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B9 NÁVRH ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY, NELESNÍ 
ZELEŇ, OCHRANA PŘÍRODY 

ROZBOR ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY 

1. VSTUPNÍ ÚDAJE 

Řešené území náleží do provincie středoevropské, podprovincie hercynské, bioregionu 1.66 
Lužickohorského, s přechody do bioregionu 1.34 Ralského (bližší charakteristiky – viz příslušné 
dokumentace ÚSES). 

Územní systém ekologické stability (dále ÚSES, systém) je v řešeném území převzat z: 

1. „Revize a hodnocení ÚSES“ (LESPROJEKT, lesnické a parkové úpravy - Ing. Hromek Jan, 
1999), resp. z ujednocujícího dokumentu ÚSES dle „Koncepce ochrany přírody a krajiny 
Libereckého kraje“ (dtto, 2003-4 – území kraje mimo velkoplošná ZCHÚ), již na základě 
řešení dle „Územně technických podkladů nadregionálního a regionálního ÚSES“ (ÚTP NR a 
R ÚSES) – MŽP a MMR ČR, 1996.  

2. „Koncepce ochrany přírody a krajiny Libereckého kraje (LESPROJEKT, lesnické a parkové 
úpravy - Ing. Hromek Jan, 2004 - dále KOP)“. 

3. „Generel místního systému ekologické stability Blatce, Houska, Kruh, Tubož, Vojetín, Ždírec“ 
(HORTISERVIS Jablonec nad Nisou, 1995).  

Označení prvků systému je převzato z výše uvedených dokumentací, následně jsou uvedeny 
základní údaje v tabulkách prvků v zestručněné podobě (s relevantními údaji pro potřeby ÚPO).  

V řešeném území je systém tvořen prvky „pouze“ místního biogeografického významu, všechny 
prvky jsou vymezené (bez navrhovaných částí k založení či dotvoření) a funkční (místy je 
funkčnost biokoridorů snížena vzhledem k výskytu expanzních a plevelných druhů v trasách 
dlouhodobě opuštěných údolních luk, biokoridory mají místně sníženou funkčnost vlivem narušené 
dřevinné skladbě). Zde uvedený systém je možné považovat za upřesněný a konečný. 

2. SNÍMEK TABULKY PRVKU SYSTÉMU V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ  

biocentrum B5 – označení dle 3. dokumentace ÚSES (viz výše) – prvek je vymezen na území 
CHKO Kokořínsko 

biogeografický význam, 
název lokality 

místní, „Bořejovský vrch“ 

způsob vymezení, funkčnost 
prvku 

biocentrum vymezené, funkční (funkčnost místně snížena vlivem 
neodpovídající dřevinné skladby zejména v údolních partiích 
s převahou SM) 

současný charakter dotčených 
pozemků  

lesní pozemky 

doporučení ÚPO 
nutnost upřesnění hranic biocentra dle jednotek prostorového 
rozdělení lesa, katastru nemovitostí, vlastnických vztahů, apod. 

biocentrum B6 – označení dle 3. dokumentace ÚSES (viz výše) 

biogeografický význam, 
název lokality 

místní, „Nad Ždírcem“ 

způsob vymezení, funkčnost 
prvku 

biocentrum vymezené, funkční 

současný charakter dotčených 
pozemků  

mezofilní louky svazu Arrhenatherion (aktuální stav dle šetření 
ÚPO: zčásti využívané, z větší části poněkud zanedbávané, + 
ostatní plochy se vzrostlými nárosty lesních dřevin a keřů). 

biokoridor K3 (v řešeném území část) – označení dle 3. dokumentace ÚSES (viz výše) – 
prvek je vymezen na území CHKO Kokořínsko 

biogeografický význam, 
název lokality 

místní, „Pod Bořejovem“ 
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způsob vymezení, funkčnost 
prvku 

biokoridor vymezený, se sníženou funkčností 

současný charakter dotčených 
pozemků  

aktuální stav dle šetření ÚPO:  
- výběžek lesa a drobné lesíky s cca dřevinnou skladbou blížící se 
skladbě přirozené, 
- ostatní plochy s liniemi a skupinami vzrostlé zeleně lesních 
dřevin, 
- většinou využívané louky na původní orné půdě. 

biokoridor K4 (v řešeném území část) – označení dle 3. dokumentace ÚSES (viz výše) – 
prvek je vymezen na území CHKO Kokořínsko 

biogeografický význam, 
název lokality 

místní, „Bořejovský vrch“ 

způsob vymezení, funkčnost 
prvku 

vymezený, funkční (aktuální stav dle šetření ÚPO: funkčnost 
místně snížena vlivem neodpovídající dřevinné skladby zejména 
v údolních partiích s převahou SM) 

současný charakter dotčených 
pozemků  

lesní pozemky (porostní plocha místy charakteru ochranného lesa 
v okrajových partiích skalnatých úžlabí) 

biokoridor K5 – označení dle 3. dokumentace ÚSES (viz výše) – prvek je zčásti vymezen na 
území CHKO Kokořínsko 

biogeografický význam, 
název lokality 

místní, „Nad Ždírcem“ 

způsob vymezení, funkčnost 
prvku 

vymezený, funkční (aktuální stav dle šetření ÚPO: funkčnost 
místně snížena vzhledem k převaze SM v údolních partiích, a 
výskytu OS a BŘ v okrajích lesa) 

současný charakter dotčených 
pozemků  

lesní pozemky (většinou s cca dřevinnou skladbou blížící se 
skladbě přirozené, místy struktury neodpovídající skladbě 
přirozené), ostatní plochy s nárosty lesních dřevin, v trase 
využívané i zanedbané louky 

biokoridor K6 – označení dle 3. dokumentace ÚSES (viz výše) 

biogeografický význam, 
název lokality 

místní, „K Oknům“ 

způsob vymezení, funkčnost 
prvku 

vymezený, funkční (aktuální stav dle šetření ÚPO: funkčnost 
podstatné snížena vzhledem k výskytu expanzních a plevelných 
druhů v dlouhodobě opuštěných údolních loukách) 

současný charakter dotčených 
pozemků  

louky, ostatní plochy 

biokoridor 331/0 (v řešeném území část) – označení dle 1. dokumentace ÚSES (viz výše), kdy 
dle 2. dokumentace se jedná o prvek č. 1082/0 

biogeografický význam, 
název lokality 

místní, „Pod Hůrkou“, „Týn“ 

způsob vymezení, funkčnost 
prvku 

v části území obce Ždírec v Podbezdězí biokoridor existující, 
funkční (funkčnost snížena vzhledem k výskytu expanzních a 
plevelných druhů v dlouhodobě opuštěných údolních loukách) 

současný charakter dotčených 
pozemků  

louky, ostatní plochy 
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3. KOEFICIENT EKOLOGICKÉ STABILITY (KES) 

Na základě příslušného podílu jednotlivých druhů ploch zastoupených a evidovaných v 
řešeném území, tj. porovnáním ploch relativně stabilních s výměrou ploch ekologicky nestabilních, 
činí koeficient ekologické stability následující hodnoty: 

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ/OBEC koeficient ekologické stability typ krajiny 

ŽDÍREC V PODBEZDĚZÍ 1,7 harmonické 

 

Výpočet KES =  
výměra lesní půdy + vodních ploch + luk + pastvin + ovocných sadů + vinic 

výměra orné půdy + zastavěných ploch + chmelnic 

Pro ekologickou stabilitu tento relativně průměrný stav je dán poměrem a zastoupením 
evidované lesní půdy, vodních ploch a trvalých travních porostů, k souhrnné výměře orné půdy a 
zastavěných ploch. Tento teoretický vztah vychází pouze z údajů katastru nemovitostí, nikoliv z 
aktuálního a skutečných druhů pozemků a jejich způsobů a intenzity využívání – do vztahu není 
zahrnuta výměra některých plošně významnějších pozemků tzv. ostatních ploch (vesměs 
charakteru sukcesně vznikajícího lesa), či jiných pozemků o vyšším stupni aktuální ekologické 
stability. Ze současného charakteru způsobů a intenzity využívání pozemků, resp. z částečného 
současného i očekávaného posunu orné půdy do TTP, či i z výměry aktuálně nevyužívaných 
zemědělských pozemků, vyplývá nutnost přehodnocení současného koeficientu ekologické 
stability do vyššího stupně, do typu krajiny relativně přírodní. 

4. ZHODNOCENÍ, ZÁVĚRY, DOPORUČENÍ  

Po vyhodnocení vymezeného systému na základě výsledků terénního šetření lze konstatovat, 
že systém je v řešeném území dostatečně vymezen, dostatečně reprezentuje zdejší společenstva, 
je tvořen prvky jednoznačně vymezenými bez nutnosti zakládání prvků nových, kdy zde vymezený 
systém dostatečně navazuje na systém okolních území. Funkčnost systému je zde však místně 
snížena zejména: 

- v částech tras některých biokoridorů díky aktuálnímu stavu již dlouhodobě opuštěných údolních 
luk (převaha expanzních a plevelných druhů, počínající sukcese pionýrských lesních dřevin, 
podstatně snížená druhová diverzita …), kdy náprava stavu je v kompetenci příslušných orgánů 
ochrany přírody tlakem na vlastníky pozemků, kdy pro zabezpečení funkčnosti je nutná údržba 
travních porostů v trase biokoridorů, a to i za cenu nezužitkování biomasy, 

- v částech biocenter a biokoridorů s neodpovídající dřevinnou skladbou (zejména v údolních 
partiích tradičně s převahou zde nepůvodního SM, v okrajích lesa s OS a BŘ …), kdy náprava 
stavu je dlouhodobá, cestou je důsledná realizace navržených opatření lesnického 
hospodářského plánování (pozn. ÚPO: o tomto procesu není zpracovatel ÚPO příliš 
přesvědčen z mnoha důvodů, hlavně pro dosud nedostatečné zakotvení ÚSES ve 
všech relevantních legislativních normách, zejména v majetkoprávních vztazích, a 
nedostatečně prováděnou praktickou realizaci i přes existenci letité projektové přípravy). 

ÚPO rovněž doporučuje orgánu ochrany přírody na území CHKO Kokořínsko provést revizi 
vymezenosti systému nejen v řešeném území této obce (v území obce zejména upřesnění hranic 
biocentra B 5 dle jednotek prostorového rozdělení lesa …), konečně již dle řešení podle ÚTP NR 
a R ÚSES, vzhledem k existenci LHP/LHO a OPRL, z nutnosti návazností na systém vně tohoto 
velkoplošného ZCHÚ. 
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NELESNÍ ZELEŇ 

Jednotlivé složky a následně popsané lokality nelesní zeleně jsou uvedeny na základě výsledků 
terénního šetření z 10-11/2003, a graficky znázorněny v příslušné mapové příloze. Výběr 
popsaných a dále registrovaných prvků nelesní zeleně byl koncipován na základě kvality, 
perspektivnosti a lokální dominantnosti. 

1. VYHODNOCENÍ STAVU NELESNÍ ZELENĚ, DOPORUČENÍ  

Veřejná zeleň: 

Kromě zeleně soukromé a vyhrazené lze veškeré prvky považovat za zeleň veřejnou, kdy 
v klasickém pojetí zeleně využívané pro rekreaci a oddech je zde z objektivních důvodů poskrovnu 
– vyskytují se zde v centru obce Ždírec v prostoru místní návsi podél veřejné silnice v podobě 
jednotlivých solitér až jejich linií (6 ks LP, 1 ks DBZ), 2 ks JV kulovité formy u vodní nádrže v centru 
Ždírce, v podobě solitér v okolí kostela v Bořejově (1 ks LP, 1 ks KŠ), a v obvodových liniích 
vzrostlé zeleně hřbitova východně od Bořejova. 

Ke krajinářsky nejvýznamnějším strukturám zde patří veškerá vzrostlá zeleň na mezích, 
v okrajích hranic pozemků, při okrajích lesa, apod. (viz grafická lokalizace v příslušné mapové 
příloze), která tvoří charakteristické dominantní prvky v krajině (viz dále), součástí této kategorie 
jsou i náletové struktury na evidovaných tzv. ostatních plochách, či na dlouhodobě nevyužívaných 
zemědělských pozemcích. K optickým doplňkům nelesní zeleně patří i některé plochy a linie 
ovocných dřevin, které nejsou předmětem bližšího vyhodnocení, avšak jsou pod příslušným 
označením rovněž znázorněny v mapové příloze. Prvky této kategorie jsou tvořeny zejména OS, 
BŘ, ŠV, TŘ, DB, SM, HB, ale i trnkou, hlohy, růží šípkovou, bezem černým, ostružiníky, aj. 
Zavádění a rozšiřování lokalit této kategorie v podobě oddechových parkově upravených ploch 
odvisí od finančních, a zejména prostorových možností obce. 

Vyhrazená zeleň 

V podmínkách řešeného území bez významnějších zaplocených průmyslových a jiných 
pozemků, škol apod., se zeleň této kategorie téměř nevyskytuje. Vzhledem k místní absenci 
podobných a veřejnosti nepřístupných areálů není nutnost rozšiřování zeleně této kategorie 
následně řešit. 

Soukromá zeleň 

Tato kategorie je pro řešené území méně charakteristickou, neboť prvků vrostlé zeleně v obytné 
a rekreační zástavbě je zde rovněž poskrovnu. V případě ojedinělého výskytu se jedná o zeleň 
vesměs domácích druhů, místy se zde vyskytují i okrasné introdukované druhy, zejména na 
zahradách a v okolí rekreačně využívaných chalup. Deficit zeleně lesních dřevin této kategorie je 
zde rovněž často opticky nahrazen ovocnými dřevinami na zdejších zahradách a v ovocných 
sadech. Případné rozšiřování a zakládání zeleně této kategorie odvisí od zájmu a úrovně vlastníků 
těchto soukromých pozemků. 

Liniová zeleň, subkategorie aleje a stromořadí 

Tato subkategorie vzrostlé nelesní zeleně (z hlediska strukturového uspořádání) se v řešeném 
území vyskytuje poměrně často – v cíleně založené podobě zejména podél silničních komunikací 
veřejných i účelových (některé polní cesty však z krajinářského hlediska tyto struktury citelně 
postrádají), v náhodných náletových strukturách i podél hranic některých pozemků, na mezích 
apod. Často se jedná o směsi lesních dřevin (OS, JŘ, BŘ, méně DB, LP …) se zplanělými 
ovocnými dřevinami (ŠV, JB, TŘ, HR …) a keři (bez černý, trnka, růže šípková, ostružiníky, hlohy 
aj.). Podél některých komunikací se vyskytují i linie ovocných dřevin, které vhodně doplňují deficit 
této kategorie (viz grafické znázornění v příslušné mapové příloze).  

Vzhledem k pomístnému deficitu prvků této kategorie 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, optimálně z vícedruhové a víceetážové směsi lesních dřevin 
(LP, DB, BŘ, JS …) s keři (javor babyka, kalina, svída, růže šípková …). Návrhy urbanistického 
řešení tento návrh lokalizuje formou záborové lokality č. 58 v rámci 9. funkční skupiny – jedná se o 
část parcely č. 198/1 (orná půda). 
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Liniová zeleň, subkategorie břehové porosty 

Tato subkategorie zeleně se v území nevyskytuje vzhledem k absenci významnějších vodních 
toků. 

Významné solitéry 

Tato kategorie zeleně v řešeném území tvoří opticky patrnou krajinotvornou složku, kdy 
vzhledem k územní otevřené poloze řešeného území mají tyto prvky jednoznačný dominantní 
význam. Grafické znázornění výskytu je provedeno v příslušné mapové příloze, včetně druhové 
specifikace (zkratka dřeviny). Tyto dominantní prvky jsou tvořeny lesními dřevinami – nejčastěji LP, 
DB, BŘ, KŠ, JV, TŘ … Pro jejich ochranu je v zákoně č. 114/92 Sb., dle §3, písm. g) vytvořena 
kategorie „dřevina rostoucí mimo les“ – zpracovatel ÚPO při terénním šetření v 10-11/2003 
nezaznamenal výskyt prvků, které svým vzrůstem a kvalitou naplňovaly definici památného stromu 
či registrovaného VKP. 

Nárosty lesních dřevin a keřů na nelesní půdě 

Tato kategorie je pro řešené území, jak výše uvedeno, poměrně charakteristická, je zde místně 
i krajinně dominantní. Dle map katastru nemovitostí se zde vyskytuje hlavně na některých tzv. 
ostatních plochách, ale i na již dlouhodobě nevyužívaných zemědělských pozemcích, zejména 
loukách. Jsou zde jak ve formě vzrostlých struktur charakteru zapojeného lesa (místy i cíleně 
založeného) i ve formě vznikajících náletů, vyskytují se často v enklávách lesů. 

