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Odůvodnění územního plánu Varnsdorf A – Postup pořízení územního plánu

A POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 

Město Varnsdorf má v současné době na svém správním území platný Územní plán sídelního
útvaru Varnsdorf, schválený Zastupitelstvem města Varnsdorf dne 1.9.1998.

O pořízení  Územního plánu Varnsdorf  (dále jen ÚP Varnsdorf)  bylo rozhodnuto,  podle zákona
č. 183/2006  Sb.  v platném  znění  (dále  jen  stavební  zákon),  na  jednání  zastupitelstva  města
Varnsdorf, uskutečněného dne 22.3.2012 (usnesení č. 27/2012/1). 

Reálný začátek pořizování ÚP Varnsdorf byl uskutečněn vyhlášením veřejné ankety s cílem získat
první  náměty  a  požadavky  do  návrhu  ÚP.  Anketa  proběhla  v období  července  až  října  2012.
Fyzickými a právnickými osobami bylo podáno 36 návrhů, které byly později, při zpracování návrhu
ÚP  Varnsdorf  prověřeny.  V období  od  března  do  května  2015  probíhalo  výběrové  řízení
na zpracovatele ÚP Varnsdorf, zakázku získal projektový atelier SAUL s.r.o. z Liberce, se kterým
byla městem uzavřena smlouva o dílo dne 9. června 2015 (SoD č. 019/2015). Následující období
bylo  věnováno  přípravě  a  zpracování  zadání  ÚP  Varnsdorf,  jehož  součástí  byly  provedení
dodatečných  průzkumů  a  rozborů  zpracovatelem.  Pořizovatel  v této  době  zorganizoval
dotazníkovou  akci  pro  občany,  firmy  a  další  organizace,  s cílem  získat  co  nejvíce  námětů
do návrhu ÚP Varnsdorf. Zároveň se v tomto období uskutečnilo 7 seminářů s představiteli města
a  zaměstnanci  městského  úřadu  se  zaměřením na  jednotlivé  oblasti  rozvoje  města.  Poté  byl
zpracován návrh zadání ÚP Varnsdorf, který byl projednán v období od 15.6.2016 do 15.7.2016.
Dotčené orgány, krajský úřad a sousední obce byly samostatně obeslány oznámením o vystavení
návrhu zadání ÚP. Dotčené orgány a krajský úřad byly podle ustanovení § 47 odst. 2 stavebního
zákona vyzvány k podání svých požadavků na obsah návrhu zadání změny do 30 dnů ode dne
obdržení  návrhu zadání  změny, sousední  obce byly vyzvány,  aby ve stejné lhůtě uplatnily své
podněty na obsah zadávací dokumentace. Pořizovatel všechny účastníky upozornil na skutečnost,
že k připomínkám, požadavkům a podnětům uplatněným po stanovených lhůtách se nepřihlíží.
Vyjádření  s uvedením požadavků na obsah  územního  plánu  podalo  23  obeslaných dotčených
orgánů a  správců dopravní  a technické infrastruktury.  Připomínky zaslalo 23 fyzických osob a
jednu  připomínku  zaslal  spolek  „Občanská  iniciativa  Varnsdorf  2000“.  Zároveň  bylo  Krajským
úřadem Ústeckého  kraje,  odborem životního  prostředí  a  zemědělství,  nařízeno  posouzení  ÚP
Varnsdorf z hlediska vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí v platném znění. Posouzení ÚP z hlediska vlivů na životní prostředí, tzv. SEA,
bylo  potom  zpracováno  v květnu  2018  projektovou  kanceláří  EMPLA AG,  spol.  s r.o.,  Hradec
Králové.  Po vyhodnocení  připomínek,  požadavků a  podnětů  k  návrhu  zadání  bylo  zadání  ÚP
Varnsdorf  schváleno na jednání  zastupitelstva města Varnsdorf,  uskutečněného dne 22.9.2016
(usnesení č. 94/2016).

Dalším krokem bylo zpracování návrhu ÚP Varnsdorf pro společné jednání podle § 50 stavebního
zákona.  Městský úřad Varnsdorf  – Úřad územního plánování,  jako orgán územního plánování
dle § 6,  odst.  1)  písm.  c)  stavebního  zákona,  zaslal  dotčeným  orgánům,  sousedním  obcím
a krajskému  úřadu  návrh  ÚP  Varnsdorf  spolu  s  posouzením  ÚP  Varnsdorf  z  hlediska  vlivů
na životní prostředí a zajistil jeho zveřejnění. Návrh byl zároveň vystaven a veřejnou vyhláškou
byla  zajištěna  možnost  veřejného  nahlédnutí  s výzvou,  že  každý  může  uplatnit  písemné
připomínky ve lhůtě 30 dnů od doručení,  tedy od 4.6.2018 do 4.7.2018,  dále bylo oznámeno
konání společného jednání dne 13.6.2018, přičemž podle odst. 2 § 50 SZ byly dotčené orgány
vyzvány k uplatnění stanovisek a dotčené obce k uplatnění připomínek ve lhůtě 30 dní od konání
společného  jednání.  K návrhu  ÚP Varnsdorf  pro  společné  jednání  bylo  podáno  15  stanovisek
dotčených  orgánů,  4  připomínky  uplatnili  oprávnění  investoři  (správci  dopravní  a  technické
infrastruktury), 1 připomínku podala sousední obec Krásná Lípa a písemné připomínky podalo 19
fyzických  a  právnických  osob.  Zároveň  byla  dne  13.8.2018,  podle  odst.  (7)  §  50  stavebního
zákona,  zaslána žádost  o vydání  stanoviska nadřízenému orgánu územního plánování,  což je
KÚÚK, odbor územního plánování a stavebního řádu. Současně bylo zasláno Vyhodnocení vlivů
na udržitelný rozvoj, tzv. SEA, na odbor životního prostředí a zemědělství KÚÚK podle § 50 odst. 5
téhož zákona.  

Odbor ÚPaSŘ KÚÚK vydal stanovisko k návrhu ÚP Varnsdorf, stejně tak vydal odbor ŽPaZ KÚÚK
souhlasné stanovisko k vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí. 
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A – Postup při pořízení územního plánu Odůvodnění územního plánu Varnsdorf – návrh pro VP

V následujícím období byly stanoviska a připomínky vyhodnoceny a zároveň byl spolu s projekční
kanceláří SAUL s.r.o. a určeným zastupitelem stanoven další postup. Především byly navrženy
varianty  řešení  dílčích  problémů,  jejichž  cílem  bylo  v  některých  případech  vyhovět  výhradám
dotčených  orgánů,  v ostatních  případech  zdůvodnit  navržená  řešení.  Zároveň  byly  posouzeny
došlé  připomínky  od  fyzických  a  právnických  osob.  Poté  bylo  uskutečněno  několik  osobních
jednání,  zejména  na  KÚ  ÚK,  odboru  životního  prostředí  a  zemědělství  (odd.  ochrany  ZPF),
na kterých byly jednotlivé sporné body konzultovány.  Poslední  jednání  za přítomnosti  zástupce
MŽP se uskutečnilo dne 21.6.2021. V průběhu třetího a čtvrtého čtvrtletí roku 2021 byl, na základě
stanovisek dotčených orgánů a dohod, návrh ÚP Varnsdorf zpracovatelem upraven.

Následujícím krokem bylo zahájení řízení o vydání územního plánu podle § 52 stavebního zákona
a § 172 správního řádu (zákon č.  500/2004 Sb.).  Dne 21.  února  2022 bylo  na úřední  desce
vyvěšeno  oznámení  formou  veřejné  vyhlášky,  která  obsahovala  všechny  informace  o  konání
„veřejného projednání“ včetně způsobu, jak se s obsahem návrhu ÚP Varnsdorf seznámit (spolu
s posouzením  ÚP  Varnsdorf  z  hlediska  vlivů  na  životní  prostředí).  Termín  konání  veřejného
projednání  byl  stanoven  na  29.3.2022.  Návrh  byl  zároveň  úřadem  územního  plánování  MěÚ
Varnsdorf rozeslán dotčeným orgánům, oprávněným investorům, sousedním obcím a krajskému
úřadu, dále byl návrh ÚP Varnsdorf zveřejněn na webových stránkách města. Stanoviska, námitky
a připomínky byly podávány do 7 dní po konání veřejného projednání, tzn. do 5.4.2022. K návrhu
ÚP  Varnsdorf  bylo  podáno  21  námitek  (2  námitky  podali  oprávnění  investoři),  1  připomínka
(podaná  občanským  sdružením  „Občanská  iniciativa  Varnsdorf  2000“,  obsahující  21  dílčích
připomínek),  stanoviska  podalo  12  dotčených  orgánů  (včetně  stanoviska  nadřízeného  orgánu
územního  plánování  KÚÚK,  odboru  územního  plánování  a  stavebního  řádu)  a  1  připomínku
podala sousední obec.

Výsledky projednání spolu s návrhem vyhodnocení připomínek a návrhem rozhodnutí o námitkách
byly  potom,  v souladu  s  §  53  stavebního  zákona,  zaslány  dotčeným  orgánům  k uplatnění
stanovisek.  K  Návrhu  vyhodnocení  „veřejného  projednání“  nebyly  ve  stanoviscích  dotčených
orgánů uplatněny žádné požadavky. 

Po nezbytných formálních úpravách a ověření, že Návrh ÚP Varnsdorf splňuje všechny právní a
obsahové náležitosti,  byl,  v souladu s § 54 stavebního zákona, Zastupitelstvu města Varnsdorf
předložen ke schválení a vydání. Zastupitelstvo města Varnsdorf vydalo ÚP Varnsdorf na svém
zasedání dne 23.6.2022.
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Odůvodnění územního plánu Varnsdorf B – Vyhodnocení souladu s PÚR ČR a ZÚR ÚK 

B VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO 
ROZVOJE A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ 
VYDANOU KRAJEM

B.1 VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ
REPUBLIKY VE ZNĚNÍ AKTUALIZACE Č. 1, 2, 3, 4 a 5

Politika  územního  rozvoje  České  republiky  2008  (PÚR)  byla  schválena  20. července  2009
usnesením vlády ČR č. 929. 

Aktualizace č. 1 PÚR ČR byla vládou ČR projednána a schválena dne 15. dubna 2015. 

Aktualizace  č. 2  Politiky  územního  rozvoje  České  republiky  (PÚR ČR)  byl  pořízena  z  důvodu
naléhavého veřejného zájmu na základě § 35 odst. 5 stavebního zákona z podnětu Ministerstva
dopravy. Vláda tuto aktualizaci PÚR ČR schválila dne 2. září 2019 usnesením vlády č. 629 (týká se
pouze koridoru kapacitní silnice S43 / R43 v úseku Brno – Moravská Třebová). 

Aktualizace č. 3 Politiky územního rozvoje České republiky (PÚR ČR) byla pořízena z důvodu
naléhavého veřejného zájmu na základě § 35 odst. 5 stavebního zákona z podnětu Ministerstva
zemědělství. Vláda tuto aktualizaci PÚR ČR schválila dne 2. září 2019 usnesením vlády č. 630
(týká se pouze vodního díla Vlachovice ve Zlínském kraji). 

Aktualizaci č. 5 Politiky územního rozvoje České republiky schválila Vláda ČR dne 17. srpna 2020
usnesením vlády č. 833/2020, byla pořízena Ministerstvem pro místní rozvoj z důvodu naléhavého
veřejného zájmu podle stavebního zákona z podnětu Ministerstva zemědělství. Aktualizace č. 5 se
týká vodního díla Kryry na Rakovnicku. 

Ministerstvo pro místní rozvoj pořídilo na základě usnesení vlády č. 315/2019 a vládě předložilo
návrh Aktualizace č. 4 Politiky územního rozvoje České republiky v termínu do 30. června 2021.
Dnem  1.  září  2021  je  Aktualizace  č.  4  Politiky  územního  rozvoje  České  republiky  závazná
pro pořizování a vydávání územního rozvojového plánu, zásad územního rozvoje, územních plánů,
regulačních plánů a pro rozhodování v území, v souladu s § 31 odst. 4 stavebního zákona.

Při stanovování podmínek ÚP pro změny v území jsou v souladu s charakterem území zohledněny
níže popsané republikové priority územního plánování vyjádřené v PÚR ČR.

B.1.1 REPUBLIKOVÉ PRIORITY ÚP
Republikové  priority územního  plánování  stanovené v PÚR  ČR  jsou v ÚP  Varnsdorf  v míře
odpovídající úrovni územnímu plánu naplňovány ve všech jeho částech od stanovení koncepce
rozvoje území obce a ochrany jeho hodnot, přes urbanistickou koncepci obsahující vymezení ploch
s rozdílným  způsobem  využití  a  stanovením  podmínek  jejich  využití,  stanovení  koncepce
uspořádání  krajiny  a  její  ochrany  včetně  vymezení  územního  systému  ekologické  stability,
stanovení  koncepce  dopravní  a  technické  infrastruktury  až  po stanovení  veřejně  prospěšných
staveb, veřejně prospěšných opatření  a vymezení  ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování
o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie.

Obecně  formulované  republikové  priority  územního  plánování  byly  zohledněny  při  zpracování
Zadání ÚP i návrhu ÚP Varnsdorf, řešeného území se zejména týkají: 

(14) Ve  veřejném  zájmu  chránit  a  rozvíjet  přírodní,  civilizační  a  kulturní  hodnoty  území,  včetně
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické
struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území,
jeho historie a tradice. Tato území mají značnou hodnotu, např. i jako turistické atraktivity. Jejich
ochrana  by  měla  být  provázána  s  potřebami  ekonomického  a  sociálního  rozvoje  v  souladu
s principy udržitelného rozvoje. V některých případech je nutná cílená ochrana míst  zvláštního
zájmu, v jiných případech je třeba chránit, respektive obnovit celé krajinné celky. Krajina je živým
v čase  proměnným  celkem,  který  vyžaduje  tvůrčí,  avšak  citlivý  přístup  k  vyváženému
všestrannému rozvoji tak, aby byly zachovány její stěžejní kulturní, přírodní a užitné hodnoty.

ÚP  vytváří  územní  podmínky  pro  požadavky  na  zvyšování  kvality  života  obyvatel  a
hospodářského rozvoje území a současně jsou chráněny přírodní, civilizační a kulturní
hodnoty  území  (stanovení  hodnot  viz  ÚAP ORP Varnsdorf  a  ZÚR ÚK).  Cílem ÚP je
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B – Vyhodnocení souladu s PÚR ČR a ZÚR ÚK Odůvodnění územního plánu Varnsdorf

vytvořit  zejména  podmínky  pro  rozvoj  trvalého  bydlení  v  rodinných  domech  jako
stabilizačního faktoru obyvatelstva a uspokojit zájemce o bydlení v obci a podpořit rozvoj
podnikatelských  aktivit  vymezením  příslušných  ploch.  Návrhy  ÚP zvyšují  diverzifikaci
hospodářské  základny  v  obci  a  rozšiřují  potenciální  nabídku  pracovních  míst.  ÚP
přiměřeně  chrání  a  zároveň  využívá  pro  rekreaci  přilehlou  lesozemědělskou  kulturní
krajinu - hodnoty, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice.

(14a) Při  plánování  rozvoje  venkovských  území  a  oblastí  ve  vazbě  na  rozvoj  primárního  sektoru
zohlednit ochranu kvalitních lesních porostů, vodních ploch a kvalitní zemědělské, především orné
půdy a ekologických funkcí krajiny.

Požadavky odstavce 14a se primárně týkají venkovského území. Území města Varnsdorf
lze  jeho  charakteristikou  zařadit  mezi  městská  území  (má více  než  3000  obyvatel  a
hustota je vyšší než 150 obyv./km2).

Území  je  vzhledem  ke  struktuře  půdního  fondu  vhodným  prostorem,  zejména
pro lesnickou činnost a zpracovatelství, méně a územně diferencovaně pro zemědělskou
prvovýrobu (zde pastevectví). Na území obce existuje několik fungujících zemědělských
hospodářství,  chová se zde zejména hovězí  skot  (méně ovce a kozy,  okrajově koně,
na části  pozemků TTP spolu s lesy je obora pro chov dančí  zvěře).  Pro zemědělskou
výrobu jsou v ÚP vymezeny stabilizované plochy s přímou návazností  na  zemědělské
plochy.  Samostatné  plochy  pro  zemědělskou  výrobu  jsou  vymezeny  ve Varnsdorfu
v Rumburské ulici (funkční areál – kravín za žel. tratí), ve Smetanově ulici (bývalý státní
statek,  areál  nyní  prázdný),  v Žitavské  ulici,  v Novoměstské  ulici  a  v sídle  Studánka.
Ve městě  se  nachází  i  podniky  na  zpracování  zemědělské  produkce,  např.  Mlékárna
Varnsdorf, Varnsdorfské uzeniny nebo Pivovar Kocour. 

Snahou ÚP je minimalizace záboru PUPFL a zemědělských půd s vyšší třídou ochrany. 

(15) Předcházet  při  změnách  nebo  vytváření  urbánního  prostředí  prostorově  sociální  segregaci
s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel.

V rámci DPR pro ÚP byly zjištěny problémy se sociálně vyloučenými lokalitami, které byly
identifikovány jako ubytovny v ulicích T.G. Masaryka, Lounská nebo 4 bytové domy v ulici
Kovářské. Problémem lokalit  je vysoké nájemné a vysoká migrace obyvatel.  Do lokalit
dochází sociální pracovníci. Opatření navržená v Programu rozvoje města Varnsdorf jsou
mimo řešení realizovatelná územně plánovacími opatřeními.

ÚP  předchází  při  změnách  nebo  vytváření  urbánního  prostředí  prostorově  sociální
segregaci s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel rovnoměrným urbanizačním
rozvojem území města při zastoupení všech funkčních složek a doplněním a stabilizací
kostry veřejných prostranství pro zajištění propojení a dostupnosti všech částí řešeného
území,  umožnění  setkávání  obyvatel  na  veřejné  platformě.  Jsou  vytvářeny  územní
podmínky pro kvalitní život obyvatel ve městě.

(16) Při  stanovování  způsobu  využití  území  v  územně  plánovací  dokumentaci  dávat  přednost
komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků,  které  ve svých
důsledcích zhoršují  stav i  hodnoty území. Vhodná řešení územního rozvoje je zapotřebí hledat
ve spolupráci s obyvateli území i s jeho uživateli a v souladu s určením a charakterem oblastí, os,
ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR.

ÚP je zpracován pro celé správní území obce obsahující  2 katastrální území. Celková
koncepce vychází z charakteru obce, jejího začlenění do struktury osídlení a potenciálu
území pro jeho rozvoj a z polohy obce  v širším území. Základní vize rozvoje města je
zapracována do hlavních cílů a zásad koncepce rozvoje území obce v návrhové části ÚP.
Jsou  vytvářeny  územní  předpoklady  zejména  pro  rozvoj  ekonomických  aktivit  v rámci
restrukturalizovaných  ploch  (plochy  smíšené  městské),  rozvoj  výroby  a  skladování
na stabilizovaných i  rozvojových  plochách,  dále  jsou  vytvářeny  územní  předpoklady
pro rozvoj rekreace, sportu, služeb a cestovního ruchu při respektování hodnot území. ÚP
rozvíjí  veřejnou  infrastrukturu a respektuje  zařazení  obce  do rozvojové oblasti
nadmístního významu NOB3 Rumbursko - Varnsdorfsko Přírodní, kulturní, urbanistické i
civilizační hodnoty jsou v ÚP v maximální míře respektovány a rozvíjeny.
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(16a) Při územně plánovací činnosti vycházet z principu integrovaného rozvoje území, zejména měst a
regionů,  který  představuje  objektivní  a  komplexní  posuzování  a  následné  koordinování
prostorových, odvětvových a časových hledisek.

ÚP při stanovování celkové koncepce rozvoje města, urbanistické koncepce a zejména
koncepce veřejné infrastruktury vychází z principů integrovaného rozvoje území, kdy byly
komplexně  posouzeny  prostorové,  odvětvové  a  časová  hlediska  při  rozvoj  území  a
zohledněny vazby a vlivy města na širší území. Požadavky na plnění úlohy města v širším
území jsou stanoveny v kapitole „B“ návrhu ÚP. ÚP zohledňuje rozvojové dokumentace
zabývající  se  rozvojem  města  a  jeho  okolí,  zejména  Plán rozvoje  města  Varnsdorf
na období od 2015 do 2020. Je navržena funkční kooperace s okolními obcemi, zejména
městem  Rumburk  (např.  technická  infrastruktura  –  kanalizace,  vodovod,  občanské
vybavení aj.). 

(17) Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků hospodářských změn lokalizací zastavitelných
ploch  pro  vytváření  pracovních  příležitostí  zejména  v  hospodářsky  problémových  regionech  a
napomoci tak řešení problémů v těchto územích.

Okres  Děčín  je  zařazen  v rámci  ČR  mezi  hospodářsky  slabé  regiony.  ÚP  řeší
nejvýznamnější problémy z hlediska hospodářské základy (viz DPR 05/2016) vytvářením
územních  podmínek  pro rozvoj  podnikatelských  aktivit  v průmyslové  výrobě  stabilizací
vhodných  ploch  výroby  a  skladování.  ÚP podporuje  restrukturalizaci  stávajících  málo
využívaných ploch výroby a skladování a jejich nové využití pro inovativní druhy výroby
(zejména  nevyužívané  výrobní  areály  -  brownfields).  ÚP  stabilizuje  výrobní  okrsek  -
plochy výroby a skladování při Žitavské ulici, kdy je navrženo efektivnější využití areálu
Velvety.  Při  silnici  II/265 je  vymezena rozvojová plocha výroby a skladování  vhodná i
pro strategické investory (výměra cca 8,8 ha). 

ÚP usiluje o flexibilní  nabídku ploch pro předem nespecifikované hospodářské aktivity
související  s výrobou,  logistikou  výrobními  i  nevýrobními  službami  s různorodými
požadavky vymezením kategorie ploch smíšených městských,  kdy  vhodné nezávadné
promíšení  výroby,  občanského  vybavení  event.  bydlení  umožní  revitalizaci  původních
výrobních  ploch.  ÚP  zvyšuje diverzifikaci  hospodářské  základny  v  obci  a  rozšiřuje
potenciální nabídku pracovních míst. 

(18) Podporovat  vyvážený  a  polycentrický  rozvoj  sídelní  struktury.  Vytvářet  územní  předpoklady
pro posílení  vazeb  mezi  městskými  a  venkovskými  oblastmi  s  ohledem  na jejich  rozdílnost
z hlediska přírodního, krajinného, urbanistického i hospodářského prostředí. 

