kanálu Nova 

Praha město - pracujícím na 51. kanálu pro ČT1, 41.kanálu pro ČT2, 37.kanálu pro Nova, 
24.kanálu pro Prima 

Program rozhlasu 

Vysílání rozhlasu je zajišťováno vysílači umístěnými na radiokomunikačních střediscích RKS. 
RKS  Liberec - Ještěd 
RKS Ústí n.L. - Buková hora 
RKS Liblice 
RKS Mělník 
RKS Praha - Cukrák 
Příjem vysílání rozhlasu je zde na dobré úrovni. 
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B8 VYMEZENÍ PLOCH PŘÍPUSTNÝCH PRO DOBÝVÁNÍ LOŽISEK 

Na řešeném území jsou pouze prognózní zásoby (PZ) nerostných surovin nerudních. Bližší 
údaje jsou obsahem kapitoly B2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