ÚPO tyto struktury vymezuje ve dvou subkategoriích, s výstupem do následné návrhové části 
(viz grafické znázornění v příslušné mapové příloze: 

- Plochy navržené k začlenění v KN do kategorie lesní pozemek (jako PUPFL i do 
LHP/LHO), s cílem zde lesnicky hospodařit – tyto návrhy jsou konkretizovány formou 
záborové lokality 59, v rámci samostatné 10. funkční skupiny (blíže viz kap. PUPFL a ZPF), 
kdy návrh vychází z doporučení předchozích stupňů ÚPO, dle podmínek Zadání ÚPO i 
souhrnného vyjádření k návrhům konceptu ÚPO. Grafická lokalizace viz příslušná mapová 
příloha, identifikace dle KN je uvedena v kap. PUPFL. Tato lokalita je situovaná uprostřed 
komplexu lesa a je tvořena vzrostlými nárosty lesních dřevin, svým aktuálním stavem již 
naplňujícími definici lesa.  

- Plochy živelných nárostů lesních dřevin a keřů, aktuálním stavem i složením dosud 
nenaplňující definici lesa, u nichž se místy počítá s jejich likvidací v případě obnovení 
zemědělského využívání pozemků. 

Ochranná zeleň 

Tato kategorie se v území v cíleně založené podobě (pro eliminaci zápachu, prašnosti, hluku, 
ale i z estetických důvodů pro odclonění některých pohledově nevábných ploch) nevyskytuje, 
v případě místního výrobního provozu v JZ okraji Ždírce i poněkud chybí (zdejší méně kvalitní 
dřevinné struktury jsou náletového původu, nedostatečně plnící požadované funkce). ÚPO zde 
doporučuje založení víceetážových linií a skupin zeleně při obvodu areálu zejména podél 
veřejných komunikací, optimálně směsí lesních dřevin listnáčů a jehličnanů (včetně keřů) pro 
zajištění celoroční funkčnosti. Z charakteru území je vhodná směs DB, BŘ, LP, JŘ, BO, hlohu, 
trnky, růže šípkové …, kdy realizace je za souhlasu i financování vlastníkem dotčených pozemků. 

V textu i tabulkách jsou pro stručnost použity zkratky dřevin (dle běžné lesnické hospodářsko-
úpravnické praxe): 
SM - smrk ztepilý JB - jabloň JŘ - jeřáb obecný 

SMP - smrk pichlavý BK - buk lesní OS - topol osika 
BO - borovice lesní JV - javor mléč OL - olše, rod 

BOČ - borovice černá KL - javor klen OLL - olše lepkavá 
VJ - borovice vejmutovka OŘ - ořešáky KŠ - jírovec maďal 
MD - modřín opadavý LP - lípa, rod AK - trnovník akát 
DG - douglaska tisolistá LPM - lípa malolistá HR - hrušeň 
DB - dub, rod LPV - lípa velkolistá ŠV - švestka 

DBL - dub letní JS - jasan ztepilý TŘ - třešeň 
DBZ - dub zimní BŘ - bříza, rod   
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OCHRANA PŘÍRODY 

1. OBECNÁ OCHRANA PŘÍRODY 

1.1. Významné krajinné prvky (VKP) – stav 

Významný krajinný prvek, jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část 
krajiny, utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. Dle veškerých podkladů (mj. 
ústřední seznam AOPK ČR, podklady správy CHKO Kokořínsko) není k datu zpracovávání tohoto 
stupně dokumentace v řešené části území registrován významný krajinný prvek dle § 6 uvedeného 
zákona (pozn.: na plochách velkoplošných ZCHÚ – zde CHKO Kokořínsko – nejsou tyto prvky 
vymezovány), ani z výsledků terénního šetření z 10-11/2003 nebyly zpracovatelem ÚPO v řešené 
krajině, mimo CHKO Kokořínsko, vytipovány lokality, vyžadující tuto vyšší ochranu a kategorii. 

V území se vyskytují VKP „ex lege“, tj. dle § 3 uvedeného zákona k nim obecně patří „lesy, 
rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy“, z nichž zde lze dle podmínek řešeného území 
obce řadit veškeré lesy a údolní nivy. 

1.2. Přechodně chráněné plochy  

Z veškerých disponibilních podkladů (AOPK ČR, ÚSOP, CHKO Kokořínsko, objednatel) nejsou 
v řešeném území evidovány přechodně chráněné plochy. 

1.3. NATURA 2000 

K datu vypracování tohoto stupně ÚPO je západní část území obce součástí Evropsky 
významné lokality CZ0214013 Kokořínsko, která zde tvoří 22,2 % řešeného území (dle 
digitálního podkladu katastrální mapy). Lokalita je vyhlášena dle směrnice EU č. 92/43/EEC o 
ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (- směrnice o 
stanovištích, COUNCIL OF MINISTRIES OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 1992). Účelem je 
zabezpečit ochranu biodiverzity pomocí ochrany cílových druhů a typů přírodních stanovišť a 
zajišťovat jejich vzájemné územní propojení. V podmínkách české legislativy je lokalita vyhlášena 
Nařízením vlády č. 132/2005 Sb., kde je v návrhu uvažováno její začlenění (dle členění zákona č. 
114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny) do soustavy ZCHÚ v kategorii CHKO/NPP/PP. Bližší údaje 
– viz internetový server KÚLK, MŽP… 
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2. ZVLÁŠTNÍ OCHRANA PŘÍRODY 

2.1. Zvláště chráněná území (ZCHÚ) 

Ve znění zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen „zákon“), části třetí, hlavy 
první, § 14, jsou jimi: dle písm. a) národní parky - NP, b) chráněné krajinné oblasti - CHKO, c) 
národní přírodní rezervace - NPR, d) přírodní rezervace - PR, e) národní přírodní památky - NPP, 
f) přírodní památky - PP. 

Dle veškerých poskytnutých podkladů náleží (dle písm. b) větší západní část řešeného území 
obce do CHKO KOKOŘÍNSKO, kdy hranice zde probíhá po veřejné komunikaci Tachov – Ždírec – 
Luka. V rámci navržené legalizace stávajícího stavu vedení této komunikace (silnice III/27325) 
v úseku jihozápadně od sídla Ždírec, je navržena změna vedení hranice CHKO Kokořínsko 
v rozsahu tohoto úseku. Následující údaje jsou převzaty z obecných zákonných ustanovení, a z 
podkladů správy CHKO, zejména z Plánu péče o CHKO Kokořínsko na období 1999 – 2008. 

Základní údaje o CHKO Kokořínsko – viz předchozí stupeň ÚPO Průzkumy a rozbory. 

Dlouhodobé cíle ochrany území CHKO Kokořínsko: 

Pro zachování a rozvíjení hodnot území CHKO jsou stanoveny hlavní cíle ochrany přírody a 
krajiny – k nim patří zejména: 



Návrh ÚSES, nelesní zeleň, ochrana přírody 

SAUL s.r.o. Liberec                                                                                                                 ÚPO Ždírec - návrh  60 

-  ochrana biodiverzity oblasti zaměřená zejména na ochranu mokřadů, reliktních borů, zbytků 
původních listnatých lesů, skalních lesostepí a xerotermních společenstev, 

-  obnova narušených částí přírody a krajiny, management klíčových ekosystémů, společenstev či 
druhů, 

-  ochrana tradičního krajinného rázu Kokořínska podmíněného unikátní geomorfologií, 
koncentrací lidové architektury a dlouhodobým harmonickým soužitím člověka s přírodou, citlivé 
posuzování nových moderních staveb. 

K uskutečnění těchto cílů je třeba: 

- kvalitním výkonem státní správy prosazovat všestranně přijatelný režim území, 

- připravit text vládního nařízení, jenž stanoví bližší ochranné podmínky CHKO s důrazem na 
režim v jednotlivých zónách, 

-  prosadit vydání tohoto vládního nařízení, 

-  důsledně prosazovat a kontrolovat dodržování zásad Činností v jednotlivých zónách, především 
na úseku výstavby, lesního hospodářství a zemědělství, 

-  spoluprací s obcemi a veškerými místně příslušnými orgány státní správy a samosprávy, které 
svou činností mohou ovlivňovat životní prostředí v oblasti, předcházet střetům a naopak 
připravit prostor pro konstruktivní přístup k potenciálním problémům, kde lze očekávat rozpory 
mezi zájmy ochrany přírody a krajiny a zájmy jiných subjektů. 

Obecné ochranné podmínky CHKO Kokořínsko (hl. třetí zákona č. 114/92 Sb.): 

Na celém území CHKO je zakázáno: 

-  zneškodňovat odpady mimo místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody, 

-  tábořit a rozdělávat ohně mimo místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody, 

-  vjíždět a setrvávat s motorovými vozidly a obytnými přívěsy mimo silnice a místní komunikace a 
místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody, kromě vjezdu a setrvávání vozidel 
orgánů státní správy, vozidel potřebných pro lesní a zemědělské hospodaření, obranu státu a 
ochranu státních hranic, požární ochranu a zdravotní a veterinární službu, 

-  povolovat nebo uskutečňovat záměrné rozšiřování geograficky nepůvodních druhů rostlin a 
živočichů, 

-  používat otrávených návnad při výkonu práva myslivosti, 

-  stavět nové dálnice, sídelní útvary a plavební kanály, 

-  pořádat automobilové a motocyklové soutěže, 

-  provádět chemický posyp cest, 

-  měnit dochované přírodní prostředí v rozporu s bližšími podmínkami ochrany chráněné krajinné 
oblasti. 

Na území první (v řešeném území není vymezena) a druhé zóny CHKO je dále zakázáno: 

- hospodařit na pozemcích mimo zastavěná území obcí způsobem vyžadujícím intenzivní 
technologie, zejména prostředky a činnosti, které mohou způsobit podstatné změny v biologické 
rozmanitosti, struktuře a funkci ekosystémů anebo nevratně poškozovat půdní povrch, používat 
biocidy, měnit vodní režim či provádět terénní úpravy značného rozsahu, 

-  zavádět intenzivní chovy zvěře, například obory, farmové chovy, bažantnice, 

-  pořádat soutěže na jízdních kolech mimo silnice, místní komunikace a místa vyhrazená se 
souhlasem orgánu ochrany přírody.  
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Návrh bližších ochranných podmínek CHKO Kokořínsko: 

Na celém území CHKO se vyžaduje souhlas Správy CHKO k: 

-  vypouštění, vysazování a výsevu uměle odchovaných nebo vypěstovaných jedinců živočišných 
nebo rostlinných druhů mimo zastavěné území obcí (mimo rostlin pěstovaných v zemědělských 
a lesnických kulturách), 

-  provádění vyhlídkových letů vzdušnými motorovými prostředky, 

-  vyznačování turistických, cyklistických, jezdeckých a běžeckých tratí, 

-  těžení hornin, 

-  provádění letecké aplikace chemických prostředků, 

-  umísťování informačních, reklamních a propagačních zařízení mimo zastavěné části obcí 
kromě dopravních značek a zařízení, 

-  vyznačování míst pro parkování motorových vozidel podle zvláštních předpisů mimo zastavěné 
území obcí, 

-  pořádání sportovních, rekreačních a jiných veřejných akcí mimo místa k tomu určená, 

-  provádění horolezectví a létání na padácích a závěsných kluzácích. 

Na území 2. zóny se vyžaduje souhlas Správy CHKO k hnojení pozemků, používání kejdy, 
močůvky, silážních šťáv a ostatních tekutých odpadů. 

Na území 2. a 3. zóny se vyžaduje souhlas Správy CHKO k: 

- těžbě nerostů a humolitů, 

-  provádění změn ve využití území včetně změn současné skladby a plochy kultur, pozemkových 
úprav, melioračních zásahů a protierozní ochrany a rekultivace půdy, nevyplývá-li změna z 
Plánu péče o chráněnou krajinnou oblast Kokořínsko. 

Na území 3. zóny se vyžaduje souhlas Správy CHKO oblasti k: 

- zavádění intenzivních chovů zvěře a ryb, 

-  používání chemických látek v lesích s výjimkou repelentů. 

Zóny odstupňované ochrany přírody, režim využívání a hospodaření: 

CHKO Kokořínsko ležela dříve na území dvou krajů (středočeský a severočeský), proto byla od 
svého vyhlášení do 31. 12. 1990 řízena dvěma samostatnými správami (v severní a jižní části), 
které pojímaly zónaci svých území odlišně. Dnes platná, a na celém území CHKO ujednocená 
zónace, byla schválena protokolem MŽP č.j. OOP/7605/97 ze dne 29. prosince 1997. 

V řešeném území obce je území CHKO tvořeno třemi zónami odstupňované ochrany přírody (1. 
zóna se zde nevyskytuje): 

2. zóna zaujímající zde cca 45 % rozlohy území, je zde tvořená lesními pozemky. Cílový stav: 
druhově a prostorově rozmanitá lesní i nelesní společenstva využívaná pouze extenzivním 
způsobem, který působí pozitivně na zachování těchto společenstev, ochranné pásmo 1. zóny. 
Nutná opatření: na lesních pozemcích v rámci LHP zajištění vhodnějšího způsobu 
hospodaření. zatravnění, kosení, pastva a odstraňování náletu ve vybraných lokalitách. 

3. zóna zaujímající zde cca 45 % rozlohy území, je zde tvořená cca zbytkovými územími, 
tvořenými lesními i zemědělskými pozemky, včetně plošně arondované zastavěné části obce. 
Cílový stav: esteticky i přírodovědecky hodnotná krajina včetně sídel, jejíž obhospodařování je 
usměrňováno, zejména s ohledem na možné negativní působení na 1. a 2. zónu. Nutná 
opatření: na lesních pozemcích v rámci LHP prosazení některých, spíše doplňkových opatření 
nad rámec běžného obhospodařování lesních porostů, regenerace ekologické kostry krajiny, 
zejména realizací pozemkových úprav, usměrňováním velkoplošného zemědělského 
hospodaření, provedením protierozních opatření, zachování historického krajinného rázu sídel a 
obnova jejich urbanistického výrazu. 
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4. zóna zaujímající zde cca 5 % rozlohy území ve dvou ucelených lokalitách, tvořených intenzivně 
využívanou ornou půdou. Cílový stav: vhodně zastavěné území pro rozvoj podnikatelských 
aktivit a bydlení v CHKO, ekologicky stabilizované intenzivní formy zemědělské činnosti. Nutná 
opatření: bez zvláštních omezení rozvoj architektonicky přijatelné zástavby, zejména v rámci 
komplexních pozemkových úprav obnova stabilizujících prvků v krajině (ÚSES, cestní síť, 
rozptýlená zeleň). 

Zásady územně plánovací a stavební činnosti podle zón (kromě se zde nevyskytující 1. 
zóny): 

2. zóna: 

Sídelní celky: nové stavby ve 2. zóně nejsou žádoucí s výjimkou staveb na historických 
stavebních parcelách a dále s výjimkou odůvodněných případů, kdy realizace a provoz stavby není 
v rozporu se zájmy ochrany přírody a krajiny a stavba má význam pro širší území z hlediska jeho 
řízeného rozvoje. Povolit lze také stavby, zlepšující životní prostředí (ČOV, kanalizace), a stavby 
liniové, pokud jejich existence a provoz nezhorší výrazně životní prostředí. 

3. + 4. zóna: 

Sídelní celky: stavby lze umisťovat zásadně v těchto celcích. Mimo sídelní celky lze stavby 
umisťovat v odůvodněných případech se souhlasem Správy CHKO. 

2.2. Památné stromy, skupiny, stromořadí 

Dle veškerých podkladů (mj. ústřední seznam AOPK ČR, KOP, vyjádření správy CHKO 
Kokořínsko) není k datu zpracovávání tohoto stupně dokumentace v řešené části území vyhlášen 
prvek vyšší ochrany v kategorii památných stromů, jejich skupin či stromořadí (dle § 45 výše 
uvedeného zákona), ani při terénním šetření z 10-11/2003 nebyl zpracovatelem ÚPO v řešené 
krajině vytipován jedinec, zasluhující tuto vyšší ochranu. 

2.3. Zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů 

Zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů se dle stupně jejich ohrožení člení na: 

- kriticky ohrožené, 

-  silně ohrožené, 

-  ohrožené. 

Zvláště chráněné rostliny a živočichové jsou chráněny ve všech svých vývojových stadiích, 
chráněn je i jejich biotop. Je zakázáno tyto rostliny sbírat, trhat, vykopávat, poškozovat, ničit nebo 
jinak rušit ve vývoji. Úplné seznamy chráněných rostlin a živočichů uvádějí přílohy Vyhlášky č. 
395/1992 Sb., pro celorepublikovou platnost je dále podkladem tzv. Černý a červený seznam 
cévnatých rostlin ČR mj. k programům NATURA 2000 a SMARAGD. Zaměřením a výsledkem 
akce NATURA 2000 je mj. i lokalizace výskytu těchto druhů. 

Dle objednatelem poskytnutých podkladů není v řešeném území registrován výskyt uvedených 
druhů, ale ÚPO odůvodněně předpokládá, že zejména na ploše Evropsky významné lokality 
Kokořínsko bude výskyt uvedených druhů značný (pozn.: návrhy lokalit vyžadující změnu druhu 
pozemku a způsoby jeho využití se této oblasti netýkají). 