ÚP  respektuje  polycentrický  rozvoj  sídelní  struktury,  posiluje  význam  města  jako
mikroregionálního centra ve spádovém obvodu regionálního centra – města Děčín. Město
Varnsdorf  představuje  místní  centrum  vybavenosti  pro  venkovský  „periferní“  region
v jihovýchodní části Šluknovského výběžku zastoupený převážně malými obcemi (jedná
se  o  Dolní  a  Horní  Podluží,  Jiřetín  pod  Jedlovou,  Rybniště,  Chřibskou).  Město
spolupracuje  se  sousedním městem Rumburk  a  obcemi  na území  Spolkové  republiky
Německo  (Großschönau,  Seifhennersdorf).  Varnsdorf  je  součástí  souvislého  pásu
osídlení  sledujícího  tok  Mandavy. Dělení  tohoto  osídlení  je  spíše  administrativní  než
skutečné,  protože  sídla  jsou  vzájemně  srostlá.  ÚP podporuje  rozvoj  funkčních  vazeb
s Rumburkem a  kooperace  v technické  infrastruktuře  a  v cestovním ruchu  i  s  dalšími
okolními obcemi.

Město Varnsdorf má vzhledem ke své historii poměrně pestrou nabídku zařízení občanské
vybavenosti,  a to jak lokálního, tak i nadmístního významu (základní i  střední školství,
zdravotnictví, správa města, divadlo, maloobchod, služby výrobního charakteru, sportovní
zařízení (např.  fotbalový stadion,  zimní stadion),  finanční  instituce apod.).  Varnsdorf je
nejvýznamnějším  městem  Šluknovského  výběžku.  Občanská  vybavenost  je  zejména
koncentrována do centrální oblasti města. Ve Varnsdorfu se nacházejí všechny potřebné
základní služby pro obyvatelstvo, město slouží jako centrum pro spádovou oblast okolních
obcí. 
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(19) Vytvářet předpoklady pro rozvoj, využití potenciálu a polyfunkční využívání opuštěných areálů a
ploch  (tzv.  brownfields  průmyslového,  zemědělského,  vojenského  a  jiného  původu,  vč.  území
bývalých  vojenských  újezdů).  Hospodárně  využívat  zastavěné  území  (podpora  přestaveb
revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu nezastavěného území (zejména zemědělské a lesní
půdy)  a  zachování  veřejné  zeleně,  včetně  minimalizace  její  fragmentace.  Cílem  je  účelné
využívání a uspořádání území úsporné v nárocích na veřejné rozpočty na dopravu a energie, které
koordinací  veřejných  a  soukromých  zájmů  na  rozvoji  území  omezuje  negativní  důsledky
suburbanizace pro udržitelný rozvoj území. 

Navržené  zastavitelné  plochy  navazují  na  zastavěné  území,  vhodně  jej  doplňují.  Je
podporována  revitalizace  brownfields  návrhem  jejich  nového  využití  v rámci  ploch
smíšených  městských.  V ÚP Varnsdorf byla stanovena nová kategorie ploch smíšených
městských, která širší škálou možných využití ploch s výrazným promíšením funkcí nebo
ploch  narušujících  urbanistickou  strukturu  obce  (brownfields)  umožňuje  přiměřeně
nejednoznačný  budoucí  rozvoj  vždy při  zachování  kvality  prostředí  a  pohody  bydlení,
umožňují vhodné promíšení výroby, bydlení a občanského vybavení. Přitom ekonomické
aktivity budou mít charakter kapacitních čistých („HI-TECH“) resp. drobnějších výrobních
služeb, široká škála využití těchto ploch principiálně podmíněná vzájemnou slučitelností
umožní vyhnout se nežádoucí specifikaci  konkrétního využití  dnes promíšených ploch,
kdy řada různých řešení je možných i vhodných.

ÚP  uvážlivým  návrhem  zastavitelných  ploch  odpovídajícím  střízlivým  předpokladům
demografického rozvoje města zajišťuje ochranu nezastavěného území. Suburbanizace
není na území města podporována.

(20) Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit  charakter krajiny, umísťovat do co nejméně
konfliktních  lokalit  a  následně  podporovat  potřebná  kompenzační  opatření.  S ohledem  na  to
při územně plánovací činnosti, respektovat veřejné zájmy např. ochrany biologické rozmanitosti a
kvality životního prostředí,  zejména formou důsledné ochrany zvláště chráněných území, lokalit
soustavy Natura 2000, mokřadů, ochranných pásem vodních zdrojů, chráněné oblasti přirozené
akumulace vod a nerostného bohatství, ochrany zemědělského a lesního půdního fondu. Vytvářet
územní  podmínky  pro  implementaci  a  respektování  územních  systémů  ekologické  stability  a
zvyšování a udržování ekologické stability a k zajištění ekologických funkcí i v ostatní volné krajině
a  pro  ochranu  krajinných  prvků  přírodního  charakteru  v  zastavěných  územích,  zvyšování  a
udržování rozmanitosti venkovské krajiny. V rámci územně plánovací činnosti vytvářet podmínky
pro ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové kvality krajiny a vytvářet podmínky pro využití
přírodních zdrojů.

ÚP umisťuje rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, do co
nejméně konfliktních lokalit. Ve vztahu k území byla zejména posouzena (viz ZÚR ÚK) a
na  základě  prověření  umístěna  trasa  přeložky  silnice  I/9 do  upřesněného  koridoru.
Do lokality  EVL  Světlík  není  zasahováno.  Na území  vymezené  ptačí  oblasti  Labské
pískovce, která zasahuje do části sídla Studánka, byl minimalizován počet vymezených
zastavitelných ploch pro bydlení,  které vhodně doplňují  zastavěné území.  Plochy byly
po jejich posouzení  převzaty z platného ÚPNSÚ Varnsdorf.  Jsou respektovány veřejné
zájmy ochrany přírodních hodnot  území,  zejména lokalit  zvláštní  ochrany přírody  (PR
Světlík, PR Velký rybník, památné stromy) i obecné ochrany přírody (VKP registrované i
ze zákona).

ÚP  řešením  koncepce  krajiny  v návaznosti  na  funkční  a  prostorové  regulativy  ploch
přispívá  k udržení  ekologické  stability,  k zajištění  ekologických  funkcí  krajiny  v ostatní
volné krajině a k ochraně krajinných prvků přírodního charakteru v zastavěných územích,
ke zvyšování a udržování rozmanitosti „venkovské harmonické“ krajiny. Vytváří podmínky
pro ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové kvality a typy krajiny. 

V  ÚP je na celém území obce upřesněn ÚSES s prověřením návazností v širším území.
Prostorové  parametry  vymezených  prvků  odpovídají  podmínkám  Metodik  vymezování
ÚSES a jejich zapracování do ÚP. 
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(20a) Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící živočichy a
pro člověka, zejména při umísťování dopravní a technické infrastruktury a při vymezování ploch
pro  bydlení,  občanskou vybavenost,  výrobu  a  skladování.  V  rámci  územně plánovací  činnosti
omezovat  nežádoucí  srůstání  sídel  s  ohledem na  zajištění  přístupnosti  a  prostupnosti  krajiny,
uplatňovat integrované přístupy k předcházení a řešení environmentálních problémů.

Prostupnost území obce pro obyvatele a návštěvníky je kromě volného neorganizovaného
pohybu krajinou zabezpečena  sítí  silnic,  místních  a  účelových  komunikací,  tedy  v ÚP
vymezenými  plochami  veřejných  prostranství  (PK),  plochami  dopravní  infrastruktury  -
silniční  dopravy  (DS)  a  dalšími  v ÚP nevymezenými  zvykovými  trasami.  Průchodnost
území  z pohledu  rekreačních  aktivit  je  bezproblémově  zajištěna.  Prostupnost  a
přístupnost území v zájmech ochrany přírody je regulována obecně platnými legislativními
ustanoveními  (zákon  o  lesích,  o  ochraně  přírody  a  krajiny…).  ÚP  ponechává  volné
proluky  mezi  jednotlivými  sídly  pro  zachování  migrační  prostupnosti  v příčném směru.
Dle podkladů ÚAP ORP Varnsdorf a publikace „Migrační koridory pro velké savce v ČR“
(AOPK ČR – EVERNIA, s.r.o.) nejsou v řešeném území vymezeny hlavní migrační trasy
umožňující  migraci  velkých  savců  (dle  publikace  teoreticky  rys  ostrovid,  vlk  obecný,
medvěd hnědý,  los  evropský,  v podmínkách ř.ú.  jelen lesní  i  další  neuvedené druhy).
Území Varnsdorfu není zahrnuto do migračně významných území.

(21) Vymezit  a  chránit  ve  spolupráci  s  dotčenými  obcemi  před  zastavěním  pozemky  nezbytné
pro vytvoření souvislých ploch veřejně přístupné zeleně v rozvojových oblastech a v rozvojových
osách a ve specifických oblastech, na jejichž území je krajina negativně poznamenána lidskou
činností,  s  využitím její  přirozené obnovy;  cílem je  zachování  souvislých ploch nezastavěného
území v bezprostředním okolí velkých měst, způsobilých pro nenáročné formy krátkodobé rekreace
a dále pro vznik a rozvoj lesních porostů a zachování prostupnosti krajiny.

Sídelní zeleň má v řešeném území mimořádný význam, její  hlavní  funkcí  je propojení
rozptýlené  zástavby  a  vytvoření  vazby  mezi  zastavěným  územím  a  volnou  krajinou
tvořenou krajinnou zelení. Zahrnuje veřejnou zeleň parků (např. ulice Tyršova, Národní
ulice) a  veřejně  přístupnou  doprovodnou  zeleň  komunikací  a  vodotečí  (např.  niva
Mandavy), drobné plochy zeleně mezi plochami  bydlení aj.. V ÚP se navrhuje rozšíření
systému ploch veřejné zeleně o menší plochy při vodních tocích, zejména řece Mandavě
a  větší  plochy  s návazností  na  stabilizované  a  rozvojové  plochy  bydlení  s  možností
realizovat zde sportovně rekreační prvky (ul. 5. května, Plzeňská, Štursova, Jarošova).

(22) Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy udržitelného cestovního
ruchu (např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), při zachování a rozvoji hodnot území.
Podporovat propojení míst,  atraktivních z hlediska cestovního ruchu, turistickými cestami,  které
umožňují celoroční využití pro různé formy turistiky (např. pěší, cyklo, lyžařská, hipo).

Jsou  vytvářeny  podmínky  pro  rozvoj  cestovního  ruchu  využitím  potenciálu  území,
založeného  na kulturních  a  přírodních  hodnotách  území,  je  upřednostněn  rozvoj  tzv.
šetrného cestovního ruchu ve smyslu ochrany přírodních a krajinných hodnot a rozvoj
aktivit s celoročním provozem. Návrhem zkvalitnění a dobudování stávající infrastruktury
je podporován systémový rozvoj příměstské rekreace a volnočasových aktivit. 

V území je stabilizován motoristický areál pro motokros, plocha při Varnsdorfském rybníku
pro rekreaci u vody a plochy městského stadionu (fotbal, hokej).

V ÚP jsou vytvořeny územní podmínky pro rozvoj a zkvalitnění sítě cyklistických a pěších
tras a je zajištěna jejich provázanost na sousedící obce. Rozvoj cykloturistické dopravy je
vázán  na  vedení  cyklotras místního  významu  po  silnicích  III.  třídy  a  místních
komunikacích s návazností na širší území Lužických hor. ÚP Varnsdorf navrhuje rozšíření
systému cyklotras s návazností na širší území města: C1 – Großschönau – Varnsdorf –
Seifhennersdorf (podél Mandavy), C2 - Dolní Podluží – Varnsdorf nádraží ČD – Žitavská
(C1), C3 - Varnsdorf jih - propojení tras C2 a C4, J. Wolkra – Hřbitovní, C4 – Varnsdorf
Lidická  –  Varnsdorf  –  Studánka  (č. 3013),  C5  –  Varnsdorf  sever  –  vyhlídkový  okruh,
Žitavská – Mostecká – Hraniční – Štursova – Hrádek – Petra Bezruče (C1). Přes město
prochází  místní  cyklotrasa  č. 3015,  která  spojuje  Varnsdorf  (hraniční  přechod
Seifhennersdorf) - Dolní Podluží (hraniční přechod Herrenwalde) – Jiřetín pod Jedlovou –
Jedlovou (napojení na dálkovou cyklotrasu č. 21). 
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Systém  značených  turistických  stezek  je  respektován.  Řešeným  územím  procházejí
značené turistické stezky:

▪ SRN (Großschönau) -  Varnsdorf  náměstí  – Světliny – Varnsdorf  Studánka – Prameny
Křinice  –  Krásná  Lípa  –  Rumburk  –  Jiříkov  –  Šluknov  –  Lipová  –  Lobendava  –
Mikulášovice,

▪ Jiřetín pod Jedlovou – Varnsdorf náměstí – (SRN Seifhennersdorf) - Varnsdorf Hrádek,

▪ Varnsdorf Hrádek – Špičák – Varnsdorf (hran. přechod Großschönau).

(23) Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní
a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Při umísťování dopravní a technické
infrastruktury  zachovat  prostupnost  krajiny  a  minimalizovat  rozsah  fragmentace  krajiny;  je-li  to
z těchto hledisek účelné,  umísťovat  tato zařízení  souběžně. U stávající  i  budované sítě dálnic,
kapacitních komunikací a silnic I. třídy zohledňovat i potřebu a možnosti umístění odpočívek, které
jsou jejich nedílnou součástí. Zmírňovat vystavení městských oblastí nepříznivým účinkům tranzitní
železniční a silniční dopravy, mimo jiné i prostřednictvím obchvatů městských oblastí, nebo zajistit
ochranu jinými vhodnými opatřeními v území. Zároveň však vymezovat plochy pro novou obytnou
zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný odstup od vymezených koridorů pro nové úseky dálnic,
silnic  I.  třídy  a  železnic,  a  tímto  způsobem  důsledně  předcházet  zneprůchodnění  území
pro dopravní  stavby  i  možnému  nežádoucímu  působení  negativních  účinků  provozu  dopravy
na veřejné zdraví obyvatel (bez nutnosti budování nákladných technických opatření na eliminaci
těchto účinků).

ÚP  podle  místních  podmínek  zlepšuje  dostupnost  území  a  zkvalitňuje  dopravní  a
technickou  infrastrukturu  při  zachování  prostupnosti  krajiny  a  minimalizaci  rozsahu
fragmentace  krajiny.  V souladu  s nadřazenou  ÚPD  a  dalšími  dokumentacemi  jsou
vytvářeny  územní  předpoklady  pro  rozvoj  dopravních  systémů  vymezením  koridoru
přeložky silnice I/9. V ÚP se navrhuje místní přeložka silnice II/264 v prostoru křížení se
železniční  tratí  a  úprava  trasování  silnice  II/265  včetně  nové  křižovatky  v ulici  ČS.
mládeže a vytvoření vnitřního městského okruhu.

Byly  zpřesněny  koridory  konvenční  železniční  dopravy  nadmístního  významu  pro
optimalizaci  železničních  tratí  č. 081  Děčín  –  Varnsdorf  –  Liberec.  Koridory  jsou
zpřesněny  v rozsahu  stabilizovaných  ploch  dopravní  infrastruktury  –  drážní  doprava.
Přeložky železničních tratí mimo stávající osu koleje v řešeném území Varnsdorfu nejsou
navrhovány. 

ÚP  stanovuje  omezení  využívání  stabilizovaných  i  rozvojových  ploch  vyplývající
z navržené koncepce dopravní infrastruktury, čímž předchází zneprůchodnění území pro
dopravní  stavby i možnému nežádoucímu působení  účinků dopravy  na veřejné zdraví
obyvatel.

(24) Vytvářet  podmínky  pro  zlepšování  dostupnosti  území  rozšiřováním  a  zkvalitňováním  dopravní
infrastruktury s  ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany veřejného zdraví  a
v souladu s principy rozvoje udržitelné mobility osob a zboží, zejména uvnitř rozvojových oblastí a
rozvojových  os.  Možnosti  nové  výstavby  je  třeba  dostatečnou  veřejnou  infrastrukturou  přímo
podmínit.  Vytvářet  podmínky  pro  zvyšování  bezpečnosti  a  plynulosti  dopravy,  ochrany  a
bezpečnosti  obyvatelstva a zlepšování jeho ochrany před hlukem a emisemi,  s ohledem na to
vytvářet  v  území  podmínky  pro  environmentálně  šetrné  formy  dopravy  (např.  železniční,
cyklistickou).

ÚP  zlepšuje  dostupnost  území  vytvářením  územních  podmínek  pro  rozšiřování  a
zkvalitňování  infrastruktury veřejné dopravy.  Je navrženo provázání  jednotlivých druhů
dopravy tak, aby jako bezpečná a rozšiřitelná podporovala dostupnost a rozvoj obce. Je
posilován význam železniční dopravy a jsou vytvořeny územní podmínky pro vytvoření
přestupního místa mezi jednotlivými druhy veřejné i individuální dopravy. V prostoru před
železniční  stanicí je  stabilizována  plocha  veřejného  prostranství  pro  umístění
autobusového nádraží.

ÚP  návrhem  reorganizace  základní  dopravní  kostry  zvyšuje  bezpečnost  a  plynulost
dopravy,  ochranu  a  bezpečnost  obyvatelstva  a  zlepšuje  jeho  ochranu  před  hlukem a
emisemi. Stabilizací dalších dopravních ploch a kostry veřejných prostranství podporuje
environmentálně šetrné formy dopravy (železniční, cyklistickou, pěší).
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(24a) Na územích, kde dochází dlouhodobě k překračování zákonem stanovených hodnot imisních limitů
pro  ochranu  lidského  zdraví,  je  nutné  předcházet  dalšímu  významnému  zhoršování  stavu.
V územích, kde nejsou hodnoty imisních limitů pro ochranu lidského zdraví překračovány, vytvářet
územní podmínky pro to, aby k jejich překročení nedošlo. Vhodným uspořádáním ploch v území
obcí  vytvářet  podmínky  pro  minimalizaci  negativních  vlivů  koncentrované  výrobní  činnosti
na bydlení.  Vymezovat  plochy  pro  novou obytnou  zástavbu  tak,  aby  byl  zachován dostatečný
odstup od průmyslových nebo zemědělských areálů.

ÚP vytváří podmínky pro minimalizaci negativních vlivů koncentrované výrobní činnosti
na bydlení.  Kapacitní  výrobní  provozy  (potenciálně  rušivé)  budou  rozvíjeny
na stabilizovaných plochách výroby a skladování (VS) vybavených odpovídající dopravní
a technickou infrastrukturou.

Stávající  výrobní  provozy  v území  nemají  stanovena  žádná  ochranná  pásma.  Hluk
ze stávajících výrobních provozů dle ÚP by neměl překročit požadované hlukové limity
za hranicemi vlastního pozemku provozoven. Přesto jsou v zájmu vyváženosti podmínky
pro prověřování  případného  překračování  hygienických  limitů  hluku  stanoveny
pro rozvojové plochy obsahující bydlení umisťované v návaznosti na stabilizované výrobní
plochy  (do  vzdálenosti  100 m),  protože  realizace  protihlukových  opatření  může  být
pro majitele těchto pozemků i pro intenzifikaci zastavěného území obce výhodnější než
jejich nevyužívání. S ohledem na zachování urbanistické struktury obce, je třeba citlivě
přistupovat  k uplatnění  hygienických  předpisů  a  skloubit  ochranu  venkovních  prostorů
před hlukem s tvorbou urbanizovaného prostoru. 

(25) Vytvářet  podmínky  pro  preventivní  ochranu  území  a  obyvatelstva  před  potenciálními  riziky  a
přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze, sucho atd.) s cílem jim předcházet a
minimalizovat  jejich  negativní  dopady.  Zejména  zajistit  územní  ochranu  ploch  potřebných
pro umísťování staveb a opatření na ochranu před povodněmi a pro vymezení území určených
k řízeným rozlivům povodní.  Vytvářet  podmínky pro zvýšení  přirozené retence srážkových vod
v území a využívání přírodě blízkých opatření pro zadržování a akumulaci povrchové vody tam,
kde  je  to  možné s ohledem na strukturu osídlení  a  kulturní  krajinu,  jako jedno  z adaptačních
opatření v případě dopadů změny klimatu. V území vytvářet podmínky pro zadržování, vsakování i
využívání  srážkových  vod  jako  zdroje  vody  a  s  cílem  zmírňování  účinků  povodní  a  sucha.
Při vymezování zastavitelných ploch zohlednit hospodaření se srážkovými vodami.

Pro  správní  území  obce  Varnsdorf  není  definováno  žádné  omezení,  vyplývající
z obecných  právních  předpisů  nebo  z pravomocných  správních  rozhodnutí  na  úseku
civilní ochrany. V ÚP jsou respektovány obecné požadavky vyplývající ze zájmů obrany
státu a ochrany obyvatelstva a z platné legislativy (viz návrhová část ÚP kapitola D.5).

V ÚP byla vymezena na základě podkladů z ÚAP ORP Varnsdorf záplavová území (ZÚ)
Mandavy a Křinice včetně aktivních zón (AZZÚ). Křinice v řešeném území protéká pouze
masívem  lesa  bez  zásahu  do  zastavěného  území.  V  ÚP  jsou  výjimečně  navrženy
zastavitelné  plochy,  které  částečně  zasahují  do  stanoveného  záplavového  území
Mandavy.  Jejich  zastavění  je  podmíněně  možné  při  dodržení  zákona  č. 254/2001Sb.
v platném znění a omezení stanoveného ÚP Varnsdorf. Vodoprávní úřad může stanovit
v záplavovém území v dalších stupních PD omezující podmínky. 

ÚP stabilizací  nezastavitelných  ploch  vytváří  podmínky  pro  zvýšení  přirozené  retence
srážkových vod v území s ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu jako alternativy
k umělé akumulaci vod, ve vodohospodářské koncepci vytváří podmínky pro zadržování,
vsakování i využívání dešťových vod v zastavěných územích a zastavitelných plochách
jako zdroje vody a s cílem zmírňování účinků povodní. Stanovením závazných koeficientů
zeleně (min. podíl nezastavitelné plochy zeleně z celkové výměry plochy) pro zastavěné i
zastavitelné plochy jsou vytvářeny podmínky pro zadržování, vsakování vody i potenciální
využívání dešťových vod s cílem zmírňování účinků povodní. 

(26) Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou infrastrukturu
jen ve zcela  výjimečných a zvlášť  odůvodněných případech.  Vymezovat  a  chránit  zastavitelné
plochy pro přemístění zástavby z území s vysokou mírou rizika vzniku povodňových škod.