3. DOPORUČENÍ ÚPO ORGÁNŮM OCHRANY PŘÍRODY 

ÚPO doporučuje Správě CHKO Kokořínsko: 

- úpravu hranice CHKO podél nově vybudované komunikace obchvatu obce, 

- revizi zón odstupňované ochrany přírody dle aktuálního stavu složek krajiny, zejména v pohledu 
na intenzivní ornou půdu tč. zahrnutou v 3. i 4. zóně – příležitostí pro změny mohou být 
výsledky mapování NATURA 2000, 

- dopracování ÚSES ve všech stupních (projektová příprava, postupná realizace). 

ÚPO dále doporučuje orgánu ochrany přírody „pověřené obce“, Obecnímu úřadu Ždírec i 
Správě CHKO Kokořínsko, zajištění pravidelné údržby travních porostů v místních roklích 
(s časovou předností v trasách biokoridorů), a to i za cenu nezužitkování biomasy. 
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B10 VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A ASANAČNÍCH 
ÚPRAV 

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY 

Za veřejně prospěšné stavby se považují stavby pro veřejně prospěšné služby a pro veřejné 
technické vybavení území, podporující jeho rozvoj a ochranu životního prostředí. Pozemky, stavby 
a práva k nim, potřebná pro uskutečnění těchto VPS, lze vyvlastnit podle Stavebního zákona nebo 
práva omezit rozhodnutím stavebního úřadu, pokud nebude možno řešení majetkoprávních vztahů 
dosáhnout dohodou nebo jiným způsobem. 

VYMEZENÍ PLOCH PRO VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY 

Vymezení ploch pro veřejně prospěšné stavby je provedeno ve výkresu č.5 grafické části a 
v kapitole B10 textové části ÚPO Ždírec.   

Soupis veřejně prospěšných staveb 

Označ. 
VPS – plochy sportu, komunikací, dopravní vybavenosti a vodní nádrže, uvedené pod 
stejným označením ve výkresu č.5 a v následující tabulce 

16 plocha sportu a rekreace, zařízení pro děti, část obce Ždírec 
54 plocha dopravy a dopravní vybavenosti, legalizace stávajícího úseku přeložky silnice III.třídy 
55 plocha dopravy a dopravní vybavenosti, legalizace stávajícího úseku přeložky silnice III.třídy 
56 plocha sportu a rekreace, výstavba zařízení pro dospělé a mládež, část obce Ždírec 
57 plocha dopravy a dopravní vybavenosti, plocha pro komunikaci, část obce Ždírec 
 VPS - uvedené jako technická infrastruktura ve výkresu č.5  

TN1 výstavba nové trafostanice 
 doplnění vodovodních rozvodů pro rozvojové lokality 

ASANAČNÍ ÚPRAVY 

Z navržené koncepce ÚPO Ždírec nevyplývají zvláštní požadavky z hlediska plošných nebo 
významných asanačních nároků v řešeném území. V souvislosti s rozvojem občanské vybavenosti 
– lok.č.18 dojde k demolici drobného hospodářského objektu (kůlny). Vymezení plochy pro 
asanační úpravy je provedeno ve výkresu č.5 grafické části a v kapitole B10 textové části ÚPO 
Ždírec.  

Tabulka asanačních zásahů 

původní využití nové využití číslo a výměra lokality objem demolice 

bydlení venkovského typu, 
stavební parcela, zahrada 

plocha občanské 
vybavenosti 

lok.č.18 
1341m

2
 

cca150m
3
  

ETAPIZACE 

Koncepce rozvoje vychází z potřeb a požadavku obce postupné realizace jednotlivých záměrů, 
které budou probíhat ve vzájemném souladu bezkolizní cestou k cílovému návrhu. Přesné časové 
vymezení nelze v rámci ÚPO stanovit, protože je závislé na řadě faktorů – zájem investorů, postup 
zainvestování infrastruktury, dostupnost pozemků, naléhavost potřeb, provázanost jednotlivých 
záměrů. Návrhem je pouze určena posloupnost hlavních staveb. Rozlišeny jsou záměry, jejichž 
řešení je naléhavé, a které považujeme za důležité k realizaci v návrhovém období a dále záměry 
po tomto období. Etapizace je vyznačena ve výkresu č.2.  
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B11 NÁVRH ŘEŠENÍ POŽADAVKŮ CIVILNÍ OCHRANY  

K ochraně obyvatelstva obce Ždírec jsou požadované potřeby, plynoucí z platných právních 
předpisů (vyhláška č. 380/2002 Sb., a § 20 této vyhlášky), splněny následovně: 

a) Ochrana území před průchodem průlomové vlny, vzniklé zvláštní povodní 

Ochrana není zapotřebí z důvodů absence trvalého vodního toku na zájmovém území.  

b) Zóny havarijního plánování  

Charakter výroby, skladů a výrobních služeb nevyvolává potřebu stanovení havarijních zón ani 
stanovení míst pro vyvezení nebezpečných látek mimo obec. 

c) Ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události 

Do roku 2015 se předpokládá zvýšení počtu trvale bydlících obyvatel na počet 130-150 
bydlících a dalších cca 110 přechodně bydlících – rekreantů. V současné době není na území 
obce žádný stálý úkryt. Podle platného zákona je třeba v případě nové výstavby obytných objektů 
a objektů občanské vybavenosti vytvářet podmínky pro vznik vhodných prostorů, využitelných pro 
ukrytí obyvatel. Tyto improvizované úkryty je třeba situovat v centrech spádových oblastí 
s doběhovou vzdáleností 500-800m. Pro zřizování improvizovaných úkrytů jsou vhodné sklepní 
prostory rodinných domů, suterény a polosuterény objektů občanské vybavenosti, upravené podle 
příslušných předpisů. 

d) Evakuace obyvatelstva a jeho ubytování 

Pro řešení mimořádných událostí je možné zajistit evakuační místo v centru obce. Doporučuje 
se využití objektu obecního úřadu a objektu hasičské stanice, rozšířené o klubovnu dětí a sklad 
obecního úřadu.  

e) Skladování materiálu civilní ochrany a humatnitární pomoci 

V současné době sklad pro tento účel není, jeho zřízení se předpokládá v budově hasičské 
stanice. 

f) Vyvezení uskladnění nebezpečných látek mimo současně zastavěná a zastavitelná 
území 

V zájmovém území nejsou skladovány nebezpečné látky. 

g) Záchranné, likvidační a obnovovací práce pro odstranění nebo snížení škodlivých 
účinků kontaminace, vzniklých při mimořádné události  

Odvoz trosek a suti je možno provést na skládky, vymezené v rámci města Doksy. Způsob 
nakládání s kontaminovaným nebo jinak nebezpečným odpadem je v kompetenci specializovaných 
firem nebo organizací, oprávněných k nakládání s těmito odpady. Nakládání s uhynulými zvířaty je 
v kompetenci Veterinární správy spolu s Veterinárním asanačním ústavem. Pohřební službu 
zajišťují specializované firmy, nejbližší hřbitov je v Doksech a v Dubé . Dekontaminace osob může 
být prováděna na ploše budoucího sportovního hřiště, ležícího jižně od obecního úřadu. 

h) Ochrana před vlivy nebezpečných látek, skladovaných v území 

S odkazem na bod f) této kapitoly, není řešeno. 

i) Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií 

Zásobování obyvatelstva obce pitnou vodou je zajišťováno převážně z veřejného vodovodu, 
který je napájen ze zdroje – vrtu vyhovující potřebné kapacity – 2-2,5l za sekundu. V případě 
krátkodobého výpadku elektrické energie lze odběr pokrýt omezenou dodávkou z akumulace 
vodojemu. Při dlouhodobém výpadku elektrické energie je možné využití mobilních agregátů 
v kombinaci se zásobováním území dovozem vody. Havarijní plány jsou řešeny provozovatelem 
zařízení SčVAK Ústí n.L. 

Likvidace odpadních vod je řešena individuálně. 
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Dodávku elektrické energie zajišťuje rozvodna RZ 110/35 kV Dubice, s možností záložního 
napájení z ostatních RZ 110/35 kV v Českolipském okrese, vedení je sloupové. Celé zařízení je ve 
správě provozovatele SČE Děčín, který má zpracované příslušné havarijní plány. 

Území není plynofikováno  

Do obce vede místní optický kabel Okna – Luka – Žďár – Houska – Ždírec.  

Televizní vysílání zajišťují základní telvizní kanály Liberec-Ještěd, Ústí n.L., Buková Hora, 
Praha město. 

Program rozhlasu zajišťují vysílače – RKS Liberec-Ještěd, RKS Ústí n.L., RKS Liblice, RKS 
Mělník, RKS Praha-Cukrák.   . 
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B12 VYHODNOCENÍ DŮSLEDKŮ NÁVRHU NA ŽP, ZPF A PUPFL  

ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND  

1. STRUKTURA ZÁKLADNÍCH DRUHŮ POZEMKŮ PŮDNÍHO FONDU V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ  

Dle souhrnných statistických údajů, stav dle Konceptu ÚP VÚC LK (bližší údaje viz předchozí 
stupeň ÚPO Průzkumy a rozbory) 

Celková výměra obce: 543,85 ha 

Celková výměra pozemků ZPF: 277,48 ha 
- z toho výměra orné půdy: 182,32 ha 
- z toho výměra trvalých travních porostů: 87,67 ha 
- z toho výměra zahrad a ovocných sadů: 7,49 ha 

Celková výměra lesních pozemků: 231,41 ha 
Celková výměra vodních ploch: 0,10 ha 
Celková výměra ostatních ploch: 29,54 ha 
Celková výměra zastavěných ploch: 5,32 ha 

Struktura jednotlivých druhů pozemků, a způsoby jejich současného využívání, byla 
vyhodnocena v předchozím stupni ÚPO Průzkumy a rozbory (viz) při terénním šetření z 10-
11/2003. Pro následné vyhodnocení plošných požadavků urbanistického řešení je relevantní stav 
katastru nemovitostí, a to i přes dříve zjištěné rozpory a nesoulady se skutečností. 

2. KVALITA A KATEGORIZACE ZEMĚDĚLSKÝCH PŮD 

Podrobné vyhodnocení je provedeno v předchozím stupni ÚPO Průzkumy a rozbory (viz) - 
zemědělské půdy řešeného území jsou součástí 5. klimatického regionu (mírně teplý, mírně vlhký). 
Ochrana (a relativní kvalita) zemědělského půdního fondu je následně vyjádřena třídami ochrany 
jednotlivých BPEJ, zastoupených v řešeném území. 

Výčet BPEJ zastoupených v řešeném území (popis viz předchozí stupeň ÚPO), ochrana ZPF 
(třídy ochrany): 

5.08.40 – III. 
5.08.50 – III. 
5.14.00 – I. 
5.14.10 – II. 
5.30.11 – III. 
5.31.51 – V. 
5.40.67 – V. 
5.71.01 – V. 

Dle aktuálních podkladů KÚLK zahrnují jednotlivé třídy ochrany ZPDF následující hodnoty 
(přepočet údajů proveden zpracovatelem ÚPO): 

třída ochrany ZPF I. třída II. třída III. třída IV. třída V. třída 

výměra [ha] 69,5 149,3 52,7 3,0 3,0 

% 25,0 53,9 19,0 1,1 1,0 

Z hlediska kvality půd v řešeném území k nejkvalitnějším patří půdy i s nejvyšší ochranou 
(hodnoceny I. a II. třídou ochrany ZPF) – luvizemě modální, hnědozemě luvické včetně slabě 
oglejených na sprašových hlínách (HPJ 14). Tyto nejkvalitnější půdy zde tvoří cca mozaiku 
v okolních průměrných podmínkách. K relativně nejméně kvalitním zde náleží půdy svažitějších 
pozemků a půdy glejové v okolí vodních toků, půdy s vysokým obsahem skeletu, půdy svažité, 
apod., které náleží k půdám nevhodným pro vyšší stupeň zemědělského využití a do spodní části 
tohoto hodnotícího spektra. 

3. VLOŽENÉ INVESTICE DO PŮDY – MELIORACE 

Dle vyjádření oblastního pracoviště Státní meliorační správy v České Lípě, i z výsledků 
terénního šetření zpracovatele ÚP, v řešeném území se nevyskytují a ani nejsou evidovány lokality 
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s provedenými melioračními opatřeními (drenážní odvodnění, úpravy recipientů, závlahy …). Tento 
aspekt není limitem pro navrhované změny využívání pozemků ZPF. 

4. STRUČNÉ ZHODNOCENÍ SOUČASNÉHO VYUŽÍVÁNÍ ZPF  

Jak výše uvedeno, podstatnou část pozemků ZPF tvoří v řešeném území orná půda, která se 
zde vyskytuje zejména v podobě rozsáhlejších, v minulosti scelených honů. V naprosté většině 
výměry je řádně identicky využívána, v území převažuje pěstování obilovin, se sezónním 
pěstováním kukuřice, ojediněle řepy. Ladem ležící orná půda se zde vyskytuje v několika částech 
– důvodem jsou nejčastěji patrně neujasněné vlastnické vztahy, zčásti se jedná o svažitější okraje 
pozemků, ke specifice řešeného území patří i úzká linie bývalého polního letiště s tč. nevyužívanou 
evidovanou ornou půdou. Část v katastru nemovitostí evidované orné půdy je tč. zatravněna – JZ 
od centra obce jsou tyto pozemky využívány jako pastvina a výběh chovu koní, SZ od centra se 
jedná patrně o sezónní zatravnění. V několika ojedinělých případech jsou orně využívány i některé 
evidované louky (S od centra obce), i evidované ostatní plochy (v SV výběžku území 
z technologických důvodů propojenosti, SZ od centra obce). 

Zdejší TTP luk a pastvin jsou většinou využívány identickými způsoby, z větší části slouží jako 
zdroj píce místnímu provozu živočišné výroby, z menší části jsou tyto pozemky využívány 
maloplošně a extenzivně. Nevyužívané TTP se zde poměrně často vyskytují v několika ucelených 
partiích, zejména téměř ve všech údolních partiích protáhlých roklí a na přilehlých svazích, 
v enklávách okolních lesů, ve vzdálenějších a v hůře dopravně přístupných partiích, a v ucelených 
lokalitách v okolí Ždíreckého Dolu. Tyto již dlouhodobě nevyužívané pozemky jeví značný stupeň 
zanedbanosti, kdy se zde začínají projevovat sukcesní stadia vznikajícího lesa, jsou centrem šíření 
plevelů a alergenů. 

Zdejší zahrady a ovocné sady se zde vyskytují v centrech a osídlení v okrajích obytné i 
rekreační zástavby, kde jsou většinou řádně využívány drobnými soukromými pěstiteli zeleniny a 
ovoce, v případě zahrad u rekreačních objektů jsou přetvořeny v okrasné zahrady s výskytem i 
okrasných druhů dřevin a keřů.  

5. ZEMĚDĚLSKÉ HOSPODAŘENÍ V CHKO KOKOŘÍNSKO 

Útlumem zemědělské činnosti v současné době došlo obecně i ke zmírněni řady negativních 
vlivů na životní prostředí. Protože většina zemědělsky obhospodařovaných pozemků se nachází 
ve 3. (příp. 4.) zóně ochrany přírody CHKO (prakticky se to týká většinou orné půdy, ale z menší 
části i TTP), nepředpokládá se zde omezení používaných technologií z důvodu ochrany přírody. 
V podmínkách řešeného území se zemědělská půda nachází ve 3. a 4. zóně, drobné pozemky ve 
2. zóně jsou charakteru TTP.  

§ 26 odst. 3) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v bodě a) stanovuje: „Na 
území první a druhé zóny CHKO je zakázáno hospodařit na pozemcích mimo zastavěná území 
obcí způsobem vyžadujícím intenzivní technologie, zejména prostředky a činnosti, které mohou 
způsobit podstatné změny v biologické rozmanitosti, struktuře a funkci ekosystémů anebo nevratně 
poškozovat půdní povrch, používat biocidy, měnit vodní režim či provádět terénní úpravy značného 
rozsahu".  

Správa CHKO v Plánu péče reguluje režim zemědělského hospodaření v 1. a 2. zóně 
(předpokladem je, že se zde nenachází orná půda, ale pouze louky a pastviny, příp. bývalé 
zahrady a sady ovocných stromů vyšších kmenných tvarů): 

-  na zemědělsky využívaných pozemcích v 1. a 2. zóně ochrany přírody se hospodaří dle 
pravidel ekologického zemědělství (viz metodický pokyn pro ekologické zemědělství MZ), 

-  trvalé travní porosty nelze obnovovat běžným způsobem (orbou, příp. rotavátorem), pouze 
přísevem vhodné směsi semen do vláčením rozrušeného drnu s následným zavláčením 
semene. Pracovní postup a složení vysévané směsi je nutné dohodnout se správou CHKO, 
neboť při nevhodném způsobu by mohlo dojít k podstatné změně v biologické rozmanitosti, 

-  lze aplikovat průmyslová hnojiva, při dodržení zásad pro jejich aplikaci omezující zejména 
povrchový smyv, s následujícími limity čistých živin: N - 60 kg/ha, P - 30 kg/ha, K - 50 kg/ha - 
toto neplatí pro nivní půdy. 
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Dle metodického pokynu pro ekologické zemědělství zůstává v platnosti: 

- zákaz použití prosevu TKO, čistírenských a průmyslových kalů a odpadních vod 
nepocházejících z provozu zemědělských podniků, 

-  zákaz hnojení kejdou, močůvkou, příp. ostatními tekutými odpady, na zmrzlou půdu, 

-  množství dusíku ve statkových hnojivech použitých ročně nesmí přesáhnout 85 kg N/ha. 

Některé vhodné projekty zem. obhospodařování pozemků je vhodné podporovat z 
krajinotvorných programů. Jedná se zejména o zatravňování pozemků, údržbu trvalých travních 
porostů šetrným sečením a pastvou apod. Tyto prostředky je vhodné soustředit právě do 1. a 2. 
zóny a do prvků ÚSES. 

6. DOPORUČENÍ ÚPO 

Jednoznačným doporučením pro budoucnost je další využívání zemědělské půdy v dosud 
využívaných partiích, hlavně však obnova zemědělského hospodaření na pozemcích dlouhodobě 
již ležících ladem a zemědělské hospodaření na pozemcích opuštěných. Doporučená rekonstrukce 
zemědělství v řešeném území se týká zejména trvalých travních porostů, hlavně formou rozšíření 
živočišné výroby, která svými potřebami dopomůže k využívání i luk a pastvin (doporučení 
vyplývají i ze závěrů Programu rozvoje Libereckého kraje, tč. Konceptu ÚPN VÚC LK …) – 
k ostudě řešeného území patří nevyužívané úzké travnaté linie v údolích, kde jsou vymezeny i 
často využívané turistické trasy, a kdy tyto partie jsou využity i v systému ekologické stability. 

Dle názoru zpracovatele ÚPO zde existuje nutnost plošného rozmělnění v minulosti 
scelených honů orné půdy zejména východně od centra obce, kdy návrat k původnímu 
agrodesignu této atraktivní i navštěvované krajiny lze zabezpečit doplněním příslušné zeleně podél 
zdejší účelové polní cesty – tímto vzniknou v této dnes otevřené zemědělské krajině linie a remízy 
charakteru větrolamů, umožní její vyšší využívání i z hlediska myslivosti a chovu zvěře. Pro 
následnou realizaci je následně návrhy urbanistického řešení vymezena lokalita č. 58, v rámci 9. 
funkční skupiny. 

Zpracovatel ÚPO při terénním šetření odhalil lokality potencionálně erozně ohrožené v případě 
změn využívání pozemků – k těmto lokalitám patří svažité partie nad zdejšími roklemi, kde však 
osvíceností zemědělského hospodáře jsou tč. zatravněny. Pro eliminaci případných erozních jevů 
v těchto partiích je zde spíše nutná technologická kázeň zemědělského hospodáře. 

Zpracovatel ÚPO doporučuje zvýšený dohled a kontrolní činnost příslušných úřadů nad 
vynakládanými dotacemi a finančními intervencemi, zvláště v období současného rezortního 
trendu a snah o „uvádění půdy do klidu“ – na základě zkušeností s nedávným zatravňováním orné 
půdy existuje odůvodněné nebezpečí zneužívání této dobře míněné snahy o řešení současného 
nevyhovujícího stavu zemědělství. ÚPO je i názoru, že modelem a příležitostí pro případné změny 
využívání ZPF může být „Nařízení vlády ČR č. 505/2000 Sb., z 30.12.2000, kterým se stanoví 
podpůrné programy k podpoře mimoprodukčních funkcí zemědělství, k podpoře aktivit podílejících 
se na udržování krajiny, programy pomoci k podpoře méně příznivých oblastí a kritéria pro jejich 
posuzování“, kde pro realizaci slouží ohodnocení jednotlivých katastrálních území. 

7. VYHODNOCENÍ ZÁBORŮ PŮDNÍHO FONDU (plošné požadavky návrhů urbanistického 
řešení) 

Lokality, určené urbanistickým řešením území k záborům půdního fondu, tzn. k trvalé změně 
druhu pozemku či jeho způsobu využití, jsou graficky znázorněny průběžným vzestupným 
označením. Ostatní záměry (spočívající v zachování druhu pozemku a způsobu jeho využití, 
rekonstrukce stávajících zařízení, apod.) zde nejsou bilancovány. Záměry lokalizované na 
zemědělské půdě jsou tzv. „zábory zemědělského půdního fondu“, ostatní záměry týkající se 
změny využití a druhu pozemku se nacházejí na nezemědělské půdě (tyto nejsou záborem ve 
výše uvedeném pojetí, avšak pro úplnost jsou uvedeny v následujících bilancích). Návrhy 
urbanistického řešení se zčásti týkají i lesních pozemků, jejichž zábor je z větší části vynucen 
jednak veřejným zájmem (tzv. „veřejně prospěšné stavby“), jednak snahou o nápravu nesouladů 
s katastrem nemovitostí, jednak se jedná ve skutečnosti o bezlesní partie – bližší popis viz kap. 
PUPFL. 
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Veškeré údaje o plochách byly zjištěny z digitalizovaného mapového podkladu, jsou uvedeny 
zaokrouhleně v m2. Záměry jsou urbanistickým řešením území časově etapizovány ve dvou 
stupních. 

Příslušnost lokalit k jednotlivým druhům pozemků, vč. k současnému zastavěnému území obce, 
byla určena z digitalizovaného základního mapového podkladu map katastru nemovitostí – 
veškeré údaje vyhodnocení jsou převzaty z evidovaného stavu dle údajů katastru 
nemovitostí (digitalizované mapy, za konfrontace sporných případů s údaji KN – zdroj internet), 
nikoliv dle současného způsobu využívání dotčených pozemků. 

Označení funkčních skupin: 

funkční 
skupina 

zastoupené 
lokality 

stručná charakteristika převažujícího bud. funkčního využití (bližší 
popis lokalit je uveden v příslušné části dokumentace) 

1 1-3, 21, 23 Plochy pro bydlení venkovského typu 

2 22 Plochy pro veřejnou vybavenost 

3 4, 18 Plochy pro komerční vybavenost 

4 13, 14 Plochy pro zemědělskou výrobu 

5 10 Plochy pro polyfunkční využití (smíšené aktivity) 

6 16, 56 Plochy pro sport a rekreaci 

7 19 Plochy pro obnovu vodní plochy a toku 

8 54, 55, 57 Plochy pro dopravní vybavenost všeho druhu 

9 15, 58 Plochy pro založení nelesní zeleně 

10 59 Plochy navržené k začlenění do lesních pozemků (PUPFL) 

Seznam záborových lokalit – funkční využití, výměra, etapizace  

záborová 
lokalita  

funkční skupina - navrhované využití (bližší popis – viz příslušná část 
ÚPO) 

etapizace 

1 1 – bydlení venkovského typu 2 

2 1 – bydlení venkovského typu 1 

3 1 – bydlení venkovského typu 1 

4 3 – komerční vybavenost 2 

10 5 – polyfunkční využití (smíšené aktivity) 1 

13 4 – zemědělská výroba 1 

14 4 – zemědělská výroba 2 

15 9 – založení nelesní zeleně 2 

16 6 – sport a rekreace 1 

18 3 – komerční vybavenost (restaurace, prodejna potravin, služby) 2 

19 7 – obnova vodní plochy a toku 1 

21 1 – bydlení venkovského typu 2 

22 2 – veřejná vybavenost (klubovna dětí, sklad OÚ) 1 

23 1 – bydlení venkovského typu 1 

54 
8 – dopravní vybavenost (legalizace stávající komunikace 3. tř. - 
nesoulad s KN) 

1 

55 
8 – dopravní vybavenost (legalizace stávající komunikace 3. tř. - 
nesoulad s KN) 

1 

56 6 – sport a rekreace 2 

57 
8 – dopravní vybavenost (přístupová komunikace k lokalitě č. 2 pro 
bydlení) 

1 

58 9 – založení nelesní zeleně (alej podél účelové polní cesty) 1 

59 10 – návrh na začlenění do PUPFL 1 
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7.1 Sestavení a výměry lokalit podle struktury dotčených pozemků 

Legenda k následujícím tabulkám: 

ZPF - výměra záboru zemědělské půdy celkem (orná + ovocné sady, zahrady + TTP) 
TTP - Výměra záboru trvalého travního porostu (louky a pastviny) 
NZP - Výměra lokality nezemědělské půdy (není záborem, uvedena zde v bilanci pro úplnost) 
PUPFL - Výměra záboru lesní půdy, součást NZP (pozemky určené k plnění funkcí lesa) 
SZÚ - Výměra záboru ve vymezeném současně zastavěném území části obce 
BPEJ - bonitované půdní ekologické jednotky, vč. údajů o stupni přednosti a třídě ochrany ZPF 

1. etapa: 

lokalita 
celková 
výměra 

ZPF 
celkem 

z toho 
NZP 

celkem 
z toho 
PUPFL 

SZÚ orná 
půda 

ov. sady, 
zahrady 

TTP 

2 9810 2420 0 2420 0 7390 164 6161 

3 11663 9301 0 2088 7213 2362 0 2584 

10 2137 0 0 0 0 2137 0 2137 

13 19951 3250 1882 0 1368 16701 0 19951 

16 2243 148 0 0 148 2095 0 2243 

19 378 0 0 0 0 378 0 378 

22 412 0 0 0 0 412 0 412 

23 1386 759 0 680 79 627 0 1386 

54 1810 1810 1810 0 0 0 0 0 

55 2849 2374 1158 0 1216 475 222 0 

57 952 24 0 24 0 928 48 904 

58 2266 2266 2266 0 0 0 0 0 

59 475 0 0 0 0 475 0 0 

celkem 56332 22352 7116 5212 10024 33980 434 36156 

2. etapa:  

lokalita 
celková 
výměra 

ZPF 
celkem 

z toho 
NZP 

celkem 
z toho 
PUPFL 

SZÚ orná 
půda 

ov. sady, 
zahrady 

TTP 

1 4859 0 0 0 0 4859 0 4859 

4 6098 5682 0 5122 560 416 0 293 

14 12215 10505 8889 0 1616 1710 0 972 

15 2961 2961 0 0 2961 0 0 0 

18 1341 1280 0 1280 0 61 0 1341 

21 3230 3230 0 0 3230 0 0 1050 

56 6193 3881 0 0 3881 2312 0 6193 

celkem 36897 27539 8889 6402 12248 9358 0 14708 
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7.2 Přehled plošných požadavků funkčních skupin dle druhů pozemků 

1. etapa: 

funkční 
skupina 

zastoupené 
lokality 

celkem 
ZPF 

celkem 

z toho 
NZP 

celkem 
z toho 
PUPFL 

SZÚ orná 
půda 

ov. sady, 
zahrady 

TTP 

1 2, 3, 23 22859 12480 0 5188 7292 10379 164 10131 

2 22 412 0 0 0 0 412 0 412 

4  13 19951 3250 1882 0 1368 16701 0 19951 

5 10 2137 0 0 0 0 2137 0 2137 

6 16 2243 148 0 0 148 2095 0 2243 

7 19 378 0 0 0 0 378 0 378 

8 54, 55, 57 5611 4208 2968 24 1216 1403 270 904 

9 58 2266 2266 2266 0 0 0 0 0 

10 59 475 0 0 0 0 475 0 0 

  celkem 56332 22352 7116 5212 10024 33980 434 36156 

2. etapa: 

funkční 
skupina 

zastoupené 
lokality 

celkem 
ZPF 

celkem 

z toho 
NZP 

celkem 
z toho 
PUPFL 

SZÚ orná 
půda 

ov. sady, 
zahrady 

TTP 

1 1, 21 8089 3230 0 0 3230 4859 0 5909 

3  4, 18 7439 6962 0 6402 560 477 0 1634 

4  14 12215 10505 8889 0 1616 1710 0 972 

6 56 6193 3881 0 0 3881 2312 0 6193 

9 15 2961 2961 0 0 2961 0 0 0 

  celkem 36897 27539 8889 6402 12248 9358 0 14708 

Celkem 1. etapa + 2. etapa: 

funkční 
skupina 

zast. 
lokality 

celkem 
ZPF 

celkem 

z toho 
NZP 

celkem 
z toho 
PUPFL 

SZÚ orná 
půda 

sady, 
zahrady 

TTP 

1 
1-3, 21, 

23 
30948 15710 0 5188 10522 15238 164 16040 

2 22 412 0 0 0 0 412 0 412 

3  4, 18 7439 6962 0 6402 560 477 0 1634 

4  13, 14 32166 13755 10771 0 2984 18411 0 20923 

5 10 2137 0 0 0 0 2137 0 2137 

6 16, 56 8436 4795 0 0 4795 3641 0 8436 

7 19 378 0 0 0 0 378 0 378 

8 
54, 55, 

57 
5611 4208 2968 24 1216 1403 270 904 

9 15, 58 5227 5227 2266 0 2961 0 0 0 

10 59 475 0 0 0 0 475 0 0 

  celkem 93229 50657 16005 11614 23038 42572 434 50864 
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7.3 KLASIFIKACE ZÁBORŮ ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY PODLE BPEJ, OCHRANA ZPF (uvedeny 
pouze záborové lokality, či jejich části, na ZPF) - [m2/%], tučně = nejvyšší třídy ochrany ZPF 
1. etapa: 

číslo lokality kód BPEJ třída ochrany ZPF výměra  

2 5.08.50 III. 2420 

3 

5.14.10 II. 
6697 

5.14.00 I. 

5.08.40 III. 2604 

13 5.14.00 I. 3250 

16 5.14.00 I. 148 

23 5.08.50 III. 759 

54 
5.14.00 I. 

1810 
5.14.10 II. 

55 
5.14.00 I. 

2374 
5.14.10 II. 

57 5.08.50 III. 24 

58 
5.14.00 I. 

2266 
5.14.10 II. 

 

celkem 
1. etapa 

 třída I. + II. 16545 tj. 74,0% 

 třída III. až V. 5807     26,0 % 

  22352    100,0 % 

2. etapa: 

číslo lokality kód BPEJ třída ochrany ZPF výměra  

4 5.08.50 III. 5682 

14 
5.14.00 I. 

10505 
5.14.10 II. 

15 5.14.10 II. 2961 

18 5.14.10 II. 1280 

21 
5.14.10 II. 2745 

5.08.50 III. 485 

56 5.14.10 II. 3881  
 

celkem 
2. etapa 

 třída I. + II. 21372  tj. 77,6 % 

 třída III. až V. 6167      22,4 % 

  27539     100,0 % 
 

 
CELKEM 

1. + 2. etapa 

 třída I. + II. 37917 tj. 76,0 % 

 třída III. až V. 11974   24,0 % 

  49891   100,0 % 

Pozn. ÚPO: Pozemky ZPF zařazené ve vyšších třídách ochrany (dtto lesní pozemky) jsou dle znění současné legislativy 

územním limitem, jejichž zábory lze realizovat pouze výjimečně, a to hlavně pro obnovu ekologické stability, v případě 
liniových a veřejně prospěšných staveb, apod. Dle názoru ÚPO je tato dosud přežívající, a rozvoji obcí místy 
znemožňující skutečnost kontraproduktivní, zvláště příslušnými orgány praktickou striktní aplikací těchto dnes již 
nevyhovujících zásad, kdy tento způsob „posuzování“ postrádá mj. i prvek relativity místní hodnoty ZPF. Dalším tímto 
aspektem je i výměra nevyužívaných a dlouhodobě již opuštěných pozemků i v takto hodnotných partiích (za nezájmu až 
tichého souhlasu vedení resortu), značná zastaralost katastru nemovitostí (v zatřídění pozemků v druzích a způsobech 
jejich využívání neodpovídající současnému stavu), kdy vyhodnocování záborů je vyžadováno a prakticky prováděno 
pouze dle tohoto zastaralého a skutečnosti neodpovídajícího evidenčního stavu. Při řešení místy tristního stavu 
využívání zemědělských pozemků se již začíná projevovat snaha vrcholných orgánů resortu i Vlády ČR tuto situaci řešit 
různými programy a dotacemi při obnově zemědělství a venkova, apod. Vzhledem k lokalizaci pozemků ZPF, jejich 
charakterům, a současným i možným způsobům využívání (viz výše), bývá dodržení této zásady velmi obtížné, ne-li 
místy i nemožné.  