Do  záplavového  území  Mandavy  jsou  výjimečně  navrhovány  rozvojové  plochy
pro dokompletování stávající struktury zástavby a jsou náležitě odůvodněny (viz příslušné
kapitoly  Odůvodnění).  Jejich  zastavění  je  podmíněně  možné  při  dodržení  zákona
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č.254/2001Sb.  v  platném  znění  a  omezení  stanovených ÚP.  Vodoprávní  úřad  může
stanovit v záplavovém území v dalších stupních PD omezující podmínky.

Do záplavového území okrajově zasahuje zastavitelná plocha 28.BM.2.25.55 vymezená
v ulici Luční tvořící proluku v zástavbě a kdy lze stavby umístit mimo záplavové území.
Částečně do záplavového území zasahuje zastavitelná plocha 130.OS.2.45.15 vymezená
pro  rozvoj  sportovišť  (zejména  nekrytá  hřiště),  kde  nadzemní  stavby  budou  opět
umisťovány  mimo  záplavové  území.  Členění  této  plochy  na  zastavitelnou  a
nezastavitelnou část by bylo neúčelné, předpokládá se v této ploše zejména rozvoj hřišť,
nadzemní stavby (např. šatny) lze umisťovat mimo stanovené ZÚ. 

ÚP  vytváří  územní  podmínky  pro  potenciální  přemístění  staveb  pro  bydlení
ze záplavového území do nově navrhovaných rozvojových ploch.

Na území města byl  vymezen koridor  s potenciálně významným povodňovým rizikem.
Jedná  se  o úsek  toku  řeky  Mandavy  v délce  300 m od státní  hranice  po  most  v ulici
Mostecké. Koridor částečně zasahuje do areálu městské ČOV (726 m2) a velmi okrajově
do  výrobní  a  skladovací  plochy  (výrobní  areál,  cca  22 m2).  Speciální  opatření  se
nenavrhují. V daném území nebudou skladovány volně odplavitelné materiály a budovány
nadzemní stavby. 

(27) Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území a její rozvoj a tím
podporovat její  účelné využívání v rámci sídelní struktury, včetně podmínek pro rozvoj digitální
technické  infrastruktury.  Vytvářet  rovněž  podmínky  pro  zkvalitnění  dopravní  dostupnosti  obcí
(měst), které jsou přirozenými regionálními centry v území tak, aby se díky možnostem, poloze i
infrastruktuře  těchto  obcí  zlepšovaly  i  podmínky  pro rozvoj  okolních  obcí  ve  venkovských
oblastech a v oblastech se specifickými geografickými podmínkami. Při územně plánovací činnosti
stanovovat  podmínky pro vytvoření  výkonné sítě  osobní  i  nákladní železniční,  silniční,  vodní  a
letecké  dopravy,  včetně  sítí  regionálních  letišť,  efektivní  dopravní  sítě  pro  spojení  městských
oblastí  s venkovskými  oblastmi,  stejně  jako  řešení  přeshraniční  dopravy,  protože  mobilita  a
dostupnost jsou klíčovými předpoklady hospodářského rozvoje ve všech regionech.

ÚP při návrhu reorganizace dopravních systémů a doplnění inženýrských sítí koordinuje
umísťování  veřejné  infrastruktury  v území,  zkvalitňuje  dopravní  dostupnost  města,
stanovuje podmínky pro vytvoření  výkonné sítě osobní  i  nákladní  železniční  a silniční
dopravy. Jsou zohledněny požadavky dopravy nadmístního významu na spojení města
s okolními obcemi, stejně tak i s okolními regionálními centry. 

(28) Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat potřeby rozvoje území v dlouhodobém horizontu a
nároky  na  veřejnou  infrastrukturu,  včetně  veřejných  prostranství.  Návrh  a  ochranu  kvalitních
městských prostorů a veřejné infrastruktury je vhodné řešit ve spolupráci veřejného i soukromého
sektoru s veřejností.

Při  zpracování  návrhu  ÚP byla  vyhodnocena  demografická  situace  v území.  Kapacity
veřejného občanského vybavení,  dopravní a technické infrastruktury jsou dimenzovány
na potenciální  počet  uživatelů  území  cca  18000  nebo  počet  „připojitelných“  uživatelů,
stávající  fond veřejné infrastruktury bude doplňován na rozvojových plochách. V ÚP je
vymezen ucelený systém ploch veřejných prostranství. Tento soubor zahrnuje náměstí,
ulice, veřejnou zeleň a další prostory přístupné každému bez omezení. 

V rámci DPR bylo provedeno šetření mezi obyvateli  se zaměřením na získání námětů
na změny v území.  Návrh ÚP byl  koordinován se Strategickým plánem rozvoje  města
Varnsdorf.

(29) Zvláštní  pozornost  věnovat  návaznosti  různých  druhů  dopravy.  Vytvářet  územní  podmínky
pro upřednostňování veřejné hromadné, cyklistické a pěší dopravy. S ohledem na to vymezovat
plochy a koridory nezbytné pro efektivní  integrované systémy veřejné dopravy nebo městskou
hromadnou  dopravu,  umožňující  účelné  propojení  ploch  bydlení,  ploch  rekreace,  občanského
vybavení, veřejných prostranství, výroby a dalších ploch, s požadavky na kvalitní životní prostředí.
Vytvářet  tak  podmínky  pro  rozvoj  účinného  a  dostupného  systému,  který  bude  poskytovat
obyvatelům rovné možnosti mobility a dosažitelnosti v území. S ohledem na to vytvářet podmínky
pro  vybudování  a  užívání  vhodné  sítě  pěších  a  cyklistických  cest,  včetně  doprovodné  zeleně
v místech, kde je to vhodné.
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ÚP  zohledňuje  nároky  návaznosti  různých  druhů  dopravy  a  vytváření  podmínek
pro vybudování  a  užívání  vhodné  sítě  pěších a  cyklistických  cest.  Navržená dopravní
kostra  města  umožňuje  účelné propojení  ploch  hlavních funkcí  města,  jsou vytvořeny
podmínky pro rozvoj dostupného systému mobility všech uživatelů území.

Dopravní obslužnost města je zajišťována autobusovou a železniční dopravou. Vlakové
spoje jsou především využívány v dojížďce za prací a do škol nebo do vzdálených cílů
(Liberec,  Děčín,  Praha).  Dopravní  obslužnost je  vyhovující.  Pro  zlepšení  přestupních
podmínek pro cestující je v ÚP Varnsdorf navrženo nové autobusové nádraží v sousedství
s železniční  stanicí.  Na  území  obce  jsou  stabilizovány  autobusové  zastávky.  Stávající
cyklistické  a  pěší  trasy  byly  prověřeny,  upřesněny  a  doplněny  včetně  zajištění  jejich
koordinace na hranicích obce. 

(30) Úroveň  technické  infrastruktury,  zejména dodávku  vody  a  zpracování  odpadních  vod  je  nutno
koncipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i v budoucnosti.

Je rozvíjen systém zásobování obce pitnou vodou ze skupinového vodovodu Varnsdorf –
Chřibská.  V  minulých  letech  postupně  došlo  k  rekonstrukci  části  vodovodní  sítě.  Byl
rekonstruován  hlavní  přivaděč  skupinového  vodovodu  Chřibská  –  Varnsdorf.
Na vodovodní síti pak byla provedena rekonstrukce v lokalitách Pěnkavčí vrch a Hrádek a
hlavních řadů v Táborské a Mostecké ulici. Na vodovod je ve Varnsdorfu napojeno 100%
obyvatel.

V ÚP je  vodovodní  systém doplněn  o  zásobování  nových  rozvojových  lokalit.  V sídle
Studánka po prověření není navrhován plošný rozvoj vodovodní sítě. 

Do  ÚP  byl  zapracován  postupně  budovaný  systém  splaškové  kanalizace  ukončené
na městské  ČOV.  V ÚP je  navrženo  rozšíření  kanalizačního  systému  do  rozvojových
ploch. S ohledem na umístění, rozptýlenost zástavby a vysokou ekonomickou náročnost
nebude systém splaškové kanalizace rozvíjen  do sídla  Studánka,  kde budou přijmuta
taková technická opatření pro čištění splaškových vod u jednotlivých staveb (či skupin
staveb), aby kvalita vypouštěných vyčištěných vod byla v souladu s platnou legislativou.

(31) Vytvářet  územní  podmínky  pro  rozvoj  decentralizované,  efektivní  a  bezpečné  výroby  energie
z obnovitelných zdrojů, šetrné k životnímu prostředí, s cílem minimalizace jejich negativních vlivů a
rizik při respektování přednosti zajištění bezpečného zásobování území energiemi.

ÚP  v podmínkách  pro  využití  ploch  s rozdílným  způsobem  využití  vytváří  územní
předpoklady  pro  rozvoj  decentralizované,  efektivní  a  bezpečné  výroby  energie
z obnovitelných  zdrojů,  pro  výstavbu  malých  vodních  elektráren  v rámci  přípustného
využití ploch vodních a vodohospodářských a pro výstavbu fotovoltaických zařízení jako
technická součást staveb. Samostatné plochy pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů
se v ÚP nevymezují.  Umisťování  VVE se z důvodů ochrany krajinného rázu na území
obce nepřipouští. 

ÚP Varnsdorf je v souladu s požadavky a s republikovými prioritami územního plánování Politiky
územního rozvoje ČR. 
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B.1.2 ROZVOJOVÉ OBLASTI A ROZVOJOVÉ OSY

Varnsdorf není součástí žádné rozvojové oblasti ani rozvojové osy mezinárodního a republikového
významu. 

Obr: PÚR ČR – výřez schématu rozvojových oblastí a os a specifických oblastí

Zdroj: PÚR ČR ve znění závazném od 1. září 2021 (aktualizace č. 1, 2, 3, 4 a 5).

B.1.3 SPECIFICKÉ OBLASTI 

Varnsdorf není součástí žádné specifické oblasti  republikového významu, ani specifické oblasti,
ve které se projevuje aktuální problém ohrožení suchem.

B.1.4 KORIDORY A PLOCHY DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

ÚP zpřesňuje  koridor  E25  pro  vedení  VVN 110  kV  v trase  TR Nový  Bor  –  Nová  Huť  –  TR
Varnsdorf.  Při  vymezování  bylo  vycházeno  z územní  rezervy  E25  vymezené  v ZÚR  ÚK
a ze závěrů  územní  studie  Prověření  možné  varianty  vedení  110  kV  zásobujícího  Šluknovský
výběžek, pořízené Ministerstvem pro místní rozvoj. Při úpravě návrhu pro veřejné projednání byl
koridor  technické  infrastruktury  E25  pro  umístění  vrchního  vedení  VVN  110  kV  upraven
dle aktuálních ZÚR ÚK.
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Obr.: Výřez schématu elektroenergetiky

Zdroj: PÚR ČR ve znění závazném od 1. září 2021 (aktualizace č. 1, 2, 3, 4 a 5).

Z hlediska dopravní  infrastruktury nejsou v rámci  PÚR ČR navrženy žádné rozvojové záměry
týkající se správního území města Varnsdorf.

Obr.: Výřez schématu silniční dopravy

Zdroj: PÚR ČR ve znění závazném od 1. září 2021 (aktualizace č. 1, 2, 3, 4 a 5).
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Obr.: Výřez schématu železniční dopravy

Zdroj: PÚR ČR ve znění závazném od 1. září 2021 (aktualizace č. 1, 2, 3, 4 a 5).

B.1.5 DALŠÍ ÚKOLY PRO MINISTERSTVA, JINÉ ÚSTŘEDNÍ SPRÁVNÍ ÚŘADY 
A PRO ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

Z úkolů pro územní plánování stanovených v kapitole 7 aktuálně nevyplývají pro řešené území
města Varnsdorf konkrétní požadavky.

B.2 VYHODNOCENÍ SOULADU ÚP S POŽADAVKY ÚPD VYDANÉ KRAJEM

Zásady  územního  rozvoje  Ústeckého  kraje  (ZÚR ÚK)  byly  vydány  zastupitelstvem Ústeckého
kraje, na základě usnesení č. 23/25Z/2011 ze dne 07.09.2011, nabytí účinnosti dne 20.10.2011,
v souladu s § 7 odst. 2 písm. a) a § 36 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., (stavební zákon v platném
znění) a § 171 zákona č. 500/2004 Sb., (správní řád v platném znění).  Následně byly vstoupily
v následující aktualizace:
▪ 1. aktualizace ZÚR ÚK (účinnost 20.5.2017),
▪ 3. aktualizace ZÚR ÚK (účinnost od 17.2.2019),
▪ 2. aktualizace ZÚR ÚK (účinnost od 6.8.2020).

B.2.1 KRAJSKÉ PRIORITY ÚP

V rámci ZÚR ÚK byly pro zajištění udržitelného rozvoje, dosažení cílů a úkolů územního plánování
a zvýšení atraktivity kraje, stanoveny krajské priority územního plánování. Dále jsou vybrány a
vyhodnoceny konkrétní krajské priority (proložený text), které se podstatně týkají řešeného území: 

ZÁKLADNÍ PRIORITY

(1) Vytvářet nástroji územního plánování na území kraje předpoklady pro vyvážený vztah mezi třemi
pilíři  udržitelného rozvoje: požadovaný směr hospodářského rozvoje, úroveň životního prostředí
srovnatelná s jinými částmi ČR a standardy EU a zlepšení parametrů sociální soudržnosti obyvatel
kraje.

Cílem ÚP Varnsdorf je podpořit zejména sociální a hospodářský  pilíř udržitelného rozvoje.
Koncepce ÚP posiluje sociální pilíř návrhem rozvojových ploch bydlení, zejména určených
pro výstavbu rodinných domů jako stabilizačního faktoru obyvatelstva, podporuje  rozvoj
podnikatelských aktivit vymezením rozvojových ploch smíšených městských. Návrhy ÚP
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zvyšují  diverzifikaci  hospodářské  základny  v  obci  a  rozšiřují  potenciální  nabídku
pracovních míst při zachování environmentálního pilíře (respektování přírodních hodnot,
upřesnění ÚSES,...). 

(2) Stanovovat  a  dodržovat  limity  rozvoje  pro  všechny činnosti,  které  by  mohly  přesahovat  meze
únosnosti  území (tj.  podmínky udržitelného rozvoje),  způsobovat jeho poškození a nebo bránit
rozvoji jiných žádoucích forem využití území.

ÚP stanovuje  podmínky  využití  ploch  s rozdílným  způsobem  využití  a  další  omezení
stanovená  ÚP  (např.  ochrana  před  nadměrným  hlukem).  Limity  využití  území  jsou
příslušně zohledněny a případné střety řešeny a odůvodněny.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

(3) Dosáhnout  zásadního  ozdravění  a  markantně  viditelného  zlepšení  životního  prostředí,a  to  jak
ve volné krajině, tak uvnitř sídel; jako nutné podmínky pro dosažení všech ostatních cílů zajištění
udržitelného  rozvoje  území  (zejména  transformace  ekonomické  struktury,  stabilita  osídlení,
rehabilitace tradičního lázeňství, rozvoj cestovního ruchu a další).

(4) Pokračovat v trendu nápravy v minulosti  poškozených a narušených složek životního prostředí
(voda, půda, ovzduší, ekosystémy) a odstraňování starých ekologických zátěží Ústeckého kraje
zejména v Severočeské hnědouhelné pánvi, v Krušných horách a v narušených partiích ostatních
částí  Ústeckého  kraje.  Zlepšení  stavu  složek  životního  prostředí  v  uvedených  částech  území
považovat za prvořadý veřejný zájem. 

(5) Nástroji  územního plánování chránit  nezastupitelné přírodní  hodnoty zvláště chráněných území
(NP,  CHKO,  MZCHÚ),  soustavy  chráněných  území  NATURA  2000  (EVL  a  PO),  obecně
chráněných území (PPk, VKP, ÚSES) a území významná z hlediska migrační prostupnosti krajiny
pro volně žijící živočichy.

(7) Územně plánovacími nástroji přispět k řešení problémů v oblastech s překročenými imisními limity
znečišťujících  látek  (zejm.  vlivem  těžby  surovin,  energetické  a  průmyslové  výroby)  a  v  území
zasažených zejména hlukem zejména z dopravy (dálniční a silniční, částečně i železniční doprava).

(7a) Předcházet  střetům vzájemně neslučitelných  činností  v  území  návrhem vhodného  plošného  a
prostorového uspořádání území, zejména chránit obytná a rekreační území a zvláště chráněná
území před negativními vlivy z koncentrovaných výrobních činností a dopravy.

(7b) V oblasti odpadového hospodářství upřednostňovat třídění a separaci odpadů před skládkováním,
zároveň optimalizovat  nakládání s biologicky rozložitelnými odpady s důrazem na kvalitu jejich
odděleného sběru.

Životní  prostředí  na  území  Varnsdorfu  je  negativně  ovlivněno  množstvím  lokalit
brownfields, zhoršenou kvalitou ovzduší (z vytápění), zhoršenou kvalitou povrchových vod
(nedokončený systém kanalizace města, jednotná kanalizace),  vymezená poddolovaná
území. 

ÚP vytváří územní podmínky pro zlepšení čistoty vody návrhem rozšíření kanalizačního
systému města a napojením rozvojových ploch na něj, návrhem přechodu na ekologické
zdroje vytápění (zemní plyn, elektrická energie, obnovitelné zdroje energie).

ÚP je  navržen s ohledem na ochranu ŽP a  jeho jednotlivých složek a jeho souběžné
vyhodnocení  vlivů  na  životní  prostředí  koriguje  tvorbu  ÚP  a  eliminuje  návrhy
s významnými nepříznivými vlivy na ŽP a obyvatelstvo. 

Nástroji  územního plánování  jsou chráněny přírodní  hodnoty území (viz kapitola B.4.2
návrhu ÚP). ÚP nemá samostatně ani ve spojení s jinými změnami v území významný vliv
na  území  evropsky  významných  lokalit  nebo  ptačích  oblastí.  Návrh  rozvoje  území
respektuje ochranu lokalit v předmětech zájmů zvláštní i obecné ochrany přírody a krajiny.

Vytápění objektů a ohřev TUV v plochách přilehlých ke stávajícím STL plynovodům bude
řešeno  plynem.  V ÚP je  navrženo  rozšíření  plynovodní  středotlaké  sítě.  K vytápění  a
ohřevu  TUV  lze  využít  i  obnovitelné  zdroje  energie  (solární  ohřev,  tepelná  čerpadla,
biomasa).  Zachovává  se  stávající  systém  CZT založený  na  spalování  uhlí,  které  lze
výhledově nahradit zemním plynem.

Vyšší hladinou hluku je ohrožena zejména kontaktní zástavba v území podél trasy silnice
I/9 a silnic II/264, II/265 a železničních tratí. Negativní hlukové vlivy ze silniční a železniční
dopravy budou eliminovány návrhem umístění  nových objektů mimo hlukem zasažené
území a budou provedena patřičná technická protihluková opatření. Pro rozvojové plochy
v území potenciálně zasaženém nadměrným hlukem zejména z dopravy jsou stanoveny
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zvláštní  podmínky  pro  využití  ploch  (viz  kapitola  F.3.  návrhu  ÚP).  Případná  opatření
k odstranění  negativních  účinků  hluku  budou  realizována  na  náklady  vlastníků  těchto
ploch. (podrobněji viz kapitola Negativní účinky hluku z dopravy v tomto Odůvodnění).

Území  města  Varnsdorfu  nespadá  mezi  oblasti  s  překročenými  imisními  limity
znečišťujících látek (zejm. vlivem těžby surovin, energetické a průmyslové výroby).

Územní plán vhodným návrhem plošného a prostorového uspořádání území mimo jiné
chrání  obytná  a  rekreační  území  a  zvláště  chráněná  území  před  negativními  vlivy
z koncentrovaných výrobních činností a dopravy.

Z hlediska odpadového hospodářství územní plán vymezuje plochu pro umístění městské
kompostárny, která umožní využití tříděného biologicky rozložitelného odpadu. Zároveň se
na území města nepřipouští umisťování skládek odpadů, viz kap. D.2.4 výrokové části.
Třídění a sběr odpadu není předmětem řešení územního plánu.

HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ

(8) Vytvářet  územně  plánovací  podmínky  pro  transformaci  ekonomické  struktury,  zejména
v hospodářsky  problémových  regionech,  charakterizované  větší  odvětvovou  rozmanitostí  a
zvýšeným  podílem  progresivních  výrob  a  služeb  odpovídající  současným  ekonomickým  a
technologickým trendům.

(9) Nepřipustit na území kraje extenzivní jednostranný rozvoj palivoenergetického komplexu a těžkého
průmyslu, respektovat územně ekologické limity těžby hnědého uhlí (ÚEL) stanovené usnesením
vlády ČR č.331/1991 a č.444/1991, včetně usnesení vlády ČR č. 827/2015.

(10) Těžbu nerostných surovin v Ústeckém kraji, na jehož území se vyskytují z celostátního hlediska
významné  palivoenergetické  a  další  surovinové  zdroje,  podřídit  dosahování  přijatelné  meze
únosnosti zatížení krajiny, snižovat celkovou zátěž území a nepřipustit zahájení otvírky více ložisek
současně v území s jejich koncentrovaným.výskytem. Vymezení skladebných částí ÚSES v ZÚR
Ústeckého kraje a v navazujících územně plánovacích dokumentacích obcí  a jejich  částí  není
taxativním důvodem pro případné neuskutečnění těžby v ložisku nerostných surovin.  Při  těžbě
musí být v maximálně možné míře respektována funkce ÚSES ve stanoveném rozsahu. V případě
omezení funkce ÚSES v důsledku těžby budou v dokumentacích Povolení k hornické činnosti a
Plán dobývání navržena rekultivační opatření dle pokynů příslušného orgánu ochrany přírody.

(11) Vytvářet  územně  plánovací  podmínky  pro  transformaci  ekonomické  struktury,  zejména
v hospodářsky  problémových  regionech,  charakterizované  větší  odvětvovou  rozmanitostí  a
zvýšeným  podílem  progresivních  výrob  a  služeb  odpovídající  současným  ekonomickým  a
technologickým trendům.

(12) Využít  pro  rozvojové  záměry  územní  rezervy  ve  stávajících  průmyslových  zónách  a  kriticky
posuzovat a usměrňovat další rozvojové záměry ekonomických aktivit na volných plochách mimo
již zastavěná území.

(13) V  souladu  s  platnými  legislativními  postupy  usilovat  o  redukci  rozsáhlých  omezení  územního
rozvoje kraje vyplývající z vyhlášených dobývacích prostorů (DP) a chráněných ložiskových území
(CHLÚ).

(14) Zaměřit pozornost na podmínky využívání zemědělských území při zachování ekologických funkcí
krajiny,  minimalizovat  zábory  zejména nejkvalitnějších  zemědělských  půd,  podporovat  ozdravná
opatření – ochrana proti erozním účinkům vody, větru, přípravu a realizaci ÚSES, zamezit zbytečné
fragmentaci zemědělských území, obnovit péči o dlouhodobě nevyužívaná území, vymezovat území
vhodná pro pěstování biomasy a rychle rostoucích dřevin pro energetické účely aj.