7.4. Zábory půdního fondu – souhrnné a statistické údaje  

Rekapitulace záborů dle etapizace a struktury druhu pozemků: 
 

etapizace 
celková  
výměra 

ZPF 
celkem 

z toho 
NZP 

celkem 
z toho 
PUPFL 

SZÚ 
orná půda 

ov. sady, 
zahrady  

TTP 
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1. etapa 56332 22352 7116 5212 10024 33980 434 36156 

2. etapa 36897 27539 8889 6402 12248 9358 0 14708 

CELKEM 93229 49891 16005 11614 22272 43338 434 50864 

Souhrnné statistické údaje záborů půdního fondu: 
CELKEM ZÁBORY 93229 m

2
 tj. 100.00 % tj. 1,7 % z  výměry řeš. území 

- z toho 1. etapa 56332 m
2
 60,4 % 1,0 % 

- z toho 2. etapa 36897 m
2
 39,6 % 0,7 % 

 
- z toho v současně zastavěném území  

- z toho 1. etapa 
- z toho 2. etapa 

50864 m
2
 

36156 m
2
 

14708 m
2
 

54,6 % 
38,8 % 
15,8 % 

0,9 % 
0,6 % 
0,3 % 

- z toho mimo zastavěné území  
- z toho 1. etapa 
- z toho 2. etapa 

42365 m
2 

20176 m
2
 

22189 m
2
 

45,4 % 
21,6 % 
23,8 % 

0,8 % 
0,4 % 
0,4 % 

 
- plochy záborů na zemědělské půdě Σ 

- z toho 1. etapa 
- z toho 2. etapa 

49891 m
2
 

22352 m
2
 

27539 m
2
 

53,5 % 
24,0 % 
29,5 % 

0,9 % 
0,4 % 
0,5 % 

- plochy na nezemědělské půdě  
- z toho 1. etapa 
- z toho 2. etapa 

43338 m
2
 

33980 m
2
 

  9358 m
2
 

46,5 % 
36,4 % 
10,1 % 

0,8 % 
0,6 % 
0,2 % 

- z toho zábory PUPFL 

- z toho 1. etapa 
- z toho 2. etapa 

434 m
2
 

434 m
2
 

0 m
2
 

0,5 % 

0,5 % 
0,0 % 

0,0 % 

0,0 % 
0,0 % 

0,0 % z Σ výměry PUPFL 

0,0 % 
0,0 % 

 
Celková plocha záborů ZPF  

- z toho 1. etapa 
- z toho 2. etapa 

49891 m
2
 

22352 m
2
 

27539 m
2
 

tj. 100,0 % 
44,8  
55,2  

tj. 1,8 % z Σ ZPF 
0,8 % 
1,0 % 

tj. 0,9 % z řeš.území 
0,4 % 
0,5 % 

- z toho orná půda  
- z toho 1. etapa 
- z toho 2. etapa 

16005 m
2
 

7116 m
2
 

8889 m
2
 

32,1 % 
14,3 % 
17,8 % 

tj. 0,9 % z Σ orné půdy 
0,4 % 
0,5 % 

0,3 % 
0,1 % 
0,2 % 

- z toho zahrady a ov. sady  
 

- z toho 1. etapa 
- z toho 2. etapa 

11614 m
2 

 
5212 m

2
 

6402 m
2
 

 23,3 % 
 

10,5 % 
12,8 % 

tj. 15,5 % z Σ zahrad a 
ov. sadů 

7,0 % 
8,5 % 

0,2 % 
 

0,1 % 
0,1 % 

- z toho TTP, tj. louky a pastv.  
     - z toho 1. etapa 

- z toho 2. etapa 

22272 m
2
 

10024 m
2
 

12248 m
2
 

44,6 % 
20,1 % 
24,5 % 

tj. 2,5 % z Σ TTP 
1,1 % 
1,4 % 

0,4 % 
0,2 % 
0,2 % 

 
Zábory ZPF dle tříd ochrany: 

- třída ochrany I. + II.: 
- z toho 1. etapa 
- z toho 2. etapa 

- třída ochrany III. až V.: 
- z toho 1. etapa 
- z toho 2. etapa 

 
37917 m

2
 

16545 m
2 

21372 m
2
 

11974 m
2
 

5807 m
2
 

6167 m
2
 

 
76,0 % 
33,2 % 
42,8 % 

24,0 % 
11,6 % 
12,4 % 

Bližší údaje - viz sumáře jednotlivých kapitol.  

POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA 

1. VSTUPNÍ ÚDAJE 

Dle souhrnných statistických údajů zastoupení jednotlivých druhů pozemků v řešeném území 
(stav k 7.7.2003) zaujímá lesní půda v řešeném území podstatnou část výměry – 231,41 ha, tj. 
42,6 % z celkové výměry území obce. Lesní půdou jsou zde dle terminologie zákona č. 289/95 Sb. 
o lesích ... dále míněny „pozemky určené k plnění funkcí lesa“ (tzn. dle plochové tabulky LHP tzv. 
porostní plocha i bezlesí), dle terminologie katastru nemovitostí „lesní pozemky“. 

Lesnické hospodaření v území je k datu zpracovávání tohoto stupně ÚPO řízeno Lesním 
hospodářským plánem (LHP) či osnovou (LHO) s platností 2004-2013, v území vlastnicky plošně 
naprosto převažuje stát – Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové (LČR), ostatní vlastníci 
zaujímají menší a méně podstatnou výměru (bližší údaje viz platný LHP/LHO). 
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Lesní půda se v řešením území vyskytuje v podobě velkých komplexů v Z a J části území, kde 
jsou administrativně odděleny katastrální hranicí, v podobě středních komplexů a drobných lesů ve 
střední části území, podél V a JV hranice se vyskytují protáhlé tvary lesa na svazích přilehlých 
k obvodovým bezlesním roklím. Grafické znázornění lesních pozemků je v příslušné mapové 
příloze provedeno dle údajů mapy katastru nemovitostí s konfrontací s údaji předchozího LHP. 

2. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA LESŮ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ  

Zdejší lesy, dle kategorizace "Přírodních lesních oblastí" (PLO), a dle údajů typologických map 
platného LHP, náleží do přírodní lesní oblasti 18a – SEVEROČESKÁ PÍSKOVCOVÁ PLOŠINA – 
jednotlivé charakteristiky a bližší údaje (převzaté z „Oblastního plánu rozvoje lesů pro 18a PLO“) 
viz předchozí stupeň ÚPO Průzkumy a rozbory. 

3. ZÁSADY LESNICKÉHO A MYSLIVECKÉHO HOSPODAŘENI V LESÍCH NA ÚZEMÍ CHKO 
KOKOŘÍNSKO, dle zón odstupňované ochrany v CHKO (cit. Plán péče o CHKO na období 1999-
2008, Správa CHKO): 

Na úseku lesnického hospodaření jsou hlavními kritérii pro vymezování jednotlivých zón 
přirozenost dřevinné skladby, druhová a věková rozmanitost, typologická pestrost, respektování 
stanovištních podmínek v kulturním lese a z těchto hledisek vyplývající biologická diverzita 
ekosystémů. Dalším hlediskem je perspektiva porostů, tj. možnost jejich převodu výchovou či 
obnovou k přírodnímu či přírodě blízkému stavu, zvažována je i celistvost ploch a plošný poměr 
stabilních a méně stabilních částí, vzhledem k možnosti působení škodlivých vlivů z okolí. 

První zóna CHKO se v části řešeného území nevyskytuje. Druhá zóna je zde tvořena kategorií 
lesů hospodářských, lesní porosty této zóny mají relativně málo pozměněnou druhovou, 
prostorovou i věkovou skladbu, s dobrou až průměrnou ekologickou stabilitou. Lesy třetí a čtvrté 
zóny jsou výnosové hospodářské lesy často monokulturního typu, s porosty nepůvodních dřevin či 
porosty s nevhodnou dřevinnou skladbou, s nízkou ekologickou stabilitou, nebo lesy v silně 
antropicky ovlivněných částech území (lze předpokládat, že při revizi zónace dojde k posunu ve 
výměře i umístění zón , a to zejména na zvýšení plochy 2. zóny, zejména na úkor 3. zóny). 

1. a 2. zóna 

Jak vyplývá z ustanovení zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, nelze v první a 
druhé zóně používat biocidy. To se vztahuje i na prostředky používané k likvidaci buřeně v 
kulturách, nebo při přípravě ploch pro zalesnění. Pro provoz lesních školek v první a druhé zóně je 
třeba stanovit podmínky provozu a požádat o výjimky, neboť bez chemické ochrany se dnešní 
provoz omezí a prohloubí se nedostatek sadebního materiálu zejména listnatých sazenic a jedle. 
Zákon zde dále zakazuje používat intenzivní technologie, prostředky a činnosti, které mohou 
způsobit podstatné změny v biologické rozmanitosti, struktuře a funkci ekosystémů, nebo 
nenávratně poškozovat půdní povrch (za prostředky a činnosti v lesních porostech, které mohou 
působit podstatné změny, lze považovat například: - pěstování stanovištně a místně nepůvodních 
dřevin a to v takovém měřítku, že by došlo k degradaci půd, destabilizaci porostů, vzniku podmínek 
pro kalamitní výskyt škůdců, poškozování či zmenšování areálů výskytu ostatních rostlin a 
živočichů, - výchova porostů, nevyhovující ekologickým nárokům dřevin, např. prováděním 
prořezávek schematickým způsobem, upřednostňování dřevin, vedoucí k odchylce od přirozené 
dřevinné skladby, potlačování spodních etáží porostů a keřového patra,  

- obnovu porostů holosečným způsobem u dřevin, které pro zdárný vývoj potřebují ochranu 
mateřského porostu a v porostech, kde ostatní organismy nejsou adaptovány na prudké změny 
podmínek, - nevhodné použití technologií a mechanizace při těžbě a dopravě dřeva, způsobující 
trvalé narušení půdního krytu, tvorbu erozních rýh a poškozující stojící stromy). 

Při hospodaření v 1. a 2. zóně je vhodné vyhnout se výše jmenovaným zásahům a vychovávat 
porosty tak, aby plnili všechny funkce lesních porostů (tj. ve 2. zóně i funkci hospodářskou v 
souladu s mimoprodukčními funkcemi). 

3. a 4. zóna 

Veškerá činnost v lesích třetí a čtvrté zóny je zaměřena na upevňování odolnostního potenciálu 
porostů a podporu všech funkcí lesa v součinnosti s jeho hospodářským využíváním. Důraz je 
kladen na skladbu porostů a na eliminaci porostů, tvořených nepůvodními invazními druhy. Ostatní 
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konkrétní zásady hospodaření v jednotlivých zónách jsou uvedeny v rámcových směrnicích 
hospodaření. 

V mysliveckém hospodaření bude Správa CHKO podporovat záměry mysliveckých spolků a 
sdružení na reintrodukci některých původních druhů zvěře, bude jednat s OMS a uživateli honiteb 
a navrhne nejvhodnější lokality k reintrodukci. Správa CHKO nebude souhlasit se zřizováním 
intenzivních chovů zvěře (obory, bažantnice apod.) na území 1. zóny CHKO (vně řešeného území 
obce), stejně tak nebude souhlasit s vydáním případné výjimky MŽP ČR pro tyto chovy. Každou 
žádost o povolení intenzivních chovů zvěře v 2. a 3. zóně bude Správa CHKO individuálně 
posuzovat (k umístění intenzivního chovu zvěře na území 2. zóny je třeba výjimky MŽP ČR). 

4. ÚSES NA LESNÍ PŮDĚ  

Pro potřeby lesnického hospodářsko-úpravnického plánování jsou relevantní údaje, vztažené 
k plochám biocenter (biokoridory díky svému liniovému charakteru nevyžadují změny kategorizace 
dotčených lesů) - v části řešeného území je na lesní půdě vymezeno biocentrum B5 (dle 
„Generelu místního systému ekologické stability Blatce, Houska, Kruh, Tubož, Vojetín, Ždírec“ – 
HORTISERVIS Jablonec nad Nisou, 1995). Biocentrum je ke škodě věci dle uvedeného podkladu 
vymezeno bez ohledu na jednotky prostorového rozdělení lesa všech stupňů – dle LHP 1994/2003 
tvoří část 735B. 

5. NÁVRHY A DOPORUČENÍ ÚPO  

5.1.  ÚPO na základě výsledků terénního šetření z 10-11/2003, v souladu s podmínkami Zadání 
ÚPO, navrhuje začlenění vytipované lokality v katastru nemovitostí do kategorie lesní 
pozemek, v následně obnovovaném LHP/LHO do PUPFL, s cílem zde lesnicky hospodařit. 
Lokalita se nachází uprostřed komplexu lesa, je tvořena vzrostlými nárosty lesních dřevin 
aktuálním stavem naplňujícími definici lesa. Tato plocha je lokalizována formou uvedené 
záborové lokality v rámci samostatné 10. funkční skupiny, její vymezení je i určitou 
kompenzací za zábory PUPFL navrhovaným řešením ostatních lokalit. 

lokalita celková výměra 
lokalizace dle mapy KN, identifikace dle internet k 17.11.2004 
– k.ú. Ždírec v Podbezdězí 

59 475 
p.č. 430/1 – ostatní plocha/neplodná půda, vlastník Obec 
Ždírec, 47162 Ždírec 

5.2. Návrhy urbanistického řešení se z malé části dotýkají i lesních pozemků v uvedených 
lokalitách, z nichž lokality 2, 55 a 57 jsou časově zařazeny do 1. etapy, lokalita 52 do 2. etapy 
realizace (bližší údaje kap. ZPF). V případě lokality 2 (bydlení venkovského typu) se jedná o 
zábor okraje lesa nad úvozem lesní cesty, lokality 55 a 57 jsou tvořeny již vybudovanou 
veřejnou silnicí‚ kdy tento návrh je snahou o legalizaci této komunikace, resp. nápravou 
nesouladu skutečnosti s katastrem nemovitostí (ve skutečnosti se nejedná o zábor PUPFL), 
v případě lokality 52 (2. etapa realizace) se jedná o veřejně prospěšnou stavbu nové trasy 
veřejné komunikace. Skutečným záborem PUPFL jsou tedy části lokality 2 a 52, o souhrnné 
výměře 230 m2 (kompenzováno návrhy lokalit 59 a 60 – viz výše), ostatní uvedené hodnoty 
jsou pouhého administrativního charakteru. 

lokalita 
celková 
výměra 

ZPF 
celkem 

z toho 
NZP 

celkem 
z toho 
PUPFL 

SZÚ 
orná půda 

ov. sady, 
zahrady 

TTP 

2 9810 2420 0 2420 0 7390 164 6161 

55 2849 2374 1158 0 1216 475 222 0 

57 535 0 0 0 0 535 40 495 

5.3.  ÚPO v následně obnovovaném LHP/LHO doporučuje změnu kategorizace lesů tvořících 
vymezené biocentrum, ze současné kategorie do příslušné subkategorie lesů zvláštního 
určení – podkladem budiž následně zpracovaná projektová dokumentace ÚSES, která 
v hranicích zohlední mj. i existenci jednotek prostorového rozdělení lesa, katastr nemovitostí, 
vlastnické vztahy, apod. 

5.4.  Ve vazbě na předchozí záměry obce ÚPO navrhuje využití dosud nezastavěných enkláv 
v současně zastavěném území a přilehlých ploch po jeho obvodu k rozvoji obce, zejména pro 
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funkci bydlení venkovského typu. Vzhledem k četnosti rozptýlených menších i větších ploch 
lesa, obklopujících současně zastavěné území obce, jsou některé rozvojové plochy součástí 
ochranného pásma lesa. Jedná se o lokality č. 1, 2, 13, 23, jejichž realizace je podmíněna 
dohodou se správcem lesa, popř. stanovením podmínek výstavby orgánem státní správy 
lesů. V případě potřeby bude v další projekční fázi zpracováno podrobnější ověřovací řešení 
zástavby těchto ploch.  
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B13  NÁVRH LHŮT AKTUALIZACE 

S ohledem na to, že obec dosud nemá schválen územní plán, zpracovatel navrhuje projednat 
tento koncept ÚPO a následně do konce roku 2005 zpracovat a schválit návrh (čistopis) ÚPO. 

Změny dokumentace ÚPO Ždírec mohou být prováděny v souladu s ustanoveními zákona 
č.50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, pouze po schválení zastupitelstvem obce Ždírec. 

Běžnou praxí je aktualizace ÚPO, včetně pořízení případných změn 1x za čtyři roky v 
návaznosti na volební období. 

Pořizovatel ÚPO obec Ždírec bude soustavně sledovat, zda se nezměnily podmínky, na 
základě kterých byl územní plán obce pořízen a schválen a zda nejsou vzneseny nové podstatné 
požadavky na využití území, které neodporují stavebnímu zákonu ani jiným právním předpisům, a 
měly by být prověřeny. Vyhodnotí-li pořizovatel tyto vstupy jako opodstatněné, rozhodne 
zastupitelstvo obce o pořízení změn ÚPO i v kratší lhůtě. 

DOPORUČENÍ PRO ZPRACOVÁNÍ PODROBNĚJŠÍCH DOKUMENTACÍ 

Doporučuje se podrobněji zpracovat v dalším stupni dokumentace řešení lokality č. 3 pro 
bydlení venkovského typu, vzhledem k rozsahu této plochy a potřeby jejího optimálního využití. 

Dále se doporučuje podrobnější zpracování lokalit č.1,2,13,21,23 s ohledem na příslušnost 
plochy k ochrannému pásmu lesa, které by bylo podkladem pro dohodu stavebníka se správcem 
lesa o realizaci zástavby. 

V souvislosti s obnovou vodní plochy na návsi v části obce Ždírec se doporučuje zpracování 
urbanistického řešení nového uspořádání a úprav celého, návrhem nově vymezeného prostoru 
návsi.  

Pro aktuálně vzniklou potřebu výstavby občanské vybavenosti, včetně integrované plochy 
veřejného parkoviště v části obce Bořejov – lokalita č.4, doporučujeme koncepční vyřešení této 
plochy na úrovni zastavovací studie a objemového řešení staveb. Důvodem je zvýšená ochrana 
přírody a krajiny, pramenící z příslušnosti plochy k CHKO Kokořínsko a ochrana kulturních hodnot 
dochované historické zástavby, jejíž je součástí a která je navrhovaná k vyhlášení vesnickou 
památkovou zónou. 
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D  ZÁVAZNÁ ČÁST REGULATIVY 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č.     /2006 O VYHLÁŠENÍ ZÁVAZNÉ 
ČÁSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ŽDÍREC  

Zastupitelstvo obce Ždírec dne ………2006 schválilo dle §84, odst.2, písmena b) zákona 
č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a dle §26 odst.2 zákona č.50/1976 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů návrh územního plánu 
obce (ÚPO) a dle §29, odst.3 téhož zákona se usneslo vydat tuto obecně závaznou vyhlášku. 

ČL. 1. ÚČEL VYHLÁŠKY 

Vyhláška vyhlašuje závazné části Územního plánu obce pro obec Ždírec (dále územní plán), 
schváleného zastupitelstvem dne …………. 2006. 

ČL. 2. ROZSAH PLATNOSTI 

Závazná část, která je obsahem vyhlášky, stanovuje koncepci rozvoje obce a regulativy, které jsou 
společným vyjádřením základních zásad uspořádání území a limitů jeho využití pro vydávání 
správních rozhodnutí o území na celém správním území obce Ždírec. Dle katastrální struktury se 
jedná o jediné katastrální území Ždírec v Podbezdězí. 
Regulativy funkčního a prostorového uspořádání území, stanovené v Závazné části ÚPO, jsou 
závazné pro všechny orgány, právnické a fyzické osoby při činnostech, vyvolávajících změnu ve 
funkčním využití a prostorovém uspořádání území, provádění staveb nebo jejich změn, při údržbě, 
užívání a odstraňování staveb. Ostatní části ÚPO jsou směrné. 

ČL. 3. SPECIFIKACE ZÁVAZNÝCH ČÁSTÍ ÚPO 

POJETÍ REGULATIVŮ A ZÁKLADNÍ POJMY 

Základní pojmy 

Užívané pojmy jsou v souladu se zněním Stavebního zákona a vyhlášek č.135/2001 Sb., o 
územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci a č. 137/1998 Sb., o obecných 
technických požadavcích na výstavbu, pokud není stanoveno jinak. 

Časové rozlišení - etapizace 

Řešené území ÚPO obce Ždírec se dle časového rozlišení dělí na: 

- plochy stávajícího stavu - tj. zastavěné, popřípadě nezastavěné plochy, na kterých ÚPO 
zachovává dosavadní charakter funkčního využití a na kterých bude převažovat modernizace a 
údržba stávajících stavebních fondů, avšak může se uplatnit i rekonstrukce a výstavba nových 
staveb, při dodržení příslušných předpisů - zastavitelné plochy stávajícího stavu jsou tedy součástí 
zastavitelného území 

- plochy návrhu 1.etapy - tj. plochy, které dosud nebyly využívány v souladu s funkčním 
využitím, navrženým v ÚPO, vůbec nebo byly takto využívány pouze v omezené míře, a na kterých 
bude převažovat rekonstrukce, dostavba stávajících fondů a výstavba nových staveb, zakládající 
nové uspořádání a funkční využívání území, 

- plochy návrhu 2.etapy - tj. plochy, které dosud nebyly využívány v souladu s funkčním 
využitím, navrženým v ÚPO, vůbec nebo byly takto využívány pouze v omezené míře a u nichž se 
s využitím, navrženým v ÚPO, počítá až po vyčerpání potenciálu 1.etapy; v územích takto 
vymezených se nesmí připustit takové činnosti, v jejichž důsledku by bylo jakkoliv omezeno 
budoucí funkční využití, navržené v ÚPO. 

Na plochách návrhu 1. i 2.etapy je přípustné stávající funkční využití a uspořádání území, a to až 
do doby provedení změn jejich funkčního využití nebo uspořádání v souladu s návrhem ÚPO. 
Existující stavby a zařízení lze udržovat a opravovat, pokud není stavebním úřadem určeno jinak. 
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Základní vybavenost území 

Stavby a kultury, uvedené v následujícím výčtu, mohou v odůvodněném minimálním rozsahu tvořit 
nedílnou součást všech zastavitelných i nezastavitelných funkčních ploch bez ohledu na jejich 
určené funkční využití: 

- prvky krajinné struktury - drobné porosty a vodoteče 

- doprovodné úpravy parteru včetně drobných doplňkových staveb - altánky, přístřešky, lavičky, 
bazénky, jezírka, fontány, dětská hřiště, veřejná WC, zastávky MHD 

- zařízení a drobné objekty, sloužící jako zázemí pozemku vč.stavby na něm stojící – kůlny, 
stáje, krmítka,… 

- garáže a parkovací plochy, sloužící bezprostředně pro obsluhu pozemku vč.stavby na něm 
stojící 

- účelové komunikace, cyklistické i pěší cesty, sloužící bezprostředně pro obsluhu pozemku, 
vč.stavby na něm stojící 

- objekty technické infrastruktury, sloužící bezprostředně pro obsluhu pozemku a stavby na něm 
stojící 

ZASTAVITELNOST ÚZEMÍ 

Současně zastavěné území 

ÚPO Ždírec stanoví ve fázi průzkumů a rozborů současně zastavěné území obce Ždírec (SZÚO) 
k datu 15.1.2004. Vymezení současně zastavěného území obce k 15.1.2004 a zastavitelného 
území je stanoveno ve výkresu č.2 grafické části ÚPO Ždírec. 

Zastavitelné území 

ÚPO Ždírec člení řešené území na území zastavitelné a nezastavitelné. Zastavitelné území tvoří 
plochy vhodné k zastavění s rozdílným způsobem využití, takto vymezené schváleným Územním 
plánem obce Ždírec. 

Nezastavitelné území 

Nezastavitelné území tvoří plochy, které nejsou součástí SZÚO a území zastavitelného, 
vymezeného schváleným ÚPO Ždírec a nelze je zastavět vůbec nebo je lze zastavět vyjímečně a 
omezeně za zvláštních podmínek, stanovených obecně závaznými právními předpisy nebo ÚPO 
Ždírec. 

Zastavitelné funkční plochy 

Jsou funkční plochy, které jsou, vzhledem k činnosti definující jejich charakter, určeny k zastavění. 
Jedná se o: 

- plochy bydlení venkovského typu (BV) 

- plochy občanské vybavenosti (OV) 

- plochy sportu a rekreace (SR) 

- plochy smíšených aktivit (BS) 

- plochy zemědělské výroby (ZV) 

- plochy technické vybavenosti (TV) 

- plochy dopravy a dopravní vybavenosti (DV) 

Nezastavitelné funkční plochy 

Jsou funkční plochy, které nelze zastavět vůbec nebo které lze zastavět výjimečně a za zvláštních 
podmínek, stanovených obecně závaznými právními předpisy nebo územním plánem obce Ždírec 
(umístění zařízení technického vybavení nadřazených systémů a základní vybavenosti území). 
Jedná se o: 

- plochy urbanizované zeleně (ZU) 

- plochy krajinné zeleně (ZK) 

- plochy produkční zemědělské půdy (ZP)  

- vodní plochy a toky (VO) 
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OMEZENÍ ZMĚN V UŽÍVÁNÍ STAVEB 

Stavby, jejichž současné využití odpovídá z hlediska stanoveného funkčního využití území, v němž 
jsou umístěny, kategorii nepřípustné, musí při jakýchkoliv požadovaných úpravách změnit využití 
tak, aby odpovídalo kategorii přípustné nebo podmíněně přípustné. 

Stavby, jejichž současné využití odpovídá z hlediska stanoveného funkčního využití území, v němž 
jsou umístěny, kategorii přípustné nebo podmíněně přípustné, mohou změnit využití tak, aby 
odpovídalo kategorii přípustné nebo podmíněně přípustné. 

FUNKČNÍ VYUŽITÍ PLOCH A JEJICH USPOŘÁDÁNÍ 

Umisťování činností ve vztahu k využití území 

Funkční využití jednotlivých funkčních ploch zastavitelného a nezastavitelného území, znázorněné 
graficky ve výkresu č.2, je stanoveno na základě níže popsaných činností, určujících charakter 
těchto ploch. 

Stanovenému funkčnímu využití území musí odpovídat způsob jeho užívání a zejména umisťovaní 
činností a povolovaní staveb a kultur, včetně jejich změn a změn v jejich užívání. Přitom musí být 
přihlédnuto k místním podmínkám urbanistickým, ekologickým, hygienickým a technickým. 

Na plochách návrhu 1. i 2.etapy je přípustné stávající funkční využití a uspořádání území, a to až 
do doby provedení změn jejich využití nebo uspořádání v souladu s návrhem ÚPO. Existující 
stavby a zařízení lze udržovat a opravovat, pokud není stavebním úřadem stanoveno jinak. 

Činnosti, stavby a kultury se podle podmínek přípustnosti vymezují jako přípustné, podmíněně 
přípustné a nepřípustné: 

- přípustné – jsou stavby, činnosti a využití území, definující charakter funkčních ploch, jejich 
povolení váže na splnění podmínek obecně závazných předpisů (stavební zákon, vyhláška o 
obecných požadavcích na výstavbu, předpisy v oblasti životního prostředí….) 

- podmíněně přípustné – jsou stavby, činnosti a využití území, které lze jednotlivě povolit, 
nevyvolají-li svým vnějším působením riziko narušení základního charakteru funkční plochy, pro 
jejich povolení je, kromě dodržení obecných podmínek (viz výše), nutné splnit další podmínky, 
stanovené stavebním úřadem z hlediska: 

- významu stavby, činnosti a využití území v širším území 

- zátěže, kterou stavba, činnost a využití území vyvolá na okolí svým provozem 

- charakteru zástavby, výšky a hmoty stavby ve vztahu k okolní zástavbě 

- napojení lokality na dopravní a technickou infrastrukturu 

-  nepřípustné – jsou stavby, činnosti a využití území, které nesplňují podmínky činností 
přípustných a podmíněně přípustných, resp. podmínky stanovené obecně závaznými předpisy a 
správními rozhodnutími, takovéto činnosti, stavby a kultury nesmí být v dané funkční ploše 
umístěny nebo povoleny a musí být podnikány kroky k jejich vymístění. 

Popis jednotlivých kategorií funkčního využití zastavitelných ploch 

Pro účely výkresu č.2 jsou vymezeny následující kategorie funkčního využití zastavitelných ploch: 

PLOCHY BYDLENÍ VENKOVSKÉHO TYPU (BV) 

přípustné bydlení v rodinných domech venkovského typu, zařízení drobné zemědělské výroby 
pro vlastní potřeby obyvatel objektu, integrovaná zařízení drobné občanské 
vybavenosti a výrobních služeb místního významu, integrovaná v obytném objektu, 
rekreační bydlení a ubytování, zařízení nezbytné technické infrastruktury, 
nevyžadující stanovení hygienického ochranného pásma (malé ČOV pro jednotlivé 
nemovitosti) 

podmíněně 
přípustné: 

zařízení občanské vybavenosti a nerušící drobné výroby místního významu 
v samostatných objektech, bydlení v energeticky úsporných nebo soběstačných 
alternativních rodinných domech, zařízení pro denní rekreaci obyvatel lokality (hřiště) 
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Rodinné domy venkovského typu jsou objekty, umístěné na více či méně rozptýlených parcelách, 
určené pro individuální bydlení ve spojení se samozásobitelskou zemědělskou činností a s ní 
spojeným využitím podružných hospodářských objektů a zahrad, umožňujících chov drobného 
domácího zvířectva. Uvedená zemědělská činnost nesmí svým rozsahem obtěžovat funkci bydlení 
a je dána limitním - maximálním - počtem kusů chovaných domácích zemědělských zvířat. Tento 
limitní počet bude stanoven příslušným správním úřadem individuálně, dle konkrétní situace a 
místních podmínek. Plochy bydlení venkovského typu zahrnují i stávající obytné území, využívané 
pro individuální rekreaci, chalupy, usedlosti, rekreační domky, chaty s individuálními zahrádkami. 
Určujícím typem zástavby jsou samostatně stojící rodinné domy venkovského typu, starší obytné 
budovy venkovského charakteru (bývalé zemědělské usedlosti, statky, chalupy), spojené 
s hospodářskými objekty, dvory a zahradami. Zástavba musí odpovídat požadavkům, kladeným na 
plochy, ležící v CHKO Kokořínsko a v kontaktu s ní. Určujícímu typu zástavby se musí svým 
charakterem přizpůsobit i stavby, určené pro jiné přípustné činnosti. 

Objem zařízení drobné vybavenosti a výrobních služeb místního významu, povolovaných v rámci 
obytného objektu, nepřekročí objem hlavní obytné funkce jednotlivé stavby a tato činnost nebude 
svým charakterem obtěžovat obytnou funkci. 

Podmíněně se připouští spojení s drobnými provozovnami vybavenosti a výrobních i nevýrobních 
služeb místního významu (maloobchod, služby, ubytování, stravování, kulturní, výchovná, 
vzdělávací, zdravotnická, sociální, tělovýchovná a správní zařízení), provozovanými obyvateli 
objektu nebo drobné výroby místního významu (např.rodinné farmy). V lokalitách, kde to umožňuje 
rozsah přilehlých zahrad, je podmíněně přípustné zemědělské hospodaření, spojené s kapacitně 
omezeným chovem zemědělských zvířat (rodinné farmy). Velikost kapacity chovu je podmíněná 
požadavkem, aby tato činnost nadměrně nezatěžovala funkci bydlení. Podmíněně přípustný 
rozsah této činnosti, vyjádřený maximálním počtem kusů chovaných zemědělských zvířat, bude 
stanoven příslušným správním (stavebním) úřadem individuálně, dle konkrétních místních 
podmínek.  

Tato činnost v samostatných objektech nepřevýší objem hlavního obytného objektu a nenaruší 
hygienické podmínky okolní obytné zástavby. 

Odstavení vozidel obyvatel a návštěvníků je řešeno zásadně v objektu nebo na pozemku, 
náležejícího do funkčního celku se stavbou. 

PLOCHY OBČANSKÉ VYBAVENOSTI (OV) 

přípustné: administrativní zařízení obecní a státní správy, dalších správních institucí, veškeré 
druhy regionální a základní občanské vybavenosti, zřizované převážně ve veřejném 
zájmu a na nekomerční i komerční bázi (zařízení správy, předškolní, výchovná, popř. 
školská zařízení, kulturně společenská, stravovací a ubytovací zařízení, zařízení 
prodeje a služeb), součástí jsou parkoviště pro potřeby občanské vybavenosti, 
integrované služební byty, plochy vyhrazené zeleně, zahrnující vnitroareálové plochy 
(komunikace, sportovní vybavení, parkoviště atd.) a plochy areálové (vyhrazené) 
zeleně, zařízení nezbytné technické infrastruktury, nevyžadující stanovení 
hygienického ochranného pásma (malé ČOV)  

podmíněně 
přípustné: 

doplňková zařízení drobné výroby a dopravní vybavenosti (ČSPH), stavby 
nadřazené technické infrastruktury 

Plochy veřejné vybavenosti jsou určeny pro umístění obslužných činností místního i regionálního 
významu, zřizovaných ve veřejném zájmu a na nekomerční i nekomerční bázi s převahou 
specifických zařízení, plně využívajících pozemky a objekty s možností začlenění souvisejících 
obytných objektů a doprovodného výrobního a technického zázemí. 

Podmíněně přípustná doplňková zařízení drobné výroby musí funkčně souviset s příslušnou 
občanskou vybaveností a tato nebudou obtěžovat hlavní funkci ani vně navazující veřejné 
prostory. 

Odstavení vozidel pro novou výstavbu je řešeno z 50% v objektu nebo na pozemku, náležejícího 
do funkčního celku se stavbou. 
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PLOCHY SPORTU A REKREACE (SR) 

přípustné: zařízení pro sport a rekreaci místního i regionálního významu, nekrytá i v objektech 
s převahou úpravy pozemku, letní i celoroční sportovně rekreační hřiště a areály, 
drobné účelové stavby, trvalé bydlení správce nebo majitele účelových staveb, 
zařízení nezbytné technické infrastruktury, nevyžadující stanovení hygienického 
ochranného pásma (malé ČOV) 

podmíněně 
přípustné: 

stavby pro celoroční ubytování, doplňková občanská vybavenost (např.stravování, 
obchod), zařízení drobné výroby, dopravní vybavenosti (garáže) 

Plochy sportu a rekreace jsou určeny pro sportovní a rekreační aktivity místního i regionálního 
významu dětí mládeže a dospělých, s intenzivně využitými pozemky s převládajícím podílem 
upraveného povrchu (zpevněný, nezpevněný) a objektů plně využívajících pozemky. 

Podmíněně přípustná doplňková zařízení občanské vybavenosti a drobné výroby musí funkčně 
souviset s příslušnou sportovně rekreační činností a nebudou obtěžovat hlavní funkci ani 
navazující veřejné prostory. 