ÚP rozvíjí podmínky pro umisťování široké škály ekonomických (podnikatelských) aktivit
v území  stabilizací  ploch  výroby  a  skladů,  rozvojem  ploch  smíšených  městských,
stabilizací  ploch  občanského  vybavení.  ÚP vytváří  i  podmínky  pro  rozvoj  cestovního
ruchu, sportu a rekreace.

ÚP stabilizuje  a  rozvíjí  v  řešeném území  konkrétní  plochy  hospodářského  charakteru
(výroba a skladování, zemědělská výroba, plochy občanského vybavení, plochy smíšené
městské). Ekonomické aktivity jsou umožněny i v rámci podmíněně přípustného využití
v plochách  bydlení  a smíšených  obytných  -  centrálních  (zejména  obslužné  funkce).
Navržené  zastavitelné  plochy  navazují  na  zastavěné  území,  vhodně  jej  doplňují.  Je
podporována revitalizace brownfields návrhem jejich nového využití  (např.  areál ELITE
v blízkosti  centra  města)  v rámci  ploch smíšených městských.  Mimo zastavěné území
jsou  plochy  pro  rozvoj  podnikatelských  aktivity  navrženy  velmi  omezeně.  Zábor
nejkvalitnějších zemědělských půd je návrhem ÚP minimalizován.
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Nově navržené zastavitelné plochy navazují na zastavěné území, u ploch přestavby se
jedná pouze o změnu funkčního využití zastavěných nebo již vymezených zastavitelných
ploch bez záboru ZPF, který je pokud možno minimalizován. Zábor ZPF je vyhodnocen a
odůvodněn. 

Koncepční  řešení  ÚP nezvyšuje  fragmentaci  krajiny.  Jednotlivé  záborové  lokality  jsou
vymezeny  s ohledem  na  organizaci  zemědělského  hospodaření  v řešeném  území,
bez omezení  technologické  přístupnosti  okolních  pozemků  ZPF,  bez  narušení
hydrologických  a  odtokových  poměrů  a  bez  přerušení  sítě  zemědělských  účelových
komunikací. 

Je upřesněn a vymezen ÚSES včetně návazností  na území okolních obcí.  Z důvodů
ochrany přírody a krajiny (část řešené území leží v CHKO Lužické hory) ÚP nepřipouští
pěstování  biomasy  a  rychlerostoucích  dřevin  nepůvodních  druhů  pro  technické  a
energetické účely.

ROZVOJOVÉ OBLASTI A OSY, SPECIFICKÉ OBLASTI

(15) Ve  vymezených  rozvojových  oblastech  využívat  předpoklady  pro  progresivní  vývoj  území,
zajišťovat  územně  plánovací  přípravu  pro  odpovídající  technickou,  dopravní  infrastrukturu
(s důrazem na rozšiřování sítě hromadné dopravy a integrovaných systémů veřejné dopravy) a
občanskou vybavenost. Územní rozvoj hospodářských a sociálních funkcí provázat s ochranou
krajinných,  přírodních  a  kulturních  hodnot.  Využívat  rozvojových  vlastností  těchto  území
ve prospěch okolních navazujících území.

(16) Ve vymezených rozvojových osách kraje využívat předpokladů pro územní rozvoj těchto koridorů,
založených zejména na jejich výhodné dopravní dostupnosti. Rozvojových vlastností těchto území
využít  pro  šíření  progresivního  vývoje  na  území  celého  kraje.  Současně  koncentrací  aktivit
do těchto koridorů šetřit nezastavěné území ve volné krajině.

(17) Ve stanovených specifických oblastech kraje podporovat řešení jejich územních problémů, prosazovat
formy  územního,  hospodářského  a  sociální  rozvoje  vyhovující  potřebám  těchto  území,  zvláštní
pozornost při tom věnovat ochraně a revitalizaci přírodních, krajinářských a kulturních hodnot.

(18) Trvale  vyhodnocovat  míru  rovnováhy  socioekonomického  a  demografického  vývoje  v  dílčích
územích kraje, předcházet prohlubování nežádoucích regionálních rozdílů a eventuelnímu vzniku
dalších problémových částí kraje, vyhledávat a uplatňovat územně plánovací nástroje na podporu
rozvoje  těchto  území,  předcházet  vzniku  prostorově  sociální  segregace  s  negativními  vlivy
na sociální soudržnost.

Přiměřeně  specifikům  území  obce  jsou  splněny  stanovené  úkoly  pro  usměrňování
územního  rozvoje  stanovené  pro  rozvojovou  oblast  nadmístního  významu  NOB3
Rumburksko – Varnsdorfsko, do které bylo v ZÚR ÚK území obce Varnsdorf zařazeno.
Cílem ÚP Varnsdorf je podpora hospodářského a sociálního pilíře udržitelného rozvoje,
při zachování  environmentálního  pilíře.  Hodnoty  území  a  limity  využití  území
identifikované v ZÚR ÚK, ÚAP ORP Varnsdorf a DPR ÚP jsou respektovány.

DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

(19) Zajistit na úseku dopravní infrastruktury podmínky pro zlepšení vnitřní provázanosti a funkčnosti
soustavy  osídlení  Ústeckého  kraje  (zejména  dostavbou  dálnic  D6  a  D7,  úseků  silnice  I/13,
přestavbou silnice I/27, modernizací a optimalizací hlavních železničních tratí, vymezením koridoru
Labské vodní cesty mezinárodního významu aj.).

(19a) Vytvářet územní podmínky pro zmírnění negativních účinků tranzitní silniční a železniční dopravy
na  obyvatelstvo  kraje  vymezováním  vhodného  plošného  a  prostorového  uspořádání  území,
zejména  návrhem ploch  pro  bydlení  v  dostatečném odstupu  od  dopravně  zatížených  silnic  a
železnic, návrhem obchvatů a přeložek mimo intenzivně obydlená území anebo návrhem dalších
vhodných stavebně technických, provozních či organizačních opatření. Obchvaty a přeložky budou
zároveň řešeny takovým způsobem, aby byl  účinným způsobem minimalizován vliv na přírodní
prostředí a krajinu, a to zejména ve zvláště chráněných územích.

(20) Zlepšovat  dostupnost  krajského  města  Ústí  nad  Labem  ze  všech  částí  kraje  při  zdůraznění
významu veřejné dopravy.

(21) Zajistit modernizaci a dostavbu dopravní infrastruktury pro kvalitní napojení okrajových částí kraje
(zejména oblasti Krušných hor, Šluknovska a podhůří Doupovských hor).

(22) Zkvalitnit  vazby Ústeckého kraje k okolním krajům na úseku dopravy a technické infrastruktury
(zejména ve  vztazích  oblastí  Děčínsko  –  Liberecko,  Šluknovsko  –  Liberecko,  Chomutovsko  –
Karlovarsko, Podbořansko – severní Plzeňsko).
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(23) Zlepšit  přeshraniční  vazby Ústeckého kraje se SRN na úseku dopravy,  technické infrastruktury
(v příhraničních  oblastech  Krušných  hor,  Labských  pískovců,  Šluknovského  výběžku  a
v aglomeračních vztazích Teplice,  Ústí  nad Labem – Dresden a Chomutov,  Most  – Chemnitz,
Zwickau).

(24) Podporovat záměr na vybudování zařízení typu – Veřejný terminál a přístav s vazbou na logistické
centrum (VTP) na území měst Děčín, Lovosice, Ústí nad Labem a přilehlých obcí, který zahrnuje
rozvoj dopravního terminálu a veřejného přístavu s propojením dálniční, silniční, železniční a vodní
dopravy.  Vybudování  veřejného  terminálu  a  přístavu  s  vazbou  na  logistické  centrum  (VTP)
na území  měst  Děčín,  Lovosice,  Ústí  nad  Labem  a  přilehlých  obcí  je  nezbytné  podmínit
minimalizováním vlivů na soustavu lokalit Natura 2000, přírodní složky prostředí vázané na tok a
údolní nivu Labe a krajinný ráz údolí Labe.

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

(26) Podpořit  kombinovanou  výrobu  elektřiny  a  tepla  ve  stávajících  a  nových  zdrojích,  stabilizovat
provozované systémy centrálního zásobování teplem a podpořit jejich účelné rozšiřování.

(27) Zajistit cestou modernizace a v nezbytném rozsahu i dostavbou přenosové energetické soustavy a
produktovodů  spolehlivost  a  dostatečnou  kapacitnost  energetických  dodávek  v  rámci  kraje,
zprostředkovaně i v rámci ČR.

(28) Vytvořit územně plánovací předpoklady pro zajištění bezpečné a dostatečné dodávky elektrického
výkonu do prostoru Šluknovského výběžku.

(29) Podpořit  racionální  a  udržitelný  rozvoj  obnovitelných  energetických  zdrojů,  územně  regulovat
záměry na výstavbu velkých větrných elektráren s ohledem na eliminaci rizik poškození krajinného
rázu a ohrožení rozvoje jiných žádoucích forem využití území (zejména oblast Krušných hor).

(30) V dílčích zejména některých venkovských částech kraje bez dostatečných místních zdrojů vody
(Lounsko,  Šluknovsko,  horské  části  kraje),  řešit  problémy  zásobování  vodou  napojením
na vodárenskou soustavu zásobování pitnou vodou.

(31) Územně plánovacími nástroji vytvářet předpoklady pro modernizaci stávajících systémů odvádění
a  čištění  odpadních  vod  a  pro  dořešení  této  problematiky  v  menších  sídlech  (do  2000  EO)
ve venkovském prostoru.

(32) Vytvářet podmínky pro dostupnost služeb spojů a telekomunikací podle potřeb jednotlivých částí
kraje.

(33) Ve všech výše uvedených bodech (19 až 32) musí být územně technické řešení návrhů na rozvoj
dopravní a technické infrastruktury provázáno s citlivostí řešení vůči přírodě, snahou zachovávat
přírodní biodiversitu a s ochranou hodnotné zemědělské půdy. Řešením jednotlivých záměrů a
jejich územní koordinací  je třeba zamezovat zbytečné fragmentaci  krajiny. V případě existence
variant nebo alternativ řešení a změn pokládat za kriteria vhodného výběru: dopravní a technickou
účinnost záměrů, míru citlivosti  řešení vůči ochraně životního prostředí, přírodních, kulturních a
civilizačních územních hodnot a respektování cílových charakteristik vymezených krajinných celků.

Zlepšení dopravní dostupnosti vyšších center osídlení, zejména Děčína, Ústí nad Labem,
Liberce  je  v ÚP podporováno vymezením koridoru  Z1  pro  optimalizaci  železniční  trati
(Liberec) – Varnsdorf – Rybniště - (Děčín). Koridor je zpřesněn v rozsahu stabilizovaných
ploch  dopravní  infrastruktury  –  drážní.  Přeložky  železničních  tratí  mimo  stávající  osu
koleje v řešeném území Varnsdorfu nejsou navrhovány. V ÚP je stabilizována silnice I/9,
která je významnou spojnicí Šluknovského výběžku do vnitrozemí ČR. Navrhuje se její
místní přeložka v sídle Studánka.

Přeshraniční  vazby  města  Varnsdorf  jsou  posilovány,  v  dopravě  vymezením  radiál
ve vazbě na městský okruh, respektováním stabilizovaných železničních drah, v oblasti
technické infrastruktury např. řešením kanalizačního systému.

V ÚP Varnsdorf  je  stabilizována  soustava  CZT,  která  je   provozována  jako  Teplárna
Varnsdorf a.s., která byla vyňata z firmy Velveta, přestože Velveta v ní má majoritní podíl.
V druhé  polovině  devadesátých  let  minulého  století  byl  postupně  postaven  nový
horkovodní rozvod z předizolovaných, volně ložených trubek, kterým se rozšířil původní
rozsah CZT především o odběratele parní tepelné sítě firmy ELITE. Na horkovodní rozvod
je přímo napojeno 65 odběrných míst zásobujících byty a 71 odběrných míst zásobujících
nebytové  organizace.  Výroba  tepelné  energie  v Teplárně  postupně  klesá,  což  je
způsobeno snižujícím se odběrem bytového sektoru vlivem zateplování budov, především
však  omezováním  výroby  ve  firmě  Velveta.  Jsou  vytvářeny  územní  podmínky
pro výhledový přechod ze spalování uhlí na zemní plyn a na využití kogenerační jednotky.
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V ÚP je upřesněn a vymezen koridor E25 pro vedení VVN 110 kV mezi TR Nový Bor a TR
Varnsdorf. Koridor je vymezen jako návrhový nikoliv územní rezerva (viz PÚR ČR, koridor
E25).  ÚP  Varnsdorf  zapracovává  navržené  řešení  územní  studií  „Prověření  možné
varianty  vedení  110  kV  zásobujícího  Šluknovský  výběžek“  (Atelier  T-plan,  2013,
pořizovatel  MMR  ČR)  s tím,  že  v koridoru  v řešeném  území  bude  nadzemní  vedení.
Při úpravě  návrhu  pro  veřejné  projednání  byl  koridor  technické  infrastruktury  E25
pro umístění vrchního vedení VVN 110 kV upraven dle aktuálních ZÚR ÚK.

Plochy pro vysoké větrné elektrárny z důvodu ochrany přírody, krajinného rázu a osídlení
(obydlené a rekreační stavby) nejsou v ÚP vymezovány. Na území města jsou dva plošně
významné areály FVE. Po jejich dožití je navrženo plochy využít pro výrobu a skladování
(plochy přestavby).

Ve  Varnsdorfu  postupně  dochází  k  přebudování  nevyhovujících  systémů  jednotné
kanalizace  a byla  rekonstruována  ČOV.  Nyní  je  téměř  celý  intravilán  města
odkanalizován,  byla  vybudována  páteřní  splašková  stoka,  původní  stoky  jsou  místně
využity  pro  dešťovou  kanalizaci.  ÚP  navrhuje  rozvoj  splaškové  kanalizační  sítě  a
odvedení  splaškových  vod  na  ČOV  i  v  územích  se  stávajícími  výpustmi  bez  čištění
do recipientů a prodloužení stokové sítě do rozvojových lokalit. S ohledem na umístění,
rozptýlenost  zástavby  a  vysokou  ekonomickou  náročnost  nebude  systém  splaškové
kanalizace  rozvíjen  do  sídla  Studánka,  kde budou  přijmuta  taková technická opatření
pro čištění  splaškových  vod  u  jednotlivých  staveb  (či  skupin  staveb),  aby  kvalita
vypouštěných vyčištěných vod byla v souladu s platnou legislativou. 

Přírodní,  kulturní,  urbanistické  i  civilizační  hodnoty  jsou  v  ÚP  v  maximální  míře
respektovány a rozvíjeny.  Ochrana krajinného rázu v rámci  jeho vymezených jednotek
(OKR, MKR) je v návrzích ÚP konkretizována v regulativech jednotlivých ploch rozdílného
funkčního využití. 

Zásady  ochrany  krajiny,  krajinného  rázu  a  přírodních  hodnot  jsou  v ÚP  cíleny
na zachování  jejich  současného  charakteru  s důrazem  na  eliminaci  negativních  vlivů
na dochovaný,  kvalitní  a atraktivní  krajinný  ráz.  Jsou  respektovány  cílové  kvality a
příslušně kroky k jejich naplnění krajinného celku KC 12 Šluknovská pahorkatina.

SÍDELNÍ SOUSTAVA A REKREACE

(34) Podporovat  polycentrický  rozvoj  sídelní  soustavy,  pro  kraj  typické  kooperativní  vztahy  mezi
jednotlivými sídly a racionální střediskové uspořádání sídelní soustavy, současně respektovat a
kultivovat specifickou tvářnost každého sídla včetně zřetele k zachování prostorové oddělenosti
sídel s ohledem na zajištění přístupnosti a prostupnosti krajiny. Vytvářet předpoklady pro posílení
partnerství mezi urbánními a venkovskými oblastmi.

(34a) Vytvářet územní podmínky pro prostorově, provozně, funkčně a časově koordinovaný rozvoj území
kraje, zejména využitím nástrojů stanovení pořadí změn v území a podmíněnosti rozvoje území
realizací veřejné infastruktury pro zajištění obsluhy území.

(35) V  příhraničních  prostorech  ČR/SRN podporovat  vzájemně  výhodnou  kooperaci  a  provázanost
sídelních soustav a rekreačních areálů.

(36) Podporovat rychlý a efektivní postup rekultivace a revitalizace území s ukončenou těžbou hnědého
uhlí, se zaměřením na vznik plnohodnotné polyfunkční příměstské krajiny se zdůrazněním složky
rekreace, odpovídající specifickým vlastnostem a předpokladům konkrétních území.

(37) Podporovat významné projekty cestovního ruchu, rekreace a lázeňství v souladu s možnostmi a
limity  konkrétních  území,  podporovat  rozvoj  těchto  zařízení  v  málo  využívaných  vhodných
lokalitách.

(38) Podporovat  vybudování  propojené  a  hierarchizované  sítě  cyklostezek  a  turistických  cest
s vhodným doplněním doprovodné zeleně na území kraje s návazností na vznikající republikovou
a evropskou síť těchto zařízení.

(38a) Chránit  území  Krušných  hor  jako  území  s  významným  potenciálem  pro  rozvoj  rekreace  a
cestovního ruchu a minimalizovat rozsah činností, které by mohly jeho rekreační charakter narušit.

ÚP  respektuje  polycentrický  rozvoj  sídelní  struktury,  posiluje  význam  města  jako
mikroregionálního centra ve spádovém obvodu regionálního centra – města Děčín. Město
Varnsdorf  představuje  místní  centrum  vybavenosti  pro  venkovský  „periferní“  region
v jihovýchodní části Šluknovského výběžku zastoupený převážně malými obcemi (jedná
se  o  Dolní  a  Horní  Podluží,  Jiřetín  pod  Jedlovou,  Rybniště,  Chřibskou).  Město
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spolupracuje se sousedním městem Rumburk  a obcemi na území Spolkové republiky
Německo  (Großschönau,  Seifhennersdorf).  Varnsdorf  je  součástí  souvislého  pásu
osídlení sledujícího tok Mandavy.

Spádový obvod Varnsdorfu představuje v současné době cca 23 tisíc uživatelů území
(bydlící  včetně uživatelů objektů individuální rekreace,  v tom však není vliv ubytovacích
zařízení  a jednodenní  návštěvnosti  území). Bezprostředně  sousedící  saská  města
Großschönau a Seifhennersdorf představují další potenciál 12 až 13 tis. obyvatel. Okruh
potenciálního  spádu  pro  komerčně  fungující  OV  tak  představuje  nejméně  36  tisíc
obyvatel.

Město Varnsdorf má vzhledem ke své historii poměrně pestrou nabídku zařízení občanské
vybavenosti,  a to jak lokálního, tak i nadmístního významu (základní i  střední školství,
zdravotnictví, správa města, divadlo, maloobchod, služby výrobního charakteru, sportovní
zařízení  (např.  fotbalový stadion, zimní stadion),  finanční  instituce apod.).  Varnsdorf  je
nejvýznamnějším  městem  Šluknovského  výběžku.  Občanská  vybavenost  je  zejména
koncentrována do centrální oblasti města. Ve Varnsdorfu se nacházejí všechny potřebné
základní služby pro obyvatelstvo, město slouží jako centrum pro spádovou oblast okolních
obcí. 

ÚP stabilizuje plochy občanského vybavení a vytváří územní předpoklady pro další rozvoj
zařízení občanského vybavení zejména na plochách občanského vybavení a občanského
vybavení – sport a rekreace a na plochách smíšených obytných – centrálních. V ÚP je
vymezena plocha pro rozhlednu na vrchu Špičák.

Stávající cyklistické a pěší trasy byly prověřeny, upřesněny a doplněny včetně zajištění
jejich  koordinace  na  hranicích  obce. V ÚP navržený  rozvoj  cykloturistické  dopravy je
vázán  na  vedení  cyklotras místního  významu  po  silnicích  III.  třídy  a  místních
komunikacích  s návazností  na  širší  území  Českosaského  Švýcarska  a  Lužických  hor.
Přes  obec  jsou  trasovány  místní  cyklotrasy  č. 3013  Kyjov  -  Krásná  Lípa  –  Varnsdorf
Studánka – Horní Podluží – Chřibská – Jedlová žel. st. a č.3015 hranice ČR – Varnsdorf –
Dolní  Podluží  –  Jiřetín  pod  Jedlovou  –  Tolštejn  –  Jedlová  žel.  st.  V ÚP Varnsdorf  je
navrženo propojení těchto tras a je vymezen i poznávací okruh kolem města.

SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST OBYVATEL

(39) Územně plánovacími nástroji podpořit rozvoj a kultivaci lidských zdrojů, rozvoj vzdělanosti obyvatel
kraje,  posilovat  předpoklady  k  udržení  a  získávání  kvalifikovaných  pracovních  sil  s  orientací
na perspektivní obory ekonomiky.

(40) Přispět vytvářením územně plánovacích předpokladů k řešení problematiky zhoršených sociálních
podmínek kraje, zhoršených parametrů zdravotního stavu obyvatel, vysoké míry nezaměstnanosti,
problematiky skupin obyvatel sociálně slabých, ohrožených společenským vyloučením.

(41) Podporovat péči o typické či výjimečné přírodní, kulturní a civilizační hodnoty na území kraje, které
vytvářejí  charakteristické  znaky  území,  přispívají  k  jeho  snadné  identifikaci  a  posilují  sociální
soudržnost obyvatel kraje a prestiž kraje.

(42) Věnovat  pozornost  důsledkům  změn  věkové  struktury  obyvatel  kraje,  které  se  promítnou
do měnících  se  nároků  na  technickou  a  dopravní  infrastrukturu,  občanskou  vybavenost
nadmístního významu.

(43) Při stanovování územních rozvojových koncepcí dbát na dostatečnou míru spolupráce s obyvateli
a  dalšími  uživateli  území,  touto  cestou  dosahovat  vyšší  míry  vyváženosti  řešení  mezi
hospodářským rozvojem, ochranou přírody a hledisky ovlivňujícími sociální soudržnost obyvatel.

ÚP vytváří podmínky pro rozvoj lidských zdrojů stabilizací stávajících ploch občanského
vybavení pro možný rozvoj dalších těchto zařízení.

Hlavním  cílem  ÚP  je  vytvoření  územních  podmínek  pro  výstavbu  rodinných  domů
pro trvalé bydlení  jako jeden ze stabilizačních faktorů počtu obyvatel  obce a možnosti
omezení  nebo  zastavení  sestupné  tendence  počtu  trvale  bydlících  obyvatel,  zejména
mladších a kvalifikovaných. 