Pobytové rekreační louky a jiné extenzivně využívané sportovní plochy, jsou zařazeny do krajinné 
zeleně. 

Odstavení vozidel pro novou výstavbu je řešeno z 50% v objektu nebo na pozemku, náležejícího 
do funkčního celku se stavbou. 

PLOCHY SMÍŠENÝCH AKTIVIT (BS) 

přípustné: výroba a výrobní služby místního významu, zemědělské služby, sklady, součástí 
plochy je trvalé bydlení správce a majitele areálu, související občanská vybavenost a 
administrativa, integrovaná zařízení drobné nerušící výroby a výrobních služeb, 
požadavkem je slučitelnost integrovaného bydlení s touto činností, s vyloučením 
rušivých účinků na území vně plochy, zařízení nezbytné technické infrastruktury, 
nevyžadující stanovení hygienického ochranného pásma (malé ČOV)  

podmíněně 
přípustné: 

ubytování zaměstnanců a návštěv, doplňková zařízení občanské (technické) 
vybavenosti pro potřebu lokality - obchod, služby, stravování (ČOV)  

Plochy jsou určeny pro umístění rozmanitých výrobních služeb, drobných činností charakteru 
občanské vybavenosti a služeb, skladových a obslužných činností místního i regionálního 
významu, zaměřené na místní potřeby obyvatel obce (drobné výrobní i nevýrobní služby) i na 
podporu rozvoje cestovního ruchu (nevýrobní služby stravování, ubytování, prodej a osobní 
služby).  

Přípustná jsou zařízení související občanské i technické vybavenosti a služebního bydlení, která 
nesmí být nad přípustnou míru obtěžovány negativními vlivy na ŽP.  

Podmínečně přípustná je drobná doplňková občanská (technická) vybavenost, bydlení a ubytování 
hostů. Nová výstavba vždy řeší odstavení vozidel pro 100% pracovníků v objektu nebo na 
pozemku, náležejícího do funkčního celku se stavbou. 

PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBY (ZV) 

přípustné: zařízení pro chov hospodářských zvířat, skladování a zpracování produktů živočišné 
výroby, krmiv a steliva, zemědělské služby, spojené s agroturistikou, zařízení 
nezbytné technické infrastruktury, nevyžadující stanovení hygienického ochranného 
pásma (malé ČOV) 

podmíněně 
přípustné: 

sklady, zařízení drobné výroby a občanské i technické vybavenosti, nepoškozující 
prostředí pro chov, parkoviště, dopravní zařízení (ČSPH), zařízení pro krátkodobé 
ubytování zaměstnanců a návštěv 

Plochy zemědělské výroby jsou určeny pro lokalizaci staveb a areálů soustředěné zemědělské 
výroby. Výroba bude orientována na ekologický způsob hospodaření se zaměřením na 
agroturistiku – např. spojenou s chovem koní. Negativní vlivy této výroby nesmí nadměrně 
zatěžovat okolní obytné plochy, sportu a rekreace, občanské vybavenosti a plochy centra obce. 
Veškeré parametry výroby, druh chovaných zvířat, jejich počet a způsob ustájení, musí být 
přizpůsobeny hygienickým požadavkům, plynoucích ze stávající urbanistické struktury území. 



Závazná část - Regulativy 

SAUL s.r.o. Liberec                                                                                                                 ÚPO Ždírec - návrh  83 

Vzhledem k potenciálnímu nebezpečí účinků na ŽP je třeba sledovat zabezpečení proti jejich 
účinkům, a v případě potřeby odstranit jejich zdroj. 

Areály je nutno opatřit doprovodnou a izolační zelení. 

Podmíněně přípustná jsou doplňková zařízení drobné výroby, občanské vybavenosti a 
krátkodobého ubytování, která nesmí být nad přípustnou míru obtěžována negativními vlivy výroby 
na ŽP. 

Odstavení vozidel pro novou výstavbu je řešeno zásadně v objektu nebo na pozemku, náležejícího 
do funkčního celku se stavbou. 

PLOCHY TECHNICKÉ VYBAVENOSTI (TV) 

přípustné: veškerá plošná zařízení technické infrastruktury regionálního i místního významu, 
sklady a plochy pro parkování (popř.garážování) pro obsluhu a servisní činnost, 
spojenou s technickou vybaveností 

podmíněně 
přípustné: 

doplňková zařízení dopravní vybavenosti a vybavenosti pro potřeby lokality, zařízení 
pro krátkodobé ubytování správce, majitele, zaměstnanců  

Plochy technické vybavenosti jsou určeny pro umístění veškerých staveb a zařízení pro 
zásobování elektrickou energií a vodou, pro telekomunikace a radiokomunikace, nakládání 
s odpady regionálního i místního významu, popř. technické služby obce a údržbu silnic, která s 
ohledem na specifiku (ochranná pásma) nepřipouští jiné využití plochy.  

Zařízení nezbytné technické infrastruktury, nevyžadující stanovení hygienického ochranného 
pásma, jsou zahrnuta do příslušných ploch jiného funkčního využití. Jsou to plochy pro odvádění a 
čistění splaškových vod (viz.výše malé ČOV), zřizované zásadně pro jednotlivé nemovitosti.   

Vzhledem k potenciálním účinkům na ŽP je třeba plochy technické vybavenosti situovat 
v dostatečných odstupech od ploch pro bydlení, vybavenost, sport a rekreaci a oddělit účinným 
pásem izolační zeleně. Podmíněně přípustná doplňková zařízení vybavenosti a krátkodobého 
ubytování nesmí být nad přípustnou míru obtěžována negativními vlivy zařízení technické 
vybavenosti na ŽP. 

Odstavení vozidel pro novou výstavbu je řešeno zásadně v objektu nebo na pozemku, náležejícího 
do funkčního celku se stavbou. 

PLOCHY DOPRAVY A DOPRAVNÍ VYBAVENOSTI (DV) 

přípustné: liniové koridory základní silniční sítě včetně chodníků, linie místních obslužných a 
účelových komunikací, příležitostná parkoviště, samostatné komunikace pro pěší a 
cyklistický provoz, veřejná zeleň, travnaté pásy, dopravní vybavenost, ČSPH 

podmíněně 
přípustné: 

odstavná a parkovací stání, doplňková zařízení vybavenosti pro potřeby areálů 
(obchod, služby, stravování), zařízení pro krátkodobé ubytování správce, majitele, 
zaměstnanců a návštěv, stavby nadřazené technické infrastruktury 

Plochy dopravní vybavenosti zahrnují silniční komunikace, autobusové zastávky a nádraží, veřejná 
parkoviště, hromadné garáže, ČSPH, specifickou vybavenost s převahou dopravních ploch a 
zařízení, služby související s dopravou, opravny, autobazary, nákladové obvody, lanovky apod. 

Zařízení dopravní infrastruktury, která jsou nedílnou součástí příslušných ploch jiného funkčního 
využití, pro které bezprostředně slouží, mohou být zahrnuta do těchto ploch. 

Požaduje se respektování ochranných pásem a maximální zapojení dopravních tras a ploch 
parkovišť do krajiny pomocí doprovodné zeleně. 

Podmíněně přípustná doplňková zařízení vybavenosti a krátkodobého ubytování nesmí být nad 
přípustnou míru obtěžována negativními vlivy zařízení dopravní vybavenosti na ŽP. 
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Popis jednotlivých kategorií funkčního využití nezastavitelných ploch 

Pro účely výkresu č.2 jsou vymezeny následující kategorie funkčního využití nezastavitelných 
ploch: 

PLOCHY URBANIZOVANÉ ZELENĚ (ZU) 

přípustné: parky, hřbitovy, individuální zahrádky a sady, pobytové louky, lyžařské svahy, 
jezdecké areály, ochranná, doprovodná a ostatní nepobytová veřejná městská 
zeleň 

podmíněně 
přípustné: 

doplňující plochy sportu a rekreace - víceúčelová nekrytá hřiště, jezdecké a 
běžecké stezky se sportovními prvky, vyhlídkové věže, zařízení technického 
vybavení nadřazených systémů 

Plochy jsou určeny pro ucelené areály intenzivně udržované veřejně přístupné i vyhrazené zeleně 
s převahou umělých krajinných úprav a komponované vegetace s funkcí rekreační, okrasnou a 
ekologicko stabilizační. 

PLOCHY KRAJINNÉ ZELENĚ (ZK) 

přípustné: lesní porosty, přirozené nebo přírodě blízké porosty - remízky, břehové porosty, 
liniové krajinné prvky, ochranná, doprovodná zeleň a ostatní nepobytová veřejná 
krajinná zeleň 

podmíněně 
přípustné: 

doplňující plochy sporu a rekreace - běžecké stezky se sportovními prvky, 
vyhlídkové věže, kaple, zařízení technického vybavení nadřazených systémů 

Plochy jsou určeny pro umístění přírodních i umělých kultur přírodního charakteru a úprav s funkcí 
hospodářskou, rekreační a ekologicko stabilizační. 

PLOCHY PRODUKČNÍ ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY (ZP) 

přípustné: orná půda, speciální kultury s hospodářským využitím, trvalé travní porosty - 
hospodářsky využívané louky a pastviny, kapacitní sady, plochy ekologického 
farmaření, remízky ochranné a doprovodné zeleně 

podmíněně 
přípustné: 

samostatné skleníky, seníky, hnojiště, silážní jámy, stáje, drobné objekty pro 
zajištění nutné údržby ploch, vyhlídkové věže 

Plochy jsou určeny pro intenzivní obhospodařování zemědělské půdy pro zemědělskou rostlinnou i 
živočišnou produkci s funkcemi hospodářskou a ekologicko stabilizační. 

VODNÍ PLOCHY A TOKY (VO) 

přípustné: řeky, potoky, umělé kanály, přirozené i umělé vodní nádrže, vodohospodářská 
zařízení a úpravy  

podmíněně 
přípustné: 

zařízení pro chov ryb, zařízení pro sportovní rybaření, vodní sporty a rekreaci, 
mola, přístaviště, sítě nadřazené technické infrastruktury  

Plochy jsou určeny pro vodní plochy a pro plochy přirozených bažin a mokřin. Převažujícími jsou 
funkce hospodářské, rekreační a ekologicko stabilizační. 

URBANISTICKÁ KONCEPCE 

Zásady urbanistické koncepce, využití ploch a jejich uspořádání, jsou stanoveny ve výkresu č.2 
grafické části a v kapitolách B3, B4 textové části územního plánu. Závazné principy urbanistické 
koncepce ÚPO Ždírec jsou následující: 

-  Je nutné stabilizovat uspořádání funkčních ploch v řešeném území vzhledem k předešlému 
vývoji. Řešené území bude rozděleno do funkčních ploch zastavitelného a nezastavitelného 
území, znázorněné graficky ve výkresu č.2 s výše stanovenými pravidly využití.  

-  Cílevědomě budou vytvářeny ucelené rozvojové urbánní zóny v návaznosti na současně 
zastavěné území v souladu s přírodními podmínkami i s dlouhodobým historickým vývojem 
krajiny a osídlení, bude zamezováno vzniku izolovaných zastavěných ploch ve volné krajině. 
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-  V centrálních částech obce budou zvýrazňovány kulturní hodnoty území – dochované 
historické stavební struktury sídla Ždírec a Bořejov, včetně nemovitých kulturních památek. 
Navrhuje se revitalizace nemovitých kulturních památek - objektů i areálů - v rámci stávajícího, 
popř. nového využití. V této souvislosti je nutno v prostorech návsí a v trasách historických 
komunikací, rozvíjet funkce vybavenosti a centrotvorných aktivit:  

a) v části obce Ždírec se jedná o novou úpravu prostoru návsi, včetně vymezení ploch dopravní 
obsluhy, obnovy vodní nádrže pro víceúčelové využití - účel protipožární a okrasný, úpravy jejího 
okolí pro relaxaci místních obyvatel i návštěvníků obce, sledovat lokalizaci potřebné centrotvorné 
občanské vybavenosti na vymezené ploše v kontaktu s návsí,  

b) v rámci ochrany dochované historické struktury zástavby části obce Bořejov je nutno 
podporovat návrh vyhlášení VPZ (vesnické památkové zóny), sledovat umístění potřebné 
občanské vybavenosti na vymezené ploše.   

-  Sledováno bude koncepční dořešení prostor centra obce umisťováním vhodných 
centrotvorných aktivit  v kontaktu s prostorem návsi v sídle Ždírec. Pro zavedení různých 
aktivit výrobních i nevýrobních služeb v integraci s bydlením je vymezena plocha smíšených 
aktivit ve stávajícím areálu, který je nemovitou kulturní památkou a ústí do prostoru návsi. 
V sídle Bořejov bude na dosud extenzivně využívané ploše sadu, ve vazbě na dochované 
osídlení, sledováno zřízení chybějící občanské vybavenosti, jejíž specifikace bude stanovena 
v době aktuální potřeby - např. služby CR, místní muzeum, servis pro cyklisty…. V případě 
nutnosti bude na části plochy, přilehlé k silnici III/25932, vymezeno veřejné záchytné parkoviště 
pro návštěvníky sídla. Cílem je umístění chybějící aktuálně potřebné komerční i veřejné 
občanské vybavenosti k podpoře rozvíjejícího se cestovního ruchu, v souladu s ochranou 
kulturních i historických hodnot sídla a zároveň zabránění vzniku dopravního konfliktu. 

-  Pro doplnění chybějící občanské vybavenosti obce bude intenzifikováno využití plochy 
stávající hasičské stanice v části obce Ždírec, objekt bude opraven a rozšířeno využití pro 
klubovnu dětí a mládeže a sklad Obecního úřadu.  

-  Potřeby obytné výstavby budou uspokojovány vymezením rozvojových obytných ploch – 
plochy bydlení venkovského typu, především v kontaktu se stávajícím osídlením, ve 
vhodných lokalitách z hlediska přírodních podmínek i z hlediska dopravní přístupnosti. Jedná 
se o plochy, vymezené v části obce Ždírec. 

-  Nezbytné je vymezení ploch zemědělské výroby pro možnou obnovu a rozvoj zemědělské 
výroby a zemědělských služeb, se zaměřením na ekologické hospodaření a rozvoj 
agroturistiky. Jedná se o část obce Ždírec. 

-  Na části pozemku Obecního úřadu v části obce Ždírec je vymezena plocha sportu a rekreace 
pro výstavbu sportovně rekreačního areálu, zahrnujícího plochy hřišť pro děti a plochy pro 
rekreační sport mládeže a dospělých.  

-  Při okraji zastavitelného území obce je vymezena plocha krajinné zeleně, sloužící k odclonění 
případných nežádoucích vlivů ze silniční dopravy na ŽP přilehlých ploch.  

-  Jako víceúčelovou vodní plochu, sloužící pro účely ekologické, požární i okrasné, je navržena 
obnova plochy vodní nádrže v centru části obce Ždírec. 

ZÁSADY USPOŘÁDÁNÍ DOPRAVY 

Zásady uspořádání dopravy řešeného území jsou stanoveny ve výkresu č.2 grafické části a 
v kapitole B7 textové části územního plánu. Závazné principy dopravní koncepce ÚPO Ždírec jsou 
následující: 

- legalizovat již realizovaný úsek státní silnice III/27325 směr Doksy-Dubá, jedná se o základní 
komunikační síť obce - plochu dopravy v kontaktu s částí obce Ždírec. 

-  stabilizovat trasování a základní charakteristiky stávajících i navržených liniových dopravních 
staveb - úpravy šířkového uspořádání silnic III. třídy do kategorie S 7,5/60 s odstraněním 
komunikačních závad, trasy místních komunikací stavebně upravovat ve vztahu k parametrům 
návrhových kategorií, včetně obnovy povrchů   
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-  systematicky odstraňovat závady ve stávající dopravní síti - v souvislosti s ochranou sídla 
Bořejov - dle místních možností vytvářet podmínky pro rozvoj dopravy, zejména vzniklé 
potřeby odstavování automobilů, zamezení střetů automobilové, pěší a cyklistické dopravy  

- vymezit komunikaci pro zpřístupnění lokalit.č.1,2, jedná se o plochu dopravy v části obce 
Ždírec  

-  provést úpravy sítě pozemních komunikací obce, směřující k dopravní přístupnosti návrhových 
lokalit  

-  provést úpravy vybraných, dopravně zklidněných prostor  návsí obou částí obce, včetně 
historických přilehlých komunikací, se zřetelem na vymezení dopravní obsluhy a možnosti 
odstavování vozidel, pěší vazby, situování zastávek včetně zálivů 

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

-  stabilizovat osnovu stávajících i navrhovaných tras pro pěší a cykloturistiku 

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

ZÁSADY USPOŘÁDÁNÍ OBČANSKÉHO VYBAVENÍ 

Zásady uspořádání občanského vybavení jsou stanoveny ve výkresu č.2 grafické části a v kapitole 
B2 a B3 textové části územního plánu. Závazné principy koncepce občanské vybavenosti ÚPO 
obce Ždírec jsou následující: 

-  rozvíjet veřejný sektor občanské vybavenosti na stabilizovaných stávajících plochách i na nově 
vymezených rozvojových plochách veřejné vybavenosti - navrhovaná plocha v kontaktu s návsí 
ve Ždírci 

-  zároveň rozvíjet drobná zařízení komerční i nekomerční vybavenosti v integraci s funkcí 
bydlení i jako součást navrhovaného areálu smíšených aktivit 

ZÁSADY USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ 

Zásady uspořádání technického vybavení jsou stanoveny ve výkresech č.2, 3 grafické části a 
kapitole B3, B4, B7 textové části územního plánu. Závazné principy koncepce technické 
infrastruktury ÚPO Ždírec jsou následující: 

- zajistit napojení návrhových lokalit zastavitelných funkčních ploch na veškerá dostupná média, 
řešit nápravu lokálních nedostatků a doplnit chybějící zařízení 

-  likvidaci splaškových vod řešit lokálním způsobem pomocí malých čistíren s půdními filtry a 
vsakem do podloží nebo s aeračními čistírnami a opět vsakem do podloží 

-  úpravou trasy stávající linie VN a přemístěním trafostanice uvolnit plochu pro rozvoj sportu a 
rekreace 

-  stabilizovat síť energetických rozvodů, při absenci plynofikace bude podporováno vytápění 
elektrickou energií a alternativními palivy za účelem postupného vytěsnění spalování hnědého 
uhlí 

- pro umožnění shromažďování velkoobjemového, popř. tříděného a nebezpečného odpadu a 
pro vyloučení vzniku „černých skládek“, je v části obce Ždírec vymezena plocha pro umístění 
sběrného dvora velkoobjemového odpadu, dle potřeb bude plocha sloužit pro technickou 
údržbu i úklid obce a komunikací. 

VYMEZENÍ ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY 

Vymezení územního systému ekologické stability je provedeno ve výkresu č.1,2,4 grafické části a 
kapitole B9 textové části územního plánu. Závazné principy územního systému ekologické stability 
ÚPO Ždírec jsou následující: 

-  stabilizovat umístění biocenter vymezených  

-  stabilizovat umístění biokoridorů vymezených  
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-  při umístění prvků ÚSES na zastavitelných funkčních plochách budou jejich dotčené části 
považovány za nezastavitelné s vyjímkou podmíněného umístění základní vybavenosti území 
a zařízení technického vybavení nadřazených systémů.  

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 

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 a popsány v kapitole B5 textové části územního plánu. 

V závazné části ÚPO obce Ždírec se vymezují výstupní limity využití území, vyplývající z koncepce 
ÚPO. Jedná se o následující limity využití území, zakreslené ve výkresové dokumentaci: 

- prvky místního územního systému ekologické stability 

- ochranná pásma navržených úseků silnic III.třídy 

- hranice zastavitelného území  

- ochranné pásmo navržených ploch lesa (PUPFL) 

Dále se jedná o limity využití území, nezakreslené ve výkresové dokumentaci: 

- ochranné pásmo navrhovaných úseků vodovodního potrubí 

- ochranné pásmo navržených úseků kanalizačních stok a lokálních čistíren splaškových vod  

PLOCHY PŘÍPUSTNÉ PRO TĚŽBU NEROSTŮ 

V řešeném území nejsou ložiska nerostných surovin rudních ani nerudních, nenachází se zde 
žádný dobývací prostor, žádné chráněné ložiskové území, žádné výhradní ani nevýhradní ložisko 
nerostů.  

V řešeném území se nevyskytují žádné sesuvy, ani žádné poddolované území. 

VYMEZENÍ PLOCH PRO VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY 

Vymezení ploch pro veřejně prospěšné stavby je provedeno ve výkresu č.5 grafické části a 
v kapitole B10 textové části ÚPO Ždírec.   

SOUPIS VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB 

Označ. 
VPS – plochy sportu, komunikací, dopravní vybavenosti a vodní nádrže, uvedené pod 
stejným označením ve výkresu č.5 a v následující tabulce 

16 plocha sportu a rekreace, zařízení pro děti, část obce Ždírec 

54 plocha dopravy a dopravní vybavenosti, legalizace stávajícího úseku přeložky silnice III.třídy 

55 plocha dopravy a dopravní vybavenosti, legalizace stávajícího úseku přeložky silnice III.třídy 

56 plocha sportu a rekreace, zařízení pro dospělé a mládež, část obce Ždírec 

57 plocha dopravy a dopravní vybavenosti, plocha pro komunikaci, část obce Ždírec 

 VPS - uvedené jako technická infrastruktura ve výkresu č.5  

TN1 výstavba nové trafostanice 

 doplnění vodovodních rozvodů pro rozvojové lokality 

 
ASANAČNÍ ÚPRAVY 

Z navržené koncepce ÚPO Ždírec nevyplývají zvláštní požadavky z hlediska plošných nebo 
významných asanačních nároků v řešeném území. V souvislosti s rozvojem občanské vybavenosti 
– lok.č.18 dojde k demolici drobného hospodářského objektu (kůlny). Vymezení plochy pro 
asanační úpravy je provedeno ve výkresu č.5 grafické části a v kapitole B10 textové části ÚPO 
Ždírec.  
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TABULKA ASANAČNÍCH ZÁSAHŮ 

původní využití nové využití číslo a výměra 
lokality 

objem demolice 

bydlení venkovského 
typu, stavební parcela, 
zahrada 

plocha občanské 
vybavenosti 

lok.č.18 
1341m2 

cca150m3  

ČL. 4. ČASOVÉ ÚDOBÍ AKTUALIZACE ÚPO 

Změny dokumentace ÚPO obce Ždírec mohou být prováděny v souladu s ustanoveními zákona 
č.50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, pouze po schválení Zastupitelstvem obce Ždírec. 

Aktualizace územního plánu včetně pořízení případných změn bude prováděna pravidelně 1x za 
čtyři roky v návaznosti na volební období. 

Pořizovatel ÚPO obce Ždírec bude soustavně sledovat, zda se nezměnily podmínky, na základě 
kterých byl územní plán obce pořízen a schválen a zda nejsou vzneseny nové podstatné 
požadavky na využití území, které neodporují stavebnímu zákonu ani jiným právním předpisům a 
měly by být prověřeny. Vyhodnotí-li pořizovatel tyto vstupy jako opodstatněné, rozhodne 
Zastupitelstvo obce o pořízení změn ÚPO obce Ždírec i v kratší lhůtě. 

ČL. 5. ULOŽENÍ A PŘEDÁNÍ SCHVÁLENÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE 

Dokumentace ÚPO obce Ždírec, včetně změn a úprav, se ukládá u pořizovatele - obce Ždírec (pro 
kterého byl pořízen) - na Obecním úřadě Ždírec, na pověřeném Obecním úřadě a Stavebním 
úřadě v Doksech.a na Městském úřadě v České Lípě, pověřeném rozšířenou působností a 
předává se v rozsahu přílohy č.2 vyhlášky č.135/2001 Sb. Krajskému úřadu Libereckého kraje 
(§19, odst.2 vyhlášky č.135/2001 Sb.). 

Dokladová část procesu pořizování ÚPO obce Ždírec se pro účely evidence územně plánovací 
činnosti ukládá u pořizovatele (§19, odst.3 vyhlášky č.135/2001 Sb.). 

ČL. 6. ÚČINNOST 

Tato vyhláška nabývá účinnosti 15.dnem, následujícím po dni jejího vyhlášení. Den vyhlášení je 
první den jejího vyvěšení na úřední desce. 
 

Ve Ždírci dne ……2006 
 
 
…………….……….        ……..…………………... 

     Starosta obce                Zástupce starosty 

Schváleno  : 

Vyvěšeno : 

Sejmuto : 
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E. DOKLADY 
 
Příloha ke kapitole B7 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 

CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ A OCHRANNÁ PÁSMA 

NAŘÍZENÍ VLÁDY ČR §2 CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, ODSTAVEC (1): 

V chráněné oblasti je zakázáno : 

a)  zmenšovat rozsah lesních pozemků v jednotlivých případech o více než 25 ha; v jednotlivé chráněné  
vodohospodářské oblasti smí být celkově rozsah lesních pozemků snížen nejvýše o 500 ha proti stavu 
ke dni nabytí účinnosti tohoto nařízení   

b) odvodňovat u lesních pozemků více než 250 ha souvislé plochy 

c) odvodňovat u zemědělských pozemků více než 50 ha souvislé plochy, pokud se neprokáže na základě 
hydrogeologického posouzení, že odvodnění neohrozí  oběh podzemních vod 

d) těžit rašelinu v množství přesahujícím 500 tisíc m
3
 v jedné lokalitě, pokud se neprokáže na základě 

hydrogeologického zhodnocení, že těžba rašeliny neohrozí oběh podzemních vod; zákaz se nevztahuje 
na těžbu rašeliny z přírodních léčivých zdrojů 

e) těžit nerosty povrchovým způsobem nebo provádět jiné zemní práce, které by vedly k odkrytí souvislé 
hladiny podzemních vod; zákaz se nevztahuje  

1. na těžbu štěrků, písků a štěrkopísků, budou-li časový postup a technologie těžby přizpůsobeny 
možnostem následného vodohospodářského využití prostoru ložiska 

2.  na těžbu v kamenolomech, v nichž je nutno přejít k polojámové nebo jámové těžbě a nedojde-li 
k většímu plošnému odkrytí  než 10 ha 

3. na těžbu všech druhů uhlí, nedojde-li  k narušení důležitých funkcí z hlediska ochrany ŽP    

4.  ostatních vyhrazených nerostů, nedojde-li k většímu plošnému odkrytí než 10 ha 

f) těžit a zpracovávat radioaktivní suroviny, u nichž není zajištěno zneškodňování odpadů v souladu 
s předpisy na ochranu jakosti vod       

g) ukládat radioaktivní odpady z výroby nebo regenerace palivových článků pro jaderné elektrárny a 
radioaktivní odpady z jaderných elektráren 

h) provádět geologické a hydrogeologické průzkumné práce, pokud jednotlivé průzkumné objekty nebudou 
následně vodohospodářsky  využity nebo nebudou následně upraveny tak, aby nedocházelo k ohrožení 
oběhu podzemních vod 

i) provádět výstavbu : 

1. zařízení pro výkrm prasat o celkové kapacitě zástavu nad 5000 kusů 

2. závodů na zpracování ropy a dále závodů chemické výroby, využívajících ropu nebo ropné látky 
jako surovinu 

3. skladů ropných látek o objemu jednotlivých nádrží nad 1000m3 

4. dálkových potrubí pro přepravu ropných látek včetně příslušenství, pokud nebudou opatřena proti 
úniku ropných látek do povrchových a podzemních vod nebo pokud nebude vybudován kontrolní 
systém pro zjišťování jejich úniku 

5. provozních skladů látek, které nejsou odpadními vodami a které mohou ohrozit jakost nebo 
zdravotní nezávadnost povrchových nebo podzemních vod, s kapacitou přesahující potřebu 
provozu závodu 

6. tepelných elektráren na tuhá paliva s výkonem nad 200 MW 

ODSTAVEC (2): 

Výše uvedené zákazy se v chráněných vodohospodářských oblastech nevztahují na : 

a) stavby a zařízení, které byly přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení v souladu s předpisy ve 
výstavbě nebo v užívání    

b) činnosti, které byly přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení v souladu s předpisy provozovány  

c) činnosti uvedené v odstavci (1) písmeno a),d) a e) souvisí-li s výstavbou vodních nádrží, s úpravami 
koryt vodohospodářsky významných vodních toků a s výstavbou jímacích zařízení pro zásobování 
obyvatelstva pitnou vodou 

d) dobývání ložisek vyhrazených nerostů ve stanovených dobývacích prostorech a na úpravu radioaktivních 
surovin v souvislosti s dobýváním v těchto dobývacích prostorech.  
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ODSTAVEC (3): 

V mimořádných případech může  vláda ČR povolit výjimky z ustanovení odstavce 1 písm. a), e), f) a i) č.6 

§3: 

V chráněných vodohospodářských oblastech mohou být  zřizovány skládky městských a průmyslových 
odpadů pouze na místech, na nichž nemůže dojít k vyluhování obsahu odpadů do podzemních nebo 
povrchových vod, anebo jsou-li na nich provedena technická opatření, která  zabrání unikání  výluhů do 
podzemních nebo povrchových vod.  

Severně od malého a velkého Bezdězu leží pásmo hygienické ochrany  vodních zdrojů  2° vnější část pro 
Doksy (Břehyně 2 vrty a studna Jordán).   

Západně od zemědělské farmy  leží  pásmo hygienické ochrany 2.°- sloučené-  pro odběr podzemní vody 
z vrtu maximálně do 2,5 l/s.   

7.ledna 1998 byl vyhlášen ve sbírce zákonů č.13 a14 zákon č.14, kterým se mění a doplňuje zákon 
č.138/1973 Sb., o vodách(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.Tímto zákonem byla zrušena 
Směrnice Ministerstva zdravotnictví ČSR - hlavního hygienika ČSR ze dne 26.července 1979 č.j.HEM 324.2-
1.9.1978o základních hygienických zásadách pro stanovení, vymezení a využívání ochranných pásem 
vodních zdrojů určených k hromadnému zásobování pitnou a užitkovou vodou a pro zřizování vodárenských 
nádrží, registrované v částce 20/1979 Sb. 

§19 OCHRANNÁ PÁSMA: 

1. Ochrannými pásmy se pro účely tohoto zákona rozumějí území stanovená k ochraně vydatnosti, jakosti 
nebo zdravotní nezávadnosti vodních zdrojů povrchových nebo podzemních vod, určených pro 
zásobování pitnou vodou (dále jen“vodní zdroj“). 

2. Ochranná pásma se dělí na ochranná pásma prvního stupně, která slouží k ochraně vodního zdroje 
v bezprostředním okolí jímacího nebo odběrného zařízení, a ochranná pásma druhého stupně, která 
slouží k ochraně vodního zdroje v územích stanovených vodohospodářským orgánem tak, aby nemohlo 
dojít k ohrožení jeho vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti. 

3. Ochranná pásma stanoví, změní nebo zruší rozhodnutím vodohospodářský orgán na návrh nebo 
z vlastního podnětu. Dnem nabytí právní moci rozhodnutí vodohospodářského orgánu o stanovení nebo 
změně ochranného pásma, vznikne věcné břemeno k dotčeným nemovitostem; práva a povinnosti, 
vyplývající z věcného břemene, přecházející na právní nástupce oprávněných a povinných osob. Návrh 
na stanovení ochranných pásem je povinen podat ten, kdo žádá o povolení k odběru vody z vodního 
zdroje, s výjimkou vodárenských nádrží, kde je návrh povinen podat vlastník nádrže. Návrh na změnu 
ochranných pásem podává podle potřeb zajištění ochrany vydatnosti, jakosti nebo zdravotní 
nezávadnosti vodního zdroje ten, kdo má povolení k odběru vody  z tohoto vodního zdroje, s výjimkou 
vodárenských nádrží, kde návrh na změnu podává vlastník nádrže. Pravomocné rozhodnutí o stanovení, 
změně nebo zrušení ochranného pásma zašle vodohospodářský orgán příslušnému katastrálnímu úřadu 
k provedení záznamu v katastru nemovitostí. 

4. V ochranných pásmech je zakázáno provádět činnosti, ohrožující nebo poškozující vydatnost, jakost 
nebo zdravotní nezávadnost vodních zdrojů. Tyto činnosti  stanoví vodohospodářský orgán po 
projednání s dotčenými orgány státní správy v rozhodnutí o stanovení nebo změně ochranného pásma 
podle odstavce 3. Vodohospodářský orgán může též v rozhodnutí o stanovení nebo změně ochranných 
pásem po projednání s dotčenými orgány státní správy omezit užívání nemovitostí a stanovit podmínky 
k ochraně vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti vodního zdroje. 

5. Vlastník nemovitosti, případně osoba, která k ní vykonává právo hospodaření podle zvláštních předpisů, 
má nárok na náhradu za prokázané omezení užívání nemovitosti v ochranných pásmech. 

6. Náklady, spojené s technickými úpravami v ochranných pásmech a náhrady za prokázané omezení 
užívání nemovitostí v ochranných pásmech, nese ten, kdo má povolení k odběru vody z vodního zdroje, 
pro který se stanoví ochranná pásma, s výjimkou vodárenských nádrží, kde tyto náklady a náhrady nese 
vlastník vodárenské nádrže. 

7. Nedojde-li mezi vlastníkem nemovitosti, případně osobou, která k nemovitosti vykonává právo 
hospodaření podle zvláštních předpisů a tím, kdo je povinen poskytnout náhradu za prokázané omezení 
užívání nemovitostí  v ochranných pásmech (odstavec 6), k dohodě o její výši, rozhodne o její výši na 
návrh vlastníka nemovitosti nebo osoby, která k nemovitosti vykonává právo hospodaření podle 
zvláštních předpisů, nebo toho, kdo je povinen poskytnout náhradu, soud. 

8.  Ústřední vodohospodářský orgán republiky vyhláškou stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro 
     stanovení změny ochranných pásem. 

 