Vymezují se další plochy pro rozvoj podnikatelských aktivit, čímž jsou vytvářeny podmínky
pro zlepšení  sociálních podmínek obyvatel  nabídkou pracovních příležitostí.  V ÚP byla
věková  struktura  obyvatelstva  vyhodnocena  v rámci  stanovení  scénáře  populačního
vývoje  obce  při  stanovování  potřebnosti  nových  zastavitelných  ploch  pro  bydlení.
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Vymezují se další plochy pro rozvoj podnikatelských aktivit, čímž jsou vytvářeny podmínky
pro zlepšení sociálních podmínek obyvatel nabídkou pracovních příležitostí. 

V ÚP jsou vytvářeny předpoklady pro ochranu a rozvoj kulturních hodnot území, včetně
urbanistického,  architektonického  a  archeologického  dědictví.  Je  zohledněn  ráz
urbanistické  struktury  území,  struktury  osídlení  a  kulturní  krajiny,  které  jsou  výrazem
identity území, jeho historie a tradice.

Jsou respektována přírodně cenná území a  jsou vytvořeny podmínky ochrany hodnot
krajiny a krajinného rázu včetně zajištění podmínek pro prostupnost krajiny, zábor lesních
pozemků je minimalizován a patřičně odůvodněn.

V ÚP jsou zohledněny podněty fyzických a právnických osob, která mají vlastnická nebo
obdobná  práva  k pozemku  nebo  stavbě  na  území  obce  a  vlastních  podnětů  města
Varnsdorf  na využití  vhodných pozemků na řešeném území.  Již  v průběhu zpracování
Zadání ÚP byly jednotlivé dílčí  podněty vyhodnoceny zastupitelstvem města a některé
z nich byly vyřazeny. Návrh ÚP byl průběžně konzultován s pověřeným zastupitelem.

OCHRANA  ÚZEMÍ  PŘED  POTENCIÁLNÍMI  RIZIKY  A  PŘÍRODNÍMI
KATASTROFAMI

(44) Respektovat na území kraje zájmy obrany státu a civilní ochrany obyvatelstva a majetku.
(45) Územně plánovacími nástroji realizovat opatření pro minimalizaci rozsahu možných materiálních

škod  a ohrožení  obyvatel  z  působení  přírodních  sil  (záplavy,  sesuvy půdy,  eroze,  sucho atd.)
v území  a  havarijních  situací  vyplývajících  z  provozu  dopravní  a  technické  infrastruktury  a
průmyslové výroby.

(45a) Vytvářet územní podmínky pro využívání, zadržování a vsakování dešťových vod jako zdroje vody
přímo v místě jejich spadu i pro zajištění retence povrchových vod v území pro případná období
sucha.  Prioritně  budou vytvářeny územní  podmínky  pro  přírodě  blízká opatření,  a  to  zejména
ve zvláště chráněných územích.

(46) Zajistit územní ochranu ploch a koridorů potřebných pro umísťování protipovodňových opatření.
Vymezovat  zastavitelné plochy v  záplavových územích jen ve výjimečných případech a zvlášť
zdůvodněných  případech.  Vymezovat  a  chránit  zastavitelné  plochy  pro  přemístění  zástavby
z území s vysokou mírou rizika vzniku povodňových škod. Při vymezování nových zastavitelných
ploch a ploch potřebných k vymístění stávající zástavby mimo záplavové území využívat mapy
povodňového nebezpečí a povodňového rizika a vycházet z podmínek stanovených pro jednotlivé
úrovně ohrožení.

Pro  správní  území  obce  Varnsdorf  není  definováno  žádné  omezení,  vyplývající
z obecných  právních  předpisů  nebo  z pravomocných  správních  rozhodnutí  na  úseku
civilní ochrany. V ÚP jsou respektovány obecné požadavky vyplývající ze zájmů obrany
státu a ochrany obyvatelstva a z platné legislativy (viz návrhová část ÚP kapitola D.5).

V ÚP byla vymezena na základě podkladů z ÚAP ORP Varnsdorf záplavová území (ZÚ)
Mandavy  a  Křinice  včetně  aktivních  zón  (AZZÚ).  V  ÚP  jsou  výjimečně  navrženy
zastavitelné  plochy,  které  částečně  zasahují  do  stanoveného  záplavového  území
Mandavy.  Jejich  zastavění  je  podmíněně  možné  při  dodržení  zákona  č. 254/2001 Sb.
v platném znění a omezení stanoveného ÚP Varnsdorf. Vodoprávní úřad může stanovit
v záplavovém území v dalších stupních PD omezující podmínky. 

Do záplavového území Mandavy okrajově zasahuje zastavitelná plocha 28.BM.2.25.55
vymezená v ulici Luční tvořící proluku v zástavbě a kdy lze stavby umístit mimo záplavové
území. Částečně do záplavového území zasahuje zastavitelná plocha OS2.3 vymezená
pro  rozvoj  sportovišť  (zejména  nekrytá  hřiště),  kde  nadzemní  stavby  budou  opět
umisťovány  mimo  záplavové  území.  Členění  této  plochy  na  zastavitelnou  a
nezastavitelnou část by bylo neúčelné, předpokládá se v této ploše zejména rozvoj hřišť,
nadzemní stavby (např. šatny) lze umisťovat mimo stanovené ZÚ. 

V AZZÚ nebudou prováděny terénní úpravy zhoršující odtok povrchových vod, skladován
odplavitelný materiál, zřizováno oplocení a jiné podobné překážky v souladu se zákonem
č.254/2001Sb. v platném znění.

Koryto  Mandavy  je  opevněno  těžkými  kamennými  zdmi  z roku  1915-1920   Kapacita
úpravy  je  na Q100.  Úprava  koryta  je  v relativně  dobrém  stavu  (probíhá  postupná
rekonstrukce). V korytě říčky jsou umístěny vzdouvací objekty v místech napojení náhonů
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na  koryto.  Jednotlivé  vzdouvací  objekty  jsou  ve  špatném  stavu  a  bude  nutná  jejich
rekonstrukce. Navrhuje se zachování a revitalizace starých náhonů jako městotvorného
prvku a doplnění drobných ploch sídelní zeleně v nivě Mandavy v centrální části města. 

Poznámka:  pro  konkrétní  plochy  při  umisťování  a  realizaci  staveb  bude  upřesněna
lokalizace hranice záplavového území a jeho aktivní zóny s ohledem na použité rozdílné
mapové  podklady  (ÚP  Varnsdorf  –  katastrální  mapa,  předpoklad  pro  projektovou
dokumentace k ÚR, SP - zaměření terénu, stanovené ZÚ – mapy 1:10000 resp. 1:5000).

Křinice pramenící západně od místní části Studánka směřuje západním směrem, protéká
Národním  parkem  České  Švýcarsko  a  Saské  Švýcarsko  a  vlévá  se  do  Labe  a
do Severního moře. Vodní tok v řešeném území protéká masívem lesa a do stanoveného
záplavového území nezasahují zastavěné ani zastavitelné plochy. 

ÚP stabilizací  nezastavitelných  ploch  vytváří  podmínky pro  zvýšení  přirozené  retence
srážkových vod v území s ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu jako alternativy
k umělé akumulaci vod, ve vodohospodářské koncepci vytváří podmínky pro zadržování,
vsakování i využívání dešťových vod v zastavěných územích a zastavitelných plochách
jako zdroje vody a s cílem zmírňování účinků povodní. Stanovením závazných koeficientů
zeleně (min. podíl nezastavitelné plochy zeleně z celkové výměry plochy) pro zastavěné i
zastavitelné plochy jsou vytvářeny podmínky pro zadržování, vsakování vody i potenciální
využívání  dešťových  vod  s cílem  zmírňování  účinků  povodní.  ÚP  vytváří  územní
podmínky  pro  preventivní  ochranu  území  před  záplavami  podmíněnou  přípustností
realizace  staveb  protipovodňové  ochrany  v rámci  všech  ploch  s rozdílným  způsobem
využití (zejména průlehy, úpravy koryt vodních toků aj.).

POKRYTÍ ÚZEMÍ KRAJE ÚZEMNÍMI PLÁNY

(47) Zajišťovat  pokrytí  území  kraje  platnou  územně  plánovací  dokumentací  obcí,  zejména
v rozvojových  oblastech  a  osách  a  ve  specifických  oblastech,  v  souladu  s  územními  limity  a
rozvojovými potřebami těchto území.

Proces  pořízení  územního  plánu  Varnsdorf  směřuje  k  pokrytí  území  města  platnou
územně plánovací dokumentací.

ÚP Varnsdorf  je v souladu s prioritami ZÚR ÚK, kdy hlavním cílem ÚP Varnsdorf  je stanovení
podmínek pro realizaci  kontinuálního a vyváženého trvale udržitelného rozvoje území obce,  tj.
posilování hospodářské a společenské soudržnosti při zabezpečení trvalého souladu všech jeho
přírodních, kulturních a civilizačních hodnot.

B.2.2 ROZVOJOVÉ OBLASTI NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU

ÚP respektuje  zařazení  obce do rozvojové oblasti  nadmístního významu NOB3 Rumbursko –
Varnsdorfsko.  Cílem  ÚP  je  podpora  zejména  hospodářského  a  sociálního  pilíře  udržitelného
rozvoje,  při  zachování  environmentálního  pilíře.  Hodnoty  území  a  limity  využití  území
identifikované v ZÚR ÚK, ÚAP ORP Varnsdorf a DPR ÚP Varnsdorf jsou respektovány. 

Jedním  z hlavních  cílů ÚP  je  vytvoření  územních  podmínek  pro  výstavbu  rodinných  domů
pro trvalé bydlení jako jeden ze stabilizačních faktorů počtu obyvatel obce a možnosti omezení
nebo  zastavení  sestupné  tendence  počtu  trvale  bydlících  obyvatel,  zejména  mladších  a
kvalifikovaných. Nové plochy bydlení jsou zajištěny odvozenými kapacitami veřejné infrastruktury.
V ÚP  jsou  stabilizována  zejména  zařízení  veřejného  občanského  vybavení  (např.  školství,
zdravotnictví, sociální péče, kultura, veřejná správa území, apod.), přičemž jsou vytvářeny územní
podmínky pro jejich další rozvoj v rámci  stabilizovaných ploch  občanského vybavení,  smíšených
v centrální zóně a rozvojových plochách smíšených aktivit. 

Je  upřednostňována  intenzifikace  využití  zastavěného  území  před  zástavbou  volných  ploch.
Vymezení  ploch  pro  hospodářskou  základnu  města  reflektuje  možné  změny  v její  struktuře
od tradičních  průmyslových  výrob  k oborům  s vyšší  přidanou  hodnotou.  Je  podporována
revitalizace a nové využití brownfields vymezením odpovídajících ploch přestavby nevyužívaných
výrobních areálů. Průmyslové zóny nadmístního významu na území města nejsou vymezeny.
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Byly prověřeny záměry rozvoje rekreační vybavenosti s ohledem na limity využití území a návrh
ÚP vytváří  podmínky  pro  kvalitativní  rozvoj  služeb  cestovního  ruchu  a  rekreace  při  využívání
potenciálu území. ÚP vytváří ucelený systém veřejných prostranství s odpovídajícím množstvím
zeleně pro denní rekreaci obyvatel propojený s okolním hodnotným přírodním prostředím.

Navrženým  dopravním  řešením  jsou  zlepšovány  nadregionální  a  regionální  dopravní  vazby
s využitím i  pro přístup do rozvojových ploch na území města.  V ÚP je upřesněn,  vymezen a
územně chráněn koridor pro přeložku silnice I/9. 

ÚP zpřesňuje  koridor  E25  pro  vedení  VVN  110  kV  v trase  TR  Nový  Bor  –  Nová  Huť  –  TR
Varnsdorf.  Při  vymezování  bylo  vycházeno  z vymezení  koridoru  E25 v ZÚR  ÚK  a  ze  závěrů
územní  studie  Prověření  možné  varianty  vedení  110  kV  zásobujícího  Šluknovský  výběžek,
pořízené Ministerstvem pro místní rozvoj. Při úpravě návrhu pro veřejné projednání byl koridor
technické infrastruktury E25 pro umístění  vrchního vedení  VVN 110 kV upraven dle aktuálních
ZÚR ÚK.

ÚP  podporuje  rozvoj  funkčních  kooperací  s okolními  obcemi,  stabilizuje  a  rozvíjí  propojené
systémy dopravní a technické infrastruktury (např. silniční síť s přeshraničními spojeními do SRN,
odvádění a likvidace splaškových vod, skupinový vodovod aj.).

Je podporována revitalizace brownfields návrhem jejich nového využití v rámci ploch smíšených
městských. V ÚP Varnsdorf byla stanovena nová kategorie ploch smíšených městských, která širší
škálou možných využití ploch s výrazným promíšením funkcí nebo ploch narušujících urbanistickou
strukturu  obce  (brownfields)  umožňuje  přiměřeně  nejednoznačný  budoucí  rozvoj  vždy  při
zachování  kvality  prostředí  a  pohody  bydlení,  umožňují  vhodné  promíšení  výroby,  bydlení  a
občanského  vybavení.  Přitom  ekonomické  aktivity  budou  mít  charakter  kapacitních  čistých
(„HI-TECH“)  resp.  drobnějších  výrobních  služeb,  široká  škála  využití  těchto  ploch  principiálně
podmíněná vzájemnou slučitelností umožní vyhnout se nežádoucí specifikaci konkrétního využití
dnes promíšených ploch, kdy řada různých řešení je možných i vhodných.

Jsou  vytvářeny  podmínky  pro  rozvoj  cestovního  ruchu  využitím potenciálu  území,  založeného
na kulturních a přírodních hodnotách území, je upřednostněn rozvoj tzv. šetrného cestovního ruchu
ve  smyslu  ochrany  přírodních  a  krajinných  hodnot  a  rozvoj  aktivit  s  celoročním  provozem.
Návrhem  zkvalitnění  a  dobudování  stávající  infrastruktury  je  podporován  systémový  rozvoj
rekreace a volnočasových aktivit. Varnsdorf je jedním z nástupních a obslužných center pro oblast
Lužických hor.
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B.2.3 ROZVOJOVÉ OSY NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU
ZÚR ÚK nevymezují na území města Varnsdorf žádnou rozvojovou osu.

Obr.: ZÚR ÚK – výkres č. 1 – výkres uspořádání území kraje obsahující zejména rozvojové oblasti, rozvojové
osy a specifické oblasti

Zdroj: ZÚR ÚK 2020 ve znění aktualizace č. 1, 2 a 3.

B.2.4 VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU 

Silniční doprava

V ÚP je stabilizován, upřesněn, vymezen a územně chráněn koridor silnice I/9 (přeložka v sídle
Studánka). Dále je na západním okraji řešeného území vymezen koridor pro přeložku silnice II/263
(obchvat Krásné Lípy). 

Železniční doprava

V rámci  železniční  dopravy  byl  v  ZÚR ÚK vymezen  koridor  konvenční  železniční  dopravy
nadmístního významu  Z1  zajištěný železniční  tratí  č.081 Děčín,  východ – Varnsdorf  – hranice
ČR/SRN (v ÚP označen Z1),  která je navržena k optimalizaci  na rychlost 80 km/h a k dílčímu
zkapacitnění.

Koridor  je  zpřesněn  v rozsahu  stabilizovaných  ploch  dopravní  infrastruktury  –  drážní  dopravy.
Do budoucna je uvažováno o zvýšení traťové rychlosti úseku Děčín východ – Varnsdorf. Přeložky
železničních tratí mimo stávající osu koleje v řešeném území Varnsdorfu nejsou navrhovány. 

Pro  zrychlení  provozu  je  zejména  důležité  zabezpečení  nechráněných  železničních  přejezdů
na místních komunikacích a optimalizace jejich počtu. Připravuje se zvýšení zabezpečení provozu
tratí  (nová  zabezpečovací  a  sdělovací  zařízení),  postupná  rekonstrukce  železničního  svršku
a rekonstrukce nástupišť včetně kolejiště v železniční stanici Varnsdorf.

ÚP navrhuje mimoúrovňové křížení silnice II/264 se železniční tratí.

Elektroenergetika - koridory distribuční rozvodné soustavy

ÚP zpřesňuje  koridor  E25  pro  vedení  VVN 110  kV  v trase  TR Nový  Bor  –  Nová  Huť  –  TR
Varnsdorf.  Při  vymezování  bylo  vycházeno  z vymezení  koridoru  E25 vymezené  v ZÚR  ÚK
a ze závěrů  územní  studie  Prověření  možné  varianty  vedení  110  kV  zásobujícího  Šluknovský
výběžek,  pořízené  Ministerstvem  pro  místní  rozvoj.  Na  území  města  koridor  nezasahuje
do vymezených  biocenter.  Při  úpravě  návrhu  pro  veřejné  projednání  byl  koridor  technické
infrastruktury E25 pro umístění vrchního vedení VVN 110 kV upraven dle aktuálních ZÚR ÚK.
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Plochy a koridory pro lokalizaci vysokých větrných elektráren (VVE)

V ÚP se samostatně tyto plochy nevymezují, v souladu s požadavky ZÚR ÚK (viz čl.2a,b). Plochy
pro vysoké větrné elektrárny z důvodu ochrany přírody, krajinného rázu a osídlení (obydlené a
rekreační stavby) nejsou v ÚP vymezovány. Do území zasahuje EVL Velký rybník a ptačí oblast
Labské pískovce. Zastavěné území města je významně obklopeno státní hranicí.

ÚSES

Vymezení  systému  je  provedeno  upřesněním  hranic  prvků  a  lokalizací  dle  aktuálního  stavu
v terénu.

V ZÚR ÚK vymezené  regionální  biocentrum  RBC 1374  Velký  rybník  (v  ÚP označeno  RBC
RC1374) a regionální biokoridor RBK545 Dymník – Velký rybník (v ÚP vymezen úseky RBK545
RC1374/LCRK1,  RBK545  LCRK1/LCRK2,  RBK545  LCRK2/LCRK3,  RBK545  LCRK3/0)  jsou
na území města Varnsdorf jednoznačně vymezeny dle hranic parcel, jednotek trvalého rozdělení
lesa (OPRL,  LHP).  Je  územně zabezpečena trasa regionálního biokoridoru  RBK545 vložením
nových  biocenter  místního  významu  (LCRK1   Klabeček,  LCRK2  Za  drůbežárnou,  LCRK3
U Mravenišť) při dodržení délkových parametrů jeho dílčích úseků.

Autorizovaným projektantem byl vymezen systém ÚSES místního významu navazující na systémy
vyššího významu. Jsou respektovány jednoznačné body propojení prvků systému na hranicích
řešeného území s návaznostmi na systém území sousedících (dle ÚAP ORP Varnsdorf, ÚAP ORP
Rumburk  a  ZÚR ÚK).  Způsoby  vymezení  jednotlivých  prvků  i  jejich  odůvodnění  jsou  náležitě
popsány v tabulkách jednotlivých prvků (viz kapitola I.E.2 Odůvodnění).

Prostorové  parametry  vymezených  prvků  odpovídají  podmínkám  Metodik  vymezování  ÚSES
a jejich zapracování do ÚP. 

UPŘESNĚNÍ  ÚZEMNÍCH  PODMÍNEK  KONCEPCE  OCHRANY  A  ROZVOJE
PŘÍRODNÍCH, KULTURNÍCH A CIVILIZAČNÍCH HODNOT ÚZEMÍ KRAJE

V ZÚR ÚK jsou vymezeny přírodní, civilizační a kulturní hodnoty kraje a pro ně stanoveny úkoly
územního plánování. 

Přírodní, kulturní, urbanistické i civilizační hodnoty jsou v ÚP v maximální míře respektovány a
rozvíjeny.

Je vymezen systém krajinné a sídelní zeleně včetně integrované zeleně do všech druhů ploch
(prvky vzrostlé nelesní zeleně) a stanoveny podmínky jeho rozvoje a ochrany. Navrženou koncepcí
ÚP Varnsdorf  nejsou  významně  dotčeny  krajinné  a  přírodní  hodnoty území,  nejsou  přímo
dotčena zvláště chráněná území. Navržené koncepční řešení ÚP nezasahuje do EVL Velký rybník
ani do PR Světlík. Vlivy ÚP na předměty ochrany nebudou významné.

Koncepce ÚP nemá vliv na CHOPAV, nerostné bohatství a oblasti s kvalitní zemědělskou půdou,
není  narušena kulturní  krajina,  nezasahuje se do krajinných dominant.  Návrh ÚP minimalizuje
případné dotčení zemědělských pozemků zařazených do vyšších tříd ochrany ZPF, zábor lesních
pozemků je minimalizován a patřičně odůvodněn.

Ochrana  krajinného  rázu v rámci  jeho  vymezených  jednotek  (OKR,  MKR)  je  v návrzích  ÚP
konkretizována v regulativech jednotlivých ploch rozdílného funkčního využití. Zásady ochrany jsou
cíleny  na  zachování  jeho  současného  charakteru  s důrazem  na  eliminaci  negativních  vlivů
na dochovaný, kvalitní a atraktivní krajinný ráz.

V ÚP je zachován ráz urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny,
které jsou výrazem identity  území,  jeho historie  a tradice.  Je respektována a  chráněna rostlá
urbanistická  struktura  zastavěného  území,  zejména  ve  smyslu  rozvoje  území  prostorově
adekvátními  objekty  v rámci  stanovených  prostorových  regulativů.  Jsou  respektovány  veškeré
architektonicky  hodnotné stavby,  které  nejsou kulturními  památkami,  hřbitov  a drobné sakrální
stavby.

V rozvojových plochách se nenachází žádné prohlášené kulturní památkové objekty.
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V ÚP jsou vytvářeny územní podmínky pro zajištění efektivního a bezproblémového zásobování
území energiemi, pitnou vodou a odvádění a čištění odpadních vod. Je navrženo rozšíření
kanalizačního systému města  ukončeného  na  stávající  ČOV,  pro  rozptýlenou  zástavbu  v sídle
Studánka bude odkanalizování a zásobování vodou dále řešeno individuálně v souladu s platnými
předpisy.

V ÚP je  upřesněn  systém  ÚSES při  respektování  prvků  regionálního  významu a  koordinován
ve vzájemných návaznostech na okolní obce. 

VYMEZENÍ CÍLOVÝCH CHARAKTERISTIK KRAJINY

Území obce má historicky utvořený a zachovalý krajinný prostor s množstvím přírodních a přírodě
blízkých prvků,  s  centry  osídlení  s  venkovskou i  městskou zástavbou.  K významným kladným
krajinným prvkům místního významu patří zdejší přírodní dominanty – reliéf  terénu s komplexy
lesů, dále nivy vodotečí a vodní plochy (nejvýznamnější je tok říčky Mandavy). K dalším kladným
krajinotvorným prvkům patří zdejší cca nadprůměrná lesnatost (ÚK i ČR) i výskyt prvků a ploch
nelesní zeleně, které dokumentují i historický vývoj v území. 

ZÚR ÚK člení krajinu a vymezují v území ústeckého kraje krajinné celky (KC), které v terminologii
ÚP (vyhláška MMR o ÚAP…, 2006, příloha č. 1) jsou tzv. OBLASTMI KRAJINNÉHO RÁZU (OKR).
Krajina území města Varnsdorf je součástí OKR (KC) 12 ŠLUKNOVSKÁ PAHORKATINA.

Z hlediska  aktuálně  platné  legislativy  lze  řešené  území  považovat  (v  intencích  nadřazené
dokumentace  ZÚR  ÚK)  za  součást  oblasti  krajinného  rázu  OKR  (KC)  12  ŠLUKNOVSKÁ
PAHORKATINA. Cílovou charakteristikou krajiny je krajina převážně harmonická, bez vysokých
přírodních  a  kulturních  hodnot,  avšak  esteticky  a  krajinářsky  kvalitní,  s vysokou  hodnotou
krajinného rázu.

Dílčí  kroky  směřují  k naplňování  cílových  charakteristik  krajiny  jsou  v ÚP  naplňovány.
Stanovením funkčních a prostorových podmínek pro plochy s rozdílným způsobem využití je plněn
požadavek ochrany krajinného rázu. Jsou stanoveny rámcové zásady ochrany hodnot krajiny a
krajinného rázu. Koncepční řešení ÚP podporuje stabilizaci obyvatelstva a směřuje k uvážlivému
rozvoji všech aktivit,  které ji podpoří, zejména návrh zastavitelných ploch pro bydlení, rekreaci,
výrobu. 

K základním principům uchování hodnot krajiny a krajinného rázu řešeného území patří důsledná
ochrana cenných urbanistických a architektonických znaků, nepřipuštění prvků narušujících
charakteristické vztahy, měřítko a pohledové směry, budování objemově i investičně náročných
staveb a zařízení vymykajících se dochovaným harmonickým vztahům, avšak s neomezováním
volnosti  architektonického  ztvárnění  jednotlivých  objektů  v rámcích  závazných  předpisů
(pro investory  s jednoznačně  vymezenými  podmínkami)  a  s podporou  postupné  i  fragmentární
realizace výstavby s dochovaným měřítkem krajiny a sídel. 

Výjimkou zde mohou být snahy o dopravní propustnost území, kdy pro eliminaci dopadů na zájmy
ochrany  krajiny  navrhovaná  a  realizovaná  detailní  technická  řešení  podléhají  podmínkám
významově příslušných orgánů ochrany přírody a krajiny. Specifikou území jsou některé opuštěné
výrobní  a  průmyslové  areály,  které  je  nutno  nejen  z hlediska  krajinného  rázu  revitalizovat  a
sanovat.

Individuálně byly posouzeny všechny záměry a jejich potenciální vliv na krajinný ráz. Největším
potenciálním  zásahem  do  krajiny  je  z nadřazené  dokumentace  převzatý  a  upřesněný  koridor
vedení VVN 110 kV TR Nový Bor – TR Varnsdorf, kdy jeho potenciální vlivy na ŽP a krajinu byly
součástí vyhodnocení vlivů na ŽP ve „Studii“.
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Obr.: ZÚR ÚK – výkres č. 2 – výkres ploch a koridorů nadmístního významu, včetně ÚSES

Zdroj: ZÚR ÚK 2020 ve znění aktualizace č. 1, 2 a 3.

VYMEZENÍ  VPS,  VPO,  STAVEB  A  OPATŘENÍ  K ZAJIŠŤOVÁNÍ  OBRANY  A
BEZPEČNOSTI STÁTU, VYMEZENÍ ASANAČNÍCH OPATŘENÍ

ZÚR ÚK vymezují VPS a VPO, stavby a opatření k zajištění obrany a bezpečnosti státu a asanační
území nadmístního významu, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit. 

Železniční doprava

V ÚP jsou v rozsahu ploch stávajících železničních tratí vymezeny VPS: 

Z1 – optimalizace železniční trati Děčín – Varnsdorf – hranice ČR/SRN

Elektroenergetika

E25 -  koridor  pro  vedení  VVN  110  kV  v trase  TR  Nový  Bor  –  Nová  Huť  –  TR  Varnsdorf.
Při vymezování bylo vycházeno z vymezení koridoru E25  v ZÚR ÚK a ze závěrů územní studie
Prověření  možné  varianty  vedení  110  kV  zásobujícího  Šluknovský  výběžek,  pořízené
Ministerstvem pro místní rozvoj. Při úpravě návrhu pro veřejné projednání byl koridor technické
infrastruktury E25 pro umístění vrchního vedení VVN 110 kV upraven dle aktuálních ZÚR ÚK.

Koridory byly koordinovány na hranicích sousedících obcí.

ÚSES

V platné ZÚR ÚK nejsou na správním území města Varnsdorfu vymezena veřejně prospěšná
opatření pro založení prvků ÚSES .
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Obr.: ZÚR ÚK – výkres č. 4 – výkres VPS, VPO a asanací nadmístního významu

Zdroj: ZÚR ÚK 2020 ve znění aktualizace č. 1, 2 a 3.

Koncepce ÚP  Varnsdorf je v souladu se ZÚR  ÚK. Soulad s aktuálně platnou ÚPD  Ústeckého
kraje bude nadále sledován.

B.3 VYHODNOCENÍ POŽADAVKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z ÚZEMNĚ 
ANALYTICKÝCH PODKLADŮ, ZEJMÉNA Z PROBLÉMŮ URČENÝCH 
K ŘEŠENÍ V ÚPD

Územně  analytické  podklady  pro  správní  obvod  obce  s  rozšířenou   působností  Varnsdorf  –
5. úplná aktualizace (2020). Zhotovitel: T-MAPY spol. s r.o., Špitálská 150, 500 03 Hradec Králové,
Ing. Pavlína Antlová a kol. Pořizovatel: Město Varnsdorf, Městský úřad, Úřad územního plánování,
Náměstí E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf. 

Problémy k řešení v územně plánovacích dokumentacích
Kód Problém / 

závada
Dotčené obce Požadavky na řešení Řešení v ÚP Varnsdorf

Dopravní problémy / závady

PD1 Silnice I. nebo 
II. třídy 
prochází 
zastavěným 
územím obce

Dolní Podluží, 
Horní Podluží, 
Chřibská, 
Jiřetín pod 
Jedlovou, 
Rybniště, 
Varnsdorf

Prověřit možnost a účelnost 
obchvatu obce/přeložky silnice

V rámci ÚP Varnsdorf je navržena 
přeložka značně zatížené silnice I/9 
procházející centrem Studánky včetně 
křižovatky se silnicí II/265. Přímo 
ve Varnsdorfu je navržen městský 
dopravní okruh do nějž jsou zapojeny i 
trasy silnic II/264 a II/265 a který má 
sloužit pro zklidnění dopravy v městském 
centru.

PD6 Absence 
cyklotras/cyklo
stezek

Dolní Podluží, 
Horní Podluží, 
Jiřetín pod 
Jedlovou, 
Rybniště, 
Varnsdorf

Prověřit možnost vymezení 
nových cyklotras mimo silnice I.
a II. třídy, případně prověřit 
možnost realizace cyklostezek

V ÚP Varnsdorf je revidována a navržena 
síť cyklotras využívající přednostně 
zklidněné místní komunikace, ev. méně 
zatížené silnice III. nebo II. třídy včetně 
řešení návazností na území okolních 
obcí. Křížení s obchvatem Studánky 
silnice I/9 je řešeno mimoúrovňově. 
Cyklostezky se nenavrhují.
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Kód Problém / 
závada

Dotčené obce Požadavky na řešení Řešení v ÚP Varnsdorf

Problémy / závady technické infrastruktury

PT1a Nesoulad 
koridoru 
technické 
infrastruktury 
v ZÚR a 
vymezením 
v ÚPD obce

Dolní Podluží, 
Jiřetín pod 
Jedlovou, 
Varnsdorf

V rámci pořizování následující 
ÚPD obce upravit či vymezit a 
zpřesnit koridor technické 
infrastruktury na podkladě 
vymezeného v ZUR.

Při úpravě návrhu pro veřejné projednání 
byl koridor technické infrastruktury E25 
pro umístění vrchního vedení VVN 110 kV
upraven dle aktuálních ZÚR ÚK.

Hygienické problémy / závady

PH1 Staré 
ekologické 
zátěže v 
území, 
kontaminované

Dolní Podluží, 
Varnsdorf

V rámci územně plánovací 
činnosti vytvářet předpoklady k 
nápravě či opětovnému využití 
znehodnoceného území 
(asanace, rekultivace apod.). 
Zajistit podmínky pro zabránění
rozšíření kontaminace do 
blízkého okolí.

V rámci ÚP Varnsdorf jsou plošně řešeny 
všechny plochy s potenciálním výskytem 
starých ekologických zátěží, před jejich 
využitím je nutné tento problém řešit. 
Známá místa výskytu starých 
ekologických zátěží byly doplněny 
do koordinačního výkresy.

PH3 Překročení 
limitů 
přízemního 
ozónu O3

Dolní Podluží, 
Horní Podluží, 
Chřibská, 
Jiřetín pod 
Jedlovou, 
Rybniště, 
Varnsdorf

V rámci územně plánovací 
činnosti podporovat opatření 
pro snižování dopravní zátěže 
a negativních dopadů výroby 
(přeložky komunikací, regulační
opatření)

V rámci ÚP Varnsdorf jsou navržena 
opatření ke snižování dopravní zátěže jak
ve Varnsdorfu – městský dopravní okruh, 
tak ve Studánce – přeložka silnice I/9.

Dopravní problémy / závady

PU3 Nevyužité 
území - 
brownfield

Dolní Podluží, 
Jiřetín pod 
Jedlovou, 
Varnsdorf

Prověřit možnost opětovného 
využití brownfields dle potřeb 
obce.

Všechny identifikované brownfieldy jsou 
řešeny v rámci vymezení ploch 
s rozdílným způsobem využití.

PU7 Nevhodná 
forma zástavby

Varnsdorf Pomocí nástrojů územního 
plánování usměrňovat rozvoj 
novostaveb v souladu s tradiční
sídelní strukturou obce

ÚP nastavuje podmínky využití ploch 
s rozdílným způsobem využití včetně 
podmínek prostorového uspořádání.

Ostatní problémy / závady

PO1 Dlouhodobý 
úbytek 
obyvatel

Dolní Podluží, 
Varnsdorf

Vytvářet podmínky pro změnu 
či zmírnění vylidňovaní malých 
sídel, zajišťování dobrého 
prostředí pro život obyvatel 
(dobrá dostupnost, vytváření 
pracovních příležitostí, 
odpovídající občanská 
vybavenost apod.).

Územní plán Varnsdorf navrhuje plochy 
pro novou obytnou výstavbu, řeší 
občanské vybavení, navrhuje plochy 
pro výrobu a skladování (pracovní 
příležitosti) a další čímž vytváří podmínky 
pro zastavení trendu úbytku obyvatel 
ve městě.

PO2 Problém 
stárnutí 
obyvatel

Rybniště, 
Varnsdorf

V rámci územně plánovací 
činnosti zajišťovat podmínky 
příslušné infrastruktury pro péči
o seniory, včetně potřebné 
dostupnosti lékařské péče. 
Vytvářet podmínky pro příliv 
mladých rodin - kvalitní 
občanská vybavenost, bydlení, 
pracovní příležitosti apod.

Zařízení pro péči o seniory jsou přípustné
či podmíněně přípustné v rámci řady 
ploch s rozdílným způsobem využití (BM, 
BV, SC, SM, OV). Územní plán Varnsdorf 
navrhuje plochy pro novou obytnou 
výstavbu, řeší občanské vybavení, 
navrhuje plochy pro výrobu a skladování 
(pracovní příležitosti) a další čímž vytváří 
podmínky pro zastavení trendu úbytku 
obyvatel ve městě.

PO3 Útlum 
hospodářských
/ekonomických 
aktivit

Horní Podluží, 
Varnsdorf

V rámci územně plánovací 
činnosti podporovat drobnou 
nerušivou výrobu a služby, 
prověřovat vhodné plochy pro 
podnikání včetně jejich 
napojení na potřebnou 
dopravní a technickou 
infrastrukturu.

Drobná, nerušící výroba či výrobní služby
jsou přípustné či podmíněně přípustné 
v rámci řady ploch s rozdílným způsobem
využití (BM, BV, SC, SM, OV).
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B – Vyhodnocení souladu s PÚR ČR a ZÚR ÚK Odůvodnění územního plánu Varnsdorf

Kód Problém / 
závada

Dotčené obce Požadavky na řešení Řešení v ÚP Varnsdorf

Přírodní a krajinářské problémy / závady

PK4 Nesoulad 
vymezení 
ÚSES v ZÚR a 
jeho zpřesnění 
v ÚPD obce

Varnsdorf V ÚP obce vymezit RBK 545 v 
souladu se ZUR

RBK545 byl v úpravě návrhu ÚP 
Varnsdorf pro veřejné projednání 
přetrasován tak, aby jeho průběh 
odpovídal aktualizovaným ZÚR ÚK.

Ohrožení území rizikovými přírodními jevy

R1 Poddolovaná 
území

Dolní Podluží, 
Horní Podluží, 
Jiřetín pod 
Jedlovou, 
Rybniště, 
Varnsdorf

Při územně plánovací činnosti 
zohledňovat místa 
poddolovaných území a 
nevymezovat na nich a jejich 
blízkosti zastavitelné plochy

Na známých poddolovaných územích 
nejsou navrženy zastavitelné plochy 
vyjma jedné na Světlinách, jejíž využití je 
podmíněno prověřením geologických 
podmínek.

R2 Vodní eroze Dolní Podluží, 
Horní Podluží, 
Chřibská, 
Jiřetín pod 
Jedlovou, 
Rybniště, 
Varnsdorf

Při územně plánovací činnosti 
vytvářet podmínky pro 
maximální využití schopnosti 
vsakování vod, tedy pro 
zvýšení přirozené retenční 
schopnosti území, opatření pro 
zpomalení odtoku vod z krajiny,
vhodné skladby ploch s 
rozdílným způsobem využití 
zejména s ohledem na 
svažitost terénu a zorněné 
plochy v území, regulace 
množství zpevněných ploch v 
území, vytipování ploch 
vhodných k zalesňování

V rámci ÚP Varnsdorf jsou respektovány 
stávající vodní toky a nádrže. V rámci 
podmínek prostorového uspořádání 
zastavitelných ploch s rozdílným 
způsobem využití je stanoven koeficient 
koeficient zeleně – Kz, který zajišťuje 
uchování možnosti vsakování dešťových 
vod v těchto plochách. Plochy k zalesnění
navrženy nejsou, navrhují se plochy 
smíšené krajinné (SK) a plochy veřejných
prostranství – zeleň (PZ).

R3 Staré 
ekologické 
zátěže 
v území, 
nekontaminova
né

Dolní Podluží, 
Horní Podluží, 
Chřibská, 
Jiřetín pod 
Jedlovou, 
Rybniště, 
Varnsdorf

V rámci územně plánovací 
činnosti vytvářet předpoklady 
k nápravě či opětovnému 
využití znehodnoceného území 
(asanace, rekultivace apod.)

V rámci ÚP Varnsdorf mají všechny 
pozemky s výkytem starých ekologických 
zátěží přiřazenu vhodnou kategorii ploch 
s rozdílným způsobem využití, v rámci 
jejichž regulačních podmínek lze plochu 
využít, včetně likvidace staré zátěže. 
Specifické plochy pro asanace se 
nevymezují. Staré ekologické zátěže jsou
uvedeny v kap. I.P.13 odůvodnění a 
zakresleny v koordinačním výkrese.

Bezpečnostní problémy / závady

dle mapy Povodňové 
riziko vysoké v 
zastavěném 
území

Varnsdorf Prověřit možnosti návrhu 
vhodných protipovodňových 
opatření. Návrh zpracovat 
v nadregionální úrovni formou 
ucelené koncepce 
protipovodňových opatření 
s ohledem synergických jevů 
spojených s realizací dílčích 
opatření.

V ÚP byla vymezena na základě 
podkladů z ÚAP ORP Varnsdorf 
záplavová území (ZÚ) Mandavy a Křinice 
včetně aktivních zón (AZZÚ). Křinice 
v řešeném území protéká pouze 
masívem lesa bez zásahu 
do zastavěného území. Vzhledem 
k tomu, že Mandava přitéká z Německa, 
protéká urbanizovaným územím města a 
opět do Německa odtéká, není zde 
prostor pro návrh účinných 
protipovodňových opatření, která by 
mohla ochránit město Varnsdorf.
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Odůvodnění územního plánu Varnsdorf B – Vyhodnocení souladu s PÚR ČR a ZÚR ÚK 

Kód Problém / 
závada

Dotčené obce Požadavky na řešení Řešení v ÚP Varnsdorf

dle mapy Záplavové 
území

Dolní Podluží, 
Horní Podluží, 
Chřibská, 
Rybniště, 
Varnsdorf

V rámci územně plánovací 
činnosti neumisťovat do 
záplavového území 
zastavitelné plochy, podporovat
přirozenou retenční schopnost 
v krajině, chránit údolní nivy. 
Zkvalitnění informačního 
systému a zajištění 
protipovodňových plánů.

V rámci ÚP Varnsdorf jsou respektovány 
stávající vodní toky a nádrže. V rámci 
podmínek prostorového uspořádání 
zastavitelných ploch s rozdílným 
způsobem využití je stanoven koeficient 
koeficient zeleně – Kz, který zajišťuje 
uchování možnosti vsakování dešťových 
vod v těchto plochách. Do záplavového 
území Mandavy jsou výjimečně 
navrhovány rozvojové plochy 
pro dokompletování stávající struktury 
zástavby a jsou náležitě odůvodněny 
(viz příslušné kapitoly Odůvodnění). 
Jejich zastavění je podmíněně možné 
při dodržení zákona č. 254/2001Sb. 
v platném znění a omezení stanovených 
ÚP. Vodoprávní úřad může stanovit 
v záplavovém území v dalších stupních 
PD omezující podmínky.
Do záplavového území okrajově zasahuje
zastavitelná plocha 28.BM.2.25.55 
vymezená v ulici Luční tvořící proluku 
v zástavbě a kdy lze stavby umístit mimo 
záplavové území. Částečně 
do záplavového území zasahuje 
zastavitelná plocha 130.OS.2.45.15 
vymezená pro rozvoj sportovišť (zejména 
nekrytá hřiště), kde nadzemní stavby 
budou opět umisťovány mimo záplavové 
území. Členění této plochy na 
zastavitelnou a nezastavitelnou část by 
bylo neúčelné, předpokládá se v této 
ploše zejména rozvoj hřišť, nadzemní 
stavby (např. šatny) lze umisťovat mimo 
stanovené ZÚ. 
ÚP vytváří územní podmínky 
pro potenciální přemístění staveb 
pro bydlení ze záplavového území 
do nově navrhovaných rozvojových ploch.

SAUL s.r.o 33



C – Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování Odůvodnění územního plánu Varnsdorf

C VYHODNOCENÍ  SOULADU  S CÍLI  A ÚKOLY ÚZEMNÍHO
PLÁNOVÁNÍ

ÚP  Varnsdorf není v rozporu s obecně formulovanými  cíli územního plánování  (§18) v zákoně
č. 183/2006 Sb. v platném znění a v rámci republikových a krajských priorit územního plánování
s upřesněnými cíli formulovanými v PÚR ČR a ZÚR ÚK:

(1) ÚP  Varnsdorf vytváří  předpoklady  pro  výstavbu  a  pro  udržitelný  rozvoj  území,  který
spočívá ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský
rozvoj  a  pro  soudržnost  společenství  obyvatel  území,  a  který  uspokojuje  potřeby
současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích.

ÚP  Varnsdorf vytváří  předpoklady  pro  výstavbu  vymezením  zastavěného  území  a
zastavitelných ploch, respektive ploch přestavby. Těmito kroky (a jejich dílčími aspekty
jako např.  vymezení  ploch s  rozdílným způsobem využití  včetně podmínek využití)  je
rovněž podpořena rovnováha podmínek pro konsolidaci  jednotlivých pilířů udržitelného
rozvoje v území.

(2) Cílem  je  dosažení  obecně  prospěšného  souladu  veřejných  a  soukromých  zájmů
na rozvoji území. Za tímto účelem sleduje společenský a hospodářský potenciál rozvoje,
záměry zvyšují diverzifikaci hospodářské základny obce a rozšiřují  nabídku pracovních
míst v obci. Současně jsou vytvářeny podmínky pro rozvoj trvalého bydlení v rodinných
domech jako stabilizační faktor obyvatelstva a uspokojení zájemců o bydlení v obci.

(3) ÚP  Varnsdorf koordinuje  veřejné  i soukromé  záměry  změn  v území,  výstavbu  a  jiné
činnosti  ovlivňující  rozvoj  území  a  konkretizuje  ochranu veřejných zájmů vyplývajících
ze zvláštních právních předpisů.

(4) ÚP  Varnsdorf ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí  přírodní, kulturní a civilizační hodnoty
území včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Přitom chrání
krajinu  jako  podstatnou  složku  prostředí  života  obyvatel  a  základ  jejich  totožnosti.
S ohledem  na to  určuje  podmínky  pro  hospodárné  využívání  zastavěného  území  a
zajišťuje ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků. Zastavitelné plochy
se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území.

ÚP Varnsdorf stanovuje základní koncepci rozvoje řešeného území a stanovuje hlavní cíle
a  zásady  ochrany  hodnot  území  (viz  kapitola  „B.4  návrhu“  ÚP).  Základním členěním
řešeného území na zastavěné území, zastavitelné plochy a nezastavěné území stimuluje
přednostní  využívání  již  urbanizovaných  ploch.  Hospodárné,  dlouhodobě  udržitelné
využívání  veškerých  ploch  s  rozdílným  způsobem  využití  je  podpořeno  stanovením
podmínek pro jejich využití

(5) V nezastavěném území ÚP připouští  v souladu s jeho charakterem umisťování  staveb,
zařízení  a  jiných  opatření  pouze  pro  zemědělství,  lesnictví,  vodní  hospodářství,  pro
ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro snižování
nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a dále
taková  opatření  a  stavby,  které  zlepší  podmínky  jeho  využití  pro  účely  rekreace  a
cestovního ruchu,  například cyklistické stezky,  naučné stezky aj.  a to vždy s ohledem
na nenarušení krajinného rázu a zachování prostupnosti krajiny. 

V rámci  koncepce uspořádání  krajiny  ÚP člení  neastavěné  území  na  plochy  vodní  a
vodohospodářské, zemědělské, lesní, přírodní, smíšené krajinné a veřejných prostranství
- zeleň a stanovuje podmínky pro jejich využití.

(6) Problematika nezastavitelných pozemků ve smyslu § 2 odst.1 e) zákona č. 183/2006 Sb.
v platném znění se ÚP  Varnsdorf netýká. V ÚP Varnsdorf  jsou definovány a vymezeny
nezastavitelné plochy a jsou stanoveny podmínky využití těchto ploch. 
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Odůvodnění územního plánu Varnsdorf C – Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování

ÚP Varnsdorf není v rozporu s obecně formulovanými úkoly územního plánování (§19) v zákoně
č. 183/2006 Sb. v platném znění.

(1) Naplnění úkolů územního plánování v ÚP Varnsdorf:

a) Zpracování ÚP  Varnsdorf vycházelo z původního ÚPNSÚ  Varnsdorf a jeho následných
změn, dále z ÚAP ORP Varnsdorf (stav 2016) a z doplňujících průzkumů a rozborů ÚP
(2016), jejichž předmětem bylo zjištění a posouzení přírodních, kulturních a civilizačních
hodnot, byla využita i datová základna ÚAP ORP Varnsdorf – stav 2016.

b) Základní  koncepce  rozvoje  území  včetně  urbanistické  koncepce  je  v ÚP  Varnsdorf
stanovena  na  základě  výhledové  potřeby  bytů  a  dalších  potřeb  území,  přičemž  jsou
respektovány  přírodní,  civilizační  a  kulturní  hodnoty  území  včetně  urbanistického,
architektonického a archeologického dědictví a jsou stanoveny zásady jejich ochrany a
rozvoje.

c) V ÚP  Varnsdorf byla prověřena vhodnost,  zejména s ohledem na limity využití  území,
postavení města ve struktuře osídlení, předpokládaný demografický vývoj, strategické cíle
rozvoje města a celkové koncepční řešení, pořizovatelem shromážděných záměrů občanů
a  investorů,  záměrů  z ÚAP  ORP  Varnsdorf a  záměrů  z podkladů  města  Varnsdorf
na změny využití  území a byly posouzeny jejich přínosy,  problémy a rizika s ohledem
na veřejné zdraví, životní prostředí, veřejnou infrastrukturu a její hospodárné využívání.

d) V  ÚP  Varnsdorf jsou  pro  všechny  plochy  s rozdílným způsobem využívání  stanoveny
podmínky pro jejich využívání a základní podmínky prostorového uspořádání.

ÚP  dále  ukládá  ve  vybraných  zastavitelných  plochách  podmínku  pro  rozhodování
o změnách v území - zpracování územní studie.

e) Stávající  charakter  a  hodnoty  území  jsou  zohledněny  ve  způsobu  vymezení
zastavitelných  ploch  a  ve  stanovení  podmínek  prostorového  uspořádání,  omezení
ve využívání ploch, ochrany hodnot krajiny a krajinného rázu.

f) Etapizace se v ÚP Varnsdorf neuplatňuje.

g) V území  se  nevyskytují  zařízení,  činnosti  nebo  díla,  která  by  vyvolávala  nebezpečí
ekologických  katastrof, rovněž  přírodní  podmínky komplexního  území  neindikují
předpoklad  extrémního  zatížení  urbanizovaných  ploch, plošným  a  prostorovým
uspořádáním území se snižují potenciální rizika ohrožení území přírodními a civilizačními
katastrofami – ÚP respektuje stanovené záplavové území včetně aktivní zóny.

ÚP  stanoví  koncepci  civilní  ochrany  na  úrovni  územně  plánovací  dokumentace  (viz
kapitola „D.5“ návrhu ÚP), jsou respektovány požadavky ochrany obyvatelstva dle zákona
č. 239/2000 Sb. a vyhlášky MV č. 380/2002 Sb., opatření ochrany obyvatelstva, která jsou
definována  v Havarijním  plánu  a  Krizovém  plánu  Ústeckého  kraje  a  odvozených
dokumentech.

h) V ÚP jsou vytvářeny podmínky pro rozvoj trvalého bydlení zejména v rodinných domech
jako  stabilizačního  faktoru  obyvatelstva  a  podmínky  pro  rozvoj  podnikatelských  aktivit
směřujících k ekonomické progresi, je navrženo nové využití brownfields.

ÚP stabilizuje  a  rozvíjí  v  řešeném území  konkrétní  plochy  hospodářského  charakteru
(výroba  a  skladování,  zemědělská  výroba,  plochy  občanského  vybavení,  plochy
smíšených aktivit). Ekonomické aktivity jsou umožněny i v rámci podmíněně přípustného
využití  v  plochách  smíšených  obytných  a  smíšených  centrálních  (zejména  obslužné
funkce).

i) ÚP Varnsdorf směřuje k vytvoření příznivých podmínek pro kvalitní bydlení, návrh ploch
pro bydlení zohledňuje scénář demografického vývoje s předpokládaným počtem obyvatel
1600  v roce  2030,  je  zohledněno  zmenšení  velikosti  cenzovní  domácnosti  a  zvýšení
standardů bydlení. Stanovená koncepce zohledňuje umístění města v rozvojové oblasti
nadmístního významu NOB3 Rumbursko – Varnsdorfsko.
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j) Vymezením VPS, VPO a veřejných prostranství jsou v ÚP vytvářeny územní podmínky
pro hospodárné vynakládání prostředků z veřejných rozpočtů na změny v území, tomu
napomáhá i jednoznačně stanovená koncepce veřejné infrastruktury.

ÚP  klade  důraz  na  využití  zastavěného  území  a  na  bezprostřední  návaznost
zastavitelných ploch na zastavěné území, tím na minimalizaci finanční, časové, realizační
náročnosti napojení těchto ploch na veškerou veřejnou infrastrukturu.

k) Oblast  civilní  ochrany  je  komplexně  řešena  v intencích  požadavků  vyhlášky
č.380/2002Sb. k územnímu plánu.

l) Asanace ve veřejném zájmu se nevymezují,  je navrženo nové využití brownfields, kde
případné  demolice  staveb  a  rekultivace  území  budou  záležitostí  budoucího  investora
záměru přestavby.

m) V rámci zpracování ÚP Varnsdorf byl příslušným dotčeným orgánem vznesen požadavek
na posouzení podle zvláštních předpisů (vyhodnocení vlivů na ŽP), které bylo provedeno
autorizovanými osobami, kompenzační opatření se nenavrhují.

n) Na území Varnsdorfu nejsou žádná ložiska výhradních ani nevýhradních nerostů, plochy
těžby se nevymezují. 

o) ÚP  Varnsdorf byl  navržen osobami  splňujícími  požadovanou  kvalifikaci  v  relevantních
oborech  a  jejich  spolupráce  zajišťovala  interdisciplinární  přístup pro  zpracování
dokumentace. 

2) Požadavek na posouzení vlivů ÚP Varnsdorf na životní prostředí a udržitelný rozvoj
území byl uplatněn. 

Vyhodnocení  vlivů  návrhu ÚP Varnsdorf na  životní  prostředí  (ŽP)  bylo  zpracováno
v souladu s požadavkem Krajského úřadu Ústeckého kraje v rozsahu přílohy stavebního
zákona  a  bylo  součástí  Vyhodnocení  vlivů  návrhu  ÚP  Varnsdorf na  udržitelný  rozvoj
území (část A). 

ÚP  Varnsdorf je  navržen s ohledem na ochranu ŽP a  jeho jednotlivých složek a jeho
souběžné vyhodnocení vlivů na životní prostředí koriguje tvorbu ÚP a eliminuje návrhy
s významnými nepříznivými vlivy na ŽP a obyvatelstvo.

Lze  však  konstatovat,  že  jednotlivé  složky  ŽP  budou  realizací  návrhu ÚP  určitým
způsobem  dotčeny  a  v některých  případech  mohou  být  dokonce  mírně  narušeny.
Pro snížení  nebo  vyloučení  významnějších  negativních  vlivů  jsou  v dokumentaci
Vyhodnocení vlivů návrhu ÚP na ŽP navržena zmírňující opatření realizovatelná zejména
v dalších stupních projektové přípravy.

▪ Na druhé straně při neřízeném rozvoji  města by některé složky ŽP mohly být  dotčeny
i významnějším způsobem než v případě uplatnění návrhu ÚP.

▪ ÚP Varnsdorf nemá samostatně ani ve spojení s jinými změnami v území významný vliv
na  území  evropsky  významných  lokalit  nebo  ptačích  oblastí.  Návrh  rozvoje  území
respektuje ochranu lokalit v předmětech zájmů zvláštní i obecné ochrany přírody a krajiny.

36 SAUL s.r.o



Odůvodnění územního plánu Varnsdorf – návrh pro VP D – Vyhodnocení souladu se stavebním zákonem

D VYHODNOCENÍ  SOULADU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO
ZÁKONA A JEHO PROVÁDĚCÍCH PŘEDPISŮ

ÚP  Varnsdorf je  zpracován  a  projednán  v souladu  s ustanoveními  zákona  č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu zejména § 43, 47, 50-54, 58.

ÚP  Varnsdorf je  zpracován  v souladu  s § 11 - 14 a  přílohou  č. 7  vyhlášky  č. 500/2006  Sb.,
o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentací a způsobu evidence územně
plánovací  činnosti  a  vyhlášky  č. 501/2006  Sb.,  o  obecných  požadavcích  na  využívání  území
v jejich aktuálním znění.
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E VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH 
PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A SE STANOVISKY DOTČENÝCH 
ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, 
POPŘÍPADĚ S VÝSLEDKY ŘEŠENÍ ROZPORŮ

E.1 VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH 
PŘEDPISŮ

Požadavky dotčených orgánů chránící zájmy podle zvláštních právních předpisů  v platném znění,
uplatněné v rámci Zprávy o uplatňování územního plánu Varnsdorf, která obsahuje bod E) Pokyny
pro zpracování návrhu změny územního plánu v rozsahu zadání změny, byly zapracovány.

Při  zpracování  návrhu  ÚP  Varnsdorf  bylo  postupováno  v  součinnosti  s dotčenými  orgány
chránícími veřejné zájmy podle zvláštních předpisů, např.:

▪ Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů (zejm.
kap. I.E.1 odůvodnění),

▪ Zákon  č.  289/1995  Sb.,  o  lesích  a  o  změně  některých  zákonů  ve  znění  pozdějších
předpisů (zejm. kap. N.2 odůvodnění),

▪ Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů (zejm.
kap. D.1 výroku a I.D.1 a I.P.2 odůvodnění),

▪ Zákon č.  334/1992 Sb.,  o  ochraně zemědělského půdního fondu ve znění  pozdějších
předpisů (zejm. kap. N.1 odůvodnění),

▪ Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
zákonů ve znění pozdějších předpisů (zejm. kap. D.1.7 výroku),

▪ Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů (řešeno v ÚP
Varnsdorf).

Návrh ÚP Varnsdorf je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů.

E.2 VYHODNOCENÍ SOULADU SE STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ 
PODLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, POPŘÍPADĚ 
S VÝSLEDKY ŘEŠENÍ ROZPORŮ 

Zpráva o  vyhodnocení  stanovisek,  připomínek  a  námitek  k návrhu  územního  plánu
Varnsdorf s vyhodnocením vlivů na udržitelný rozvoj území podle § 52 stavebního zákona
(veřejné projednání)

Podklad pro jednání ZM Varnsdorf zpracoval: Městský úřad Varnsdorf, úřad územního plánování
(Ing. Václav Nechvíle, Ing. Bc. Zuzana Jindřichová, DiS.) ve spolupráci s určeným zastupitelem
(Ing. Václav Moravec)

Duben 2020

Dne  22.3.2012  na  svém  XIV.  jednání  usnesením  č.  27/2012/1  rozhodlo  Zastupitelstvo  města
Varnsdorf  (dále  jen  ZM)  o  pořízení  územního  plánu  dle  zákona  č. 183/2006  Sb.,  o  územním
plánování  a  stavebním řádu (stavební  zákon).  Pořizovatelem ÚP Varnsdorf  je  Úřad územního
plánování Městského úřadu ve Varnsdorfu. Projektantem ÚPD je atelier SAUL Liberec s.r.o. 

Na základě schváleného zadání  ÚP Varnsdorf byl  zpracován návrh Územního plánu Varnsdorf
(dále  jen  návrh  ÚP)  projektantem  SAUL  Liberec,  s.r.o.  Návrh  ÚP  byl  zpracován  v souladu
s ustanovením § 50 stavebního zákona v platném znění a v souladu s ustanovením § 13 přílohy
č. 5  a  7  vyhlášky  č.  500/2006  Sb.  o  územně  analytických  podkladech,  územně  plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti (dále jen vyhlášky).  Zároveň bylo
zpracováno vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (SEA) podle zákona č. 100/2001 Sb.
o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění. „Společné jednání“, podle § 50 stavebního
zákona,se  uskutečnilo  dne  13.6.2018.  Na  základě  projednávání  návrhu  ÚP  po  „společném
jednání“ byly následně provedeny jeho úpravy. Tento upravený návrh byl poté, v rámci „veřejného
projednání“ podle § 52 stavebního zákona, prezentován dne 29. března 2022. 
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Oznámením ze dne 21.2.2022 byly dotčené orgány, oprávnění investoři, krajský úřad, sousední
obce  a  veřejnost  informovány  ozahájení  řízení  o  územním  plánu  (s  vyhodnocením  vlivů
na udržitelný rozvoj území) a konání „veřejného projednání“ podle § 52 stavebního zákona, dne
29. března 2022. Účastníci byli  vyzváni k uplatnění námitek, stanovisek a připomínek do 7 dní
po konání  „veřejného  projednání“,  tedy  do  5.  dubna  2022.  Oznámení  s návrhem  ÚP  bylo
vystaveno na úředních deskách Městského úřadu ve Varnsdorfu a to i  způsobem umožňujícím
dálkový přístup k předmětné dokumentaci. Oznámení bylo z úřední desky sejmuto dne 6.4.2022.

Pořizovatel všechny účastníky projednávání upozornil na skutečnost, že k námitkám, stanoviskům
a připomínkám uplatněným po stanovených lhůtách se nepřihlíží.

DOTČENÉ ORGÁNY, OPRÁVNĚNÍ INVESTOŘI:
Ministerstvo  vnitra  –  odbor  všeobecné  správy,  oddělení  státních  hranic,  Nad  Štolou
936/3, 170 00 Praha, datová schránka: 6bnaawp

Ministerstvo dopravy, odbor infrastruktury a ÚP, odd. územního plánu, Nábřeží L. Svobody 12,
11015  Praha 1, datová schránka: n75aau3

Ministerstvo průmyslu a obchodu, odbor hornictví a stavebnictví, Na Františku 1039/32, 110 00
Praha 1, datová schránka: bxtaaw4

Ministerstvo  životního prostředí,  odbor  ekologie  krajiny  a  lesa,  Vršovická  1442/65, 10010
Praha 110, datová schránka: 9gsaax4

Ministerstvo životního prostředí Praha, odbor výkonu státní správy IV – pracoviště Chomutov,
Školní 5335, 43001  Chomutov, datová schránka 9gsaax4

Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková, Odbor ochrany  územních zájmů a řízení
programů nemovité infrastruktury Praha, Tychonova č.p. 221/1, 160 00  Praha 6, datová schránka:
hjyaavk

Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1, datová schránka: uccchjm

České dráhy, a.s., Nábřeží L. Svobody 1222, 110 00  Praha1, datová schránka: e52cdsf

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Čerčanská  2023/12, 14000  Praha 4 – Nusle,  datová schránka:
zjq4rhz

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, územní odbor Děčín, Horova 1340/10, 40001 Ústí
nad Labem 1, ú.o. Děčín, Provaznická 1394/10, 40502 Děčín 2, datová schránka: auyaa6n

Krajská veterinární správa pro Ústecký kraj, Sebuzínská 38, 40321 Ústí nad Labem 17, datová
schránka: 7ri8b5i

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí n/L,  Moskevská 1531/15,  40001
Ústí nad Labem 1, ú.p. Děčín, Březinova 3, 40683 Děčín, datová schránka: 8p3ai7n

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ústí n/L, Podmokelská 1/15, 40007 Ústí
nad Labem 7, datová schránka: 2cy8h6t

Státní  pozemkový úřad,  Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj,  pobočka Děčín,  28.  října
979/19, 40501Děčín 2, datová schránka: z49per3 

Obvodní báňský úřad pro území Ústeckého kraje, ul. U města Chersonu 1429/7, 43401 Most,
datová schránka: 4huadu8

Krajský  úřad  Ústeckého  kraje,  Velká  Hradební  3118/48,  40002  Ústí  nad  Labem  2,  odbor
dopravy a silničního hospodářství, datová schránka: t9zbsva

Krajský  úřad  Ústeckého  kraje,  Velká  Hradební  3118/48,  40002  Ústí  nad  Labem  2,  odbor
územního plánování a stavebního řádu, datová schránka: t9zbsva

Krajský  úřad  Ústeckého  kraje,  Velká  Hradební  3118/48,  40002  Ústí  nad  Labem 2,   odbor
životního prostředí a zemědělství, datová schránka: t9zbsva

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 43003 Chomutov 3, datová schránka: 7ptt8gm

Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Lidické Náměstí 899/9, 40001 Ústí nad Labem 1,
datová schránka: a64ai6n

Policie  ČR,  pobočka  Děčín,  odbor  vnější  služby,  Kaštanova  301/2,  40502  Děčín,  datová
schránka: a64ai6n
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Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, ú.p. Ústí n/L, Mírové náměstí 36, 400 01
Ústí nad Labem, datová schránka: va2fsxs

Celní úřad pro Ústí nad Labem, Hoření 3540/7A, 40011 Ústí nad Labem 11, datová schránka:
gabny7s

Úřad  pro  civilní  letectví,  Česká  republika,  letiště  Ruzyně  1149/23,  161  00  Praha  6,  datová
schránka: v8gaaz5

Státní  úřad  pro  jadernou  bezpečnost,  Senovážné  nám.  1585/9,  110  00  Praha  1,  datová
schránka: me7aazb

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,  příspěvková organizace,Ruská č.p.  260/13,  Dubí  -
Pozorka, 417 03Pozorka, datová schránka: 6hevxje

Drážní  úřad,  sekce  infrastruktury  –  územní  odbor  Praha,  Wilsonova  č.p.  300/8,  Praha  2  -
Vinohrady, 110 00 Praha 1, datová schránka: 5mjaatd

GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 40001 Ústí nad Labem, datová schránka: rdxzhzt

Severočeské vodovody a kanalizace a.s., Přítkovská 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice, datová
schránka: f7rf9ns

T-Mobile  Czech  Republic  a.s.,Tomíčkova  č.p.  2144/1,  Praha  4-Chodov,  148  00  Praha  414,
datová schránka: ygwch5i

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 40502 Děčín IV, datová schránka: v95uqfy

Osobní převzetí:

Městský úřad Varnsdorf – OŽP - ochrana přírody 
- vodní hospodářství 
- lesy a zemědělství 

Městský úřad Varnsdorf – památková péče 
Městský úřad Varnsdorf – doprava
Městský úřad Varnsdorf – stavební úřad

Sousední obce 

Obec Rybniště,  Rybniště 33,  40751 Rybniště, datová schránka: a2fbx48

Obec Horní Podluží,  Horní Podluží 2,  40757 Horní Podluží, datová schránka: wggbzxy

Obec Dolní Podluží,  Dolní Podluží 6,   40755 Dolní Podluží, datová schránka: 8t6a4bh

Město Rumburk, Třída 9. května 1366/48,  40801 Rumburk, datová schránka: sdrbhgg

Město Krásná Lípa,   Masarykova 246/6,  40746 Krásná Lípa u  Rumburku,  datová schránka:
upqbde3

SOUHLASNÁ  STANOVISKA  DOTČENÝCH  ORGÁNŮ,  SOUHLASNÉ
PŘIPOMÍNKY SOUSEDNÍCH OBCÍ A OPRÁVNĚNÝCH INVESTORŮ: 

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, Ústí nad
Labem, ze dne 18.2.2022, č.j.: KUUK/030617/2022
Vyjádření:

„Krajský  úřad  Ústeckého  kraje,  odbor  dopravy  a  silničního  hospodářství,  jako  dotčený  orgán
ve věcech  silnic  II.  a  III.  třídy  v souladu  s ust.  §  40  odst.  3  písm.  f)  zákona  č.  13/1997/Sb.,
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,  souhlasí s návrhem Územního plánu
Varnsdorf spolu s vyhodnocením vlivů na udržitelný rozvoj území bez připomínek.“

Vyhodnocení: Souhlasné stanovisko dotčeného orgánu, vzato na vědomí

Ministerstvo životního prostředí Praha, odbor výkonu státní správy IV– pracoviště
Chomutov, ze dne 21.2.2022, č.j.: MZP/2022/530/294
Vyjádření:

„Stanovisko k návrhu ÚP Varnsdorf včetně Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území:

Ministerstvo  životního  prostředí,  odbor  výkonu  státní  správy  IV  obdrželo  dne  17.2.2022
od Městského úřadu Varnsdorf (v souladu s § 52 odst.  1 zákona č. 183/2006 Sb.,  o územním
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plánování a stavebním řádu) Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Územního plánu
Varnsdorf včetně Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území s žádostí o stanovisko. Zákonné
zmocnění Ministerstva životního prostředí vyjadřovat se k ÚPO vyplývá z požadavku § 52 odst. 3
stavebního  zákona  č.  183/2006  Sb.,  z  požadavku  §  15  odst.  2  horního  zákona  č.  44/1988,
konkrétně z těch jeho částí, které se vztahují k ochraně a využití nerostného bohatství a § 13 odst.
3 zákona č. 62/1988 o geologických pracích. Oprávněnost těchto požadavku a povinnost orgánu
územního plánování a zpracovatel u ÚPO řídit se jimi v příslušné územně plánovací dokumentaci
je  stanovena  v  §  15  odst.  1  horního  zákona  č.  44/1988  a  §  13  odst.  1  zákona  č.  62/1988
o geologických pracích. 

K výše uvedenému návrhu zaujímá ministerstvo následující stanovisko: 

Z hlediska ochrany výhradních ložisek nerostných surovin a horninového prostředí Ministerstvo 

životního prostředí, odbor výkonu státní správy IV upozorňuje na výskyt poddolovaných území:

Studánka  u  Rumburku  č.  2362,  Varnsdorf  č.  2414,  Studánka-Varnsdorf  č.  4608,  Varnsdorf  1
č. 4609,  předpokládaného ložiska (schváleného prognózního zdroje) vyhrazeného nerostu:
Studánka-Krásná Lípa č. 9331900 (viz. https://mapy.geology.cz/udaje_o_uzemi/). 

Ministerstvo současně sděluje, že toto stanovisko nenahrazuje ostatní správní akty ministerstva,
stejně  jako  ostatních  dotčených  orgánů  státní  správy,  vydávané  dle  příslušných  právních
předpisů.“

Vyhodnocení: Souhlasné stanovisko dotčeného orgánu, vzato na vědomí

Správa  a  údržba  silnic  Ústeckého  kraje,  příspěvková  organizace,  Dubí,  ze  dne
25.02.2022, č.j.: 54-466-1-OSUSUKDC/SPL/08403/2018
Vyjádření:

„S návrhem ÚP Varnsdorf organizace souhlasí bez připomínek.“

Vyhodnocení: Souhlasné vyjádření organizace, vzato na vědomí

Ministerstvo  vnitra  České  republiky,  odbor  všeobecné  správy,  oddělení  státních
hranic,Praha, ze dne 2.03.2022, č.j.MV-59540-5/VS-2018
Vyjádření:

„Na základě posouzení územně plánovací dokumentace k návrhu Územního plánuVarnsdorf  a
k Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, neuplatňují připomínky.“

Vyhodnocení: Souhlasné vyjádření dotčeného orgánu, vzato na vědomí

Ministerstvo  vnitra  České  republiky,  odbor  správy  majetku,  Praha,  ze  dne
29.03.2022, č.j.MV-45504-4/OSM-2022
Vyjádření:

„Ministerstvo vnitra ČR je dotčeným orgánem ve smyslu § 36 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb.,
stavební zákon. 

V souladu s § 52 odst. 3 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon),  ve  znění  pozdějších  předpisů,  Vám sděluji,  že  s  návrhem Územního plánu  Varnsdorf
souhlasíme s podmínkou, že bude dodržena ochrana stávajícího RRL spoje Ministerstva
vnitra ČR. Ochranné pásmo se týká extravilánu obce Studánka. Informace o zájmovém území je
obsahem  datové  báze  územně  analytických  podkladů  (sledovaný  jev  č. 82a  elektronické
komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území). 

Pro  budoucí  stavby  nebo  stavební  mechanismy  během  jejich  provádění,  které  by  později
zasahovaly do perimetru RRL spoje Ministerstva vnitra ČR (Fresnelova zóna), požadujeme, aby
nejpozději v rámci příslušného správního řízení bylo  vyžádáno stanovisko Ministerstva vnitra
ČR.

Stanovisko je vydávané za organizační složku Ministerstvo vnitra ČR IČO:00007064 Nad Štolou 3,
Praha 7, PSČ 170 34.“

Vyhodnocení:  Souhlasné  vyjádření  dotčeného  orgánu,  požadavek  na  doplnění  je
akceptován, vzato na vědomí
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Krajské ředitelství Policie Ústeckého kraje, odbor správy majetku, oddělení správy
nemovitého majetku, Ústí nad Labem, ze dne 22.03.2022, č.j. KRPU-35997-2/ČJ-2022-
0400MN-14
Vyjádření:

„Krajské ředitelství Policie Ústeckého kraje, odbor správy nemovitého majetku, Ústí nad Labem,
souhlasí s předloženým návrhem ÚP Varnsdorf a nemá žádné připomínky ani námitky.“

Vyhodnocení: Souhlasné vyjádření dotčeného orgánu, vzato na vědomí

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí  nad Labem, ze dne
30.03.2022, č.j.: KHSUL 15471/2022
Vyjádření:

„Veřejné projednávání návrhu ÚP Varnsdorf, včetně vyhodnocení VURÚ - stanovisko

Dne 17.02.2022 bylo pod č.j. KHSUL 8691/2022 na Krajskou hygienickou stanici Ústeckého kraje
se  sídlem  v  Ústí  nad  Labem,  územní  pracoviště  Děčín,  doručeno  oznámení  o  veřejném
projednávání návrhu Územního plánu Varnsdorf spolu s Vyhodnocením vlivů na udržitelný rozvoj 

území. Veřejné projednání se konalo dne 29.03.2022. Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje
se sídlem v Ústí nad Labem, jakožto dotčený orgán státní správy ve smyslu u znění § 77 a § 82
odst.  2  písm.  i)  zákona  č.  258/2000  Sb.,  o  ochraně  veřejného  zdraví  a  o  změně  některých
souvisejících  zákonů,  ve  znění  pozdějších  předpisů  (dále  jen  „zákon  č.  258“),  posoudila
předmětnou dokumentaci „Návrh Územního plánu Varnsdorf“. 

Po  zhodnocení  souladu  předmětné  dokumentace  s  požadavky  předpisů  v  oblasti  ochrany
veřejného zdraví a související legislativy, vydává Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se
sídlem v Ústí nad Labem (dále jen „orgán ochrany veřejného zdraví“) podle § 82 odst. 1 a 2 písm.
a) a j) a § 94 odst. 1 „zákona č. 258“ a § 4 odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování  a  stavebním řádu (stavební  zákon),  ve  znění  pozdějších  předpisů  (dále  jen  „zákon
č. 183“), toto stanovisko:

S územně plánovací dokumentací „Návrh Územního plánu Varnsdorf“ se souhlasí. 

Odůvodnění: 

Posuzovaný  „Návrh  Územního  plánu  Varnsdorf'  je  pořizován  Městským  úřadem  Varnsdorf
oddělením územního plánování - OSMI, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf. Zpracovatelem
dokumentu je Ing. arch. Jiří Plašil za ateliér SAUL s.r.o., sídlem U Domoviny 491/1,460 01 Liberec
4. Tento dokument z prosince 2021, který má jak textovou, tak grafickou část,  posoudil „orgán
ochrany  veřejného  zdraví“  z  pohledu  legislativy  platné  v  oblasti  ochrany  veřejného  zdraví  a
legislativy související. 

Řešeným  územím  je  správní  území  města  Varnsdorf.  Správní  území  obce  představují  dvě
katastrální území - k.ú. Varnsdorf a k.ú. Studánka u Rumburku se sídly Varnsdorf, Studánka a
místní  částí  Světliny.  V  ÚP  Varnsdorf  je  aktualizováno  zastavěné  území  k  datu  12/2021.
Urbanistická  struktura  centra  obce  zůstává  zachována,  pouze  je  vhodně  doplněna  o  některé
navržené zastavitelné plochy.

OOVZ sleduje v rámci územních plánů zejména bytovou výstavbu, která je řešena v kapitole C.l
ZÁSADY PLOŠNÉHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ 

ROZVOJ BYDLENÍ 

Potřeby bytové výstavby v řešeném území uspokojovat zejména:

▪ intenzifikací  využití  stávajících  pozemků  a  objektů  na  stabilizovaných  plochách  bydlení
městského (BM) i venkovského (BV), 

▪ dostavbou  proluk  v  zastavěném  území  (např.  plochy  25.BM.2.25.55,  24.BM.2.25.55,
4.BM.2.25.55,  5.BM.2.25.55,  7.BM.2.25.55,  8.BM.2.25.55,  9.BM.2.25.55,  10.BM.2.25.55,
11.BM.2.25.55,  18.BM.2.25.55,  20.BM.2.35.40,  27.BM.2.25.55,  29.BM.2.25.55,
30.BM.2.25.55,  31.BM.2.25.55,  32.BM.2.25.55,  33.BM.2.25.55,  35.BM.2.25.55,
45.BM.2.25.55,  50.BM.4.35.40,  52.BM.2.25.55,  54.BM.2.25.55,  55.BM.2.25.55,
58.BM.2.25.55, 59.BM.2.25.55, 60.BM.2.25.55, 62.BM.2.25.55, 63.BM.2.25.55, 86.BV.15.65,
83.BV.2.15.65, 84.BV.2.15.65), 
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▪ výstavbou v soustředěných lokalitách ploch bydlení doplňujících členité okraje zastavěného
území, 

▪ rozptýlenou výstavbou venkovského charakteru na stabilizovaných i zastavitelných plochách
BV ve venkovském sídle Studánka. 

Potřeby bytové výstavby lze dále uspokojovat: 

▪ výstavbou  obytných  či  polyfunkčních  domů  v  plochách,  které  připouštějí  či  podmíněně
připouštějí funkci bydlení (SC, SM apod.) 

Nezakládat nová odloučená sídla ve volné krajině 

KHS  neměla  k  návrhu  Územního  plánu  Varnsdorf  žádné  připomínky,  vydáno  bylo  souhlasné
stanovisko č.j. KHSUL 29169/2018 ze dne 19.06.2018, 

OOVZ pouze upozorňuje, že nadále je z hlediska hygienického nezbytné trvat v případě zástavby
pro bydlení podél komunikací a v ochranném pásmu železnice, na dodržení hygienických limitů
pro hluk stanovených v Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky
hluku a vibrací, ve vztahu k chráněným prostorám uvedených v § 30, odst. 3) zákona č. 258/2000
Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.“

Vyhodnocení: Souhlasné stanovisko dotčeného orgánu, vzato na vědomí

PŘIPOMÍNKY SOUSEDNÍCH OBCÍ K NÁVRHU ÚP:

Město  Krásná  Lípa,  Odbor  výstavby,  investic  a  životního  prostředí,  Masarykova
246/6, 407 46  Krásná Lípa, ze dne 16.03.2022, č.j.: 8042/2022
Vyjádření:

„Město Krásná Lípa, jako sousední obec, nemá k návrhu ÚP žádné připomínky.“

Vyhodnocení: Souhlasné vyjádření sousední obce, vzato na vědomí

STANOVISKA  DOTČENÝCH  ORGÁNŮ  A  NÁMITKY  OPRÁVNĚNÝCH
INVESTORŮ S PŘIPOMÍNKAMI K OBSAHU NÁVRHU ÚP VARNSDORF:

Ministerstvo  obrany  ČR,  Sekce  správy  a  řízení  organizací  MO,  Odbor  ochrany
územních  zájmů  a  státního  odborného  dozoru,  Praha,  ze  dne  31.03.2022,  sp.
zn.:132676/2022-7460-OÚZ-PHA
Vyjádření:

„Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Sekce správy a řízení organizací
Ministerstva obrany, v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona č. 222/1999 Sb.,
o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajišťování
obrany ČR“)  a zmocněním v §  175 odst.  1  zákona č.  183/2006 Sb.,  o  územním plánování  a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jako
věcně a místně příslušné ve smyslu zákona o zajišťování  obrany ČR, vydává ve smyslu § 52
odst. 3 stavebního zákona a dle § 4 odst. 2 písm. b) stavebního zákona

stanovisko

jehož obsah je závazný pro opatření obecné povahy dle stavebního zákona.

Souhlasí s částmi řešení, které byly od společného jednání změněny. Navržené změny nejsou
v rozporu se zájmy Ministerstva obrany.

V  průběhu  zpracování  a  projednání  územního  plánu  došlo  ke  změně  limitů  a  zájmů
Ministerstva obrany. Z tohoto důvodu opravte textovou i grafickou část územně plánovací
dokumentace podle následujícího znění:

Na celém správním území je zájem Ministerstva obrany posuzován z hlediska povolování
níže uvedených druhů staveb podle ustanovení § 175 zákona č. 183/2006 Sb. (dle ÚAP jev
119).
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Na  celém  správním  území  umístit  a  povolit  níže  uvedené  stavby  jen  na  základě  závazného
stanoviska Ministerstva obrany: 
▪ výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě a všech silnic I. a II. třídy 
▪ výstavba, rekonstrukce a opravy silnic III. třídy a místních komunikací v blízkosti vojenských

areálů, objektů důležitých pro obranu státu a vojenských újezdů 
▪ výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů 
▪ výstavba vodních nádrží (rybníky, přehrady) 
▪ umístění staveb a zařízení vysokých 75 m a více nad terénem, 
▪ umístění  staveb  a  zařízení  vysokých  30  m  a  více  na  přirozených  nebo  umělých

vyvýšeninách, které vyčnívají 75 m a výše nad okolní krajinu
▪ umístění  zařízení,  která  mohou  ohrozit  bezpečnost  letového  provozu  nebo  rušit  funkci

leteckých  palubních  přístrojů  a  leteckých  zabezpečovacích  zařízení,  zejména  zařízení
průmyslových  závodů,  vedení  vysokého  a  velmi  vysokého  napětí,  energetická  zařízení,
větrné elektrárny a vysílací stanice 

▪ veškerá  výstavba  dotýkající  se  nemovitostí  (pozemky  a  stavby)  ve  vlastnictví  ČR,
v příslušnosti hospodařit s majetkem státu Ministerstva obrany 

Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a zapracovat je
do  textové  části  návrhu  územního  plánu  do  Odůvodnění,  kapitoly  Zvláštní  zájmy
Ministerstva  obrany.  Do  grafické  části  pod  legendu  koordinačního  výkresu  zapracujte
následující  textovou  poznámku:  „Celé  správní  území  je  zájmovým územím Ministerstva
obrany z hlediska povolování vyjmenovaných druhů staveb“. 

Odůvodnění:

Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 odst. I písmeno h) zákona o zajišťování obrany
ČR a zmocněním v § 175 odst. I stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení pořizovatele
územně plánovací dokumentace (dále jen „ÚPO“) vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice
dotčeného orgánu. 

Ministerstvo  obrany  žádá  pořizovatele  o  důsledné  vypořádání  uplatněné  připomínky
ve smyslu dopracování vymezených území Ministerstva obrany do příslušných částí ÚPD.
Jedná se o deklaraci stávajících strategicky důležitých limitů v území v části Odůvodnění,
která je uplatněna ve veřejném zájmu na zajištění obrany a bezpečnosti státu a neovlivňuje
urbanistickou koncepci předložené ÚPD obce.“

Vyhodnocení: v textové i  grafické části  návrhu ÚP jsou provedeny všechny požadované
úpravy a doplněny všechny požadavky uvedené ve stanovisku dotčeného orgánu MOČR,
stanovisko vzato na vědomí. 

Povodí  Ohře,  státní  podnik,  Chomutov,  ze  dne  17.03.2022,  č.j.POH/09876/2022-
2/032100
Vyjádření (jedná se o námitku podle § 52 odst. 2 stavebního zákona):

„K Vašemu oznámení o veřejném projednání návrhu Územního plánu Varnsdorf (dále jen návrh
ÚP), které jsme obdrželi dne 17. února 2022, Vám sdělujeme, že návrh ÚP jsme prostudovali a
uplatňujeme tímto následující námitky a připomínky: 

1. Jedním  z  koncepčních  materiálů  na  celostátní  úrovni  jsou  Národní  plán  povodí  Odry  a
Národní  plán povodí  Labe (NPP) které byly  schváleny usnesením vlády České republiky
č. 31 ze dne 19. ledna 2022 a vydány opatřeními obecné povahy Ministerstvem zemědělství
(OOP-MZe) čj. MZE-70003/2021-15121 a MZE- 69999/2021-15121 ze dne 28. ledna 2022.
Těmito OOP-MZe byly schváleny i části kapitol IV. Cíle pro povrchové vody, podzemní vody
a chráněné oblasti vázané na vodní prostředí (kapitoly IV.1 až IV.5) a kapitoly V. Souhrn
programu opatření k dosažení cílů, které jsou nedílnou a závaznou částí těchto OOP-MZe.
S uvedenými NPP souvisejí  další  koncepční  materiály,  konkrétně se jedná o Plán dílčího
povodí Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry a Plán dílčího povodí Ohře, dolního Labe a
ostatních přítoků Labe (POP). V návaznosti na schválení NPP budou v souladu s § 24 odst.
13 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů  (dále  jen  vodní  zákon),  POP  schváleny  Zastupitelstvem  kraje  nejpozději
do 30.6.2022. 
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Území města Varnsdorf se nachází mj. ve vodních útvarech LNO_0180 - Mandava/Mandau
od státní  hranice  po státní  hranici,  LNO_0170 -  Mandava/Mandau od pramene po státní
hranici  a  OHL_3160  Křinice  od  pramene  po  státní  hranici.  Tyto  vodní  útvary  byly
vyhodnoceny v rámci III. cyklu plánování v oblasti vod jako nevyhovující. Hlavním důvodem
nevyhovujícího stavu je fatální překročení limitu pro fosfor Pcelk a P-P04. Typickým zdrojem
tohoto znečištění jsou splaškové vody. Účinnost centrální ČOV je u tohoto typu znečištění
výrazně  vyšší  než  u  domovních  čistíren  (OČOV).  Z  tohoto  důvodu  je  zcela  nežádoucí
umožňovat rozvoj s možností odkanalizování pomocí DČOV. 

V návrhu ÚP je uvedeno (kapitola 0.2.1.2.), že v místní části Studánka je možné povolovat
rozvoj zástavby na zastavěných a zastavitelných plochách s využitím individuálního řešení
likvidace odpadních vod, jehož přípustnost, resp. podmínky určí podrobnější dokumentace, a
dále je zde uvedeno, že v rozvojových plochách s individuálním řešením likvidace odpadních
vod v dalších stupních projektové přípravy individuální řešení je nutno upřesnit a prokázat
řešení technické infrastruktury v celé ploše. 

V  Plánu  rozvoje  vodovodů  a  kanalizací  Ústeckého  kraje  je  v  kartě  Varnsdorf
(CZ042.3502.4215.0336.01)  uvedeno,  že  stávající  kanalizaci  je  třeba  rozšířit  na  celou
zástavbu města. Odkanalizování Varnsdorfu má být tedy dle PRVK ÚK řešeno centrálně.
Návrh územního plánu připouští obecně plochy s individuálním řešením likvidace odpadních
vod. Návrh ÚP tedy není v souladu s PRVK ÚK. 

S ohledem na výše uvedené je tedy nezbytné: 

a) Přepracovat  návrh  územního  plánu a  uvést  jej  do  souladu  s  vodním  zákonem,
směrnicí  č.  91/271/EHS,  NPP Labe  a  Odry,  POP Ohře,  dolního  Labe  a  ostatních
přítoků Labe a Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry a Plánem rozvoje vodovodů a
kanalizací Ústeckého kraje. 

b) Výstavbu vodovodů, resp. vodovodních přípojek vázat na výstavbu kanalizace, resp.
kanalizačních přípojek.

c) Vymezovat rozvojové plochy (a následně povolovat výstavbu v rozvojových plochách)
pouze za předpokladu, že bude v lokalitě vybudována veřejná splašková kanalizace
zakončená ČOV. 

2. Návrh ÚP Varnsdorf vymezuje některé rozvojové plochy ve stanoveném záplavovém území
Mandavy (SZÚ) a částečně i  ve vymezené aktivní  zóně (AZZÚ).  Umísťování  v  AZZÚ je
v rozporu s ustanovením § 67 vodního zákona. 

Obecně nelze souhlasit s umísťováním rozvojových ploch do SZÚ. Tento nesouhlas je mimo
jiné i v souladu s Politikou územního rozvoje České republiky (čl. 2.2. bod 26) a dále s výše
uvedenými NPP a POP. V tomto smyslu je potřeba tyto plochy upravit, aby do SZÚ vůbec
nezasahovaly.  Jedná  se  o  plochu  28.BM.2.25.55 pro  bydlení  a  plochu  130.0S.2.45.15
pro rozšíření sportoviště (v případě sportoviště lze plochu akceptovat, za předpokladu, že
případné stavební objekty budou umisťovány mimo SZÚ). 

3. Návrh  ÚP vymezuje  plochy  dopravní  infrastruktury,  které  mají  křížit  koryto  vodního  toku
Mandava v naší správě (155.PK, 156.PK a propojení  145.DS s 146.DS). Komunikace jsou
navrženy přes pozemky, ke kterým máme právo hospodařit. S ohledem na možné ovlivnění
odtokových  poměrů  a  s  ohledem  na  majetek  v  korytě je  potřeba  nejprve  prověřit
realizovatelnost  těchto  navržených  přemostění.  V  návrhu  ÚP by  měly  být  vymezeny
pouze realizovatelné návrhy. 

4. Návrh  ÚP vymezuje  některé  plochy  pro  bydlení  na  pozemcích,  na  kterých se nacházejí
koryta vodních toků. 

Všechny plochy a koridory v  návrhu ÚP musí  respektovat  stávající  koryta  vodních toků,
včetně koryt vodních toků, která nemají vymezen pozemek vedený v KN jako vodní plocha.
Dále je potřeba zachovat volný pruh o šířce min 6 m u drobných vodních toků pro výkon
správy vodních toků. Zastavitelné plochy požadujeme v tomto smyslu upravit.

5. Upozorňujeme  na  skutečnost,  že  platný  ÚP  Varnsdorf  vymezuje  rozvojové  plochy  i
v lokalitách,  kde  jsou  umístěna  plošná  odvodňovací  zařízení.  Jejich  porušení  stavební
činností může způsobit lokální zamokření území. 
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Předmětem  vyjádření je  návrh  Územního  plánu  Varnsdorf  včetně  vyhodnocení  jeho  vlivů
na udržitelný rozvoj území. 

Odkanalizování: Varnsdorf  má centrální  kanalizační  systém zakončený ČOV, v současné době
jsou  povolovány  DČOV.  Části  Studánka  a  Světliny  1  díl  nejsou  napojeny  na  centrální
odkanalizování. ÚP navrhuje i nadále individuální odkanalizování. 

Srážkové vody: navrženo přednostně zasakovat v místě vzniku nebo jímat jako užitkovou vodu,
ostatní regulovaně odvádět do vodních toků. 

Stanovené záplavové území: Mandava a Křinice. 

Vodní  toky: navrženo 3  x  nové přemostění  Mandavy,  některé  zastavitelné plochy nerespektují
koryta VT. 

Vodní útvary podzemních vod: 64120 - Krystalinikum Lužických hor - Lužická Nisa a ostatní přítoky
Odry a 64110 - Krystalinikum Šluknovské pahorkatiny. 

Vodní  útvary  povrchových  vod  tekoucích: LNO_0180  -  Mandava/Mandau  od  státní  hranice
po státní  hranici,  LNO_0190  -  Lužnička  od  pramene  po  státní  hranici,  LNO_0170  -
Mandava/Mandau od pramene po státní hranici, OHL_3160 - Křinice od pramene po státní hranici
a OESN_67414-1 - Mandau-1.“

Vyhodnocení k jednotlivým bodům námitky oprávněného investora:

bod  1.  námitky:  s ohledem  na  skutečnost,  že  oprávněný  investor  Povodí  Ohře  s.p.
neuplatnil,  ač  byl  řádně  vyzván,tuto  zásadní  připomínku  při  projednávání  návrhu  ÚP
v rámci společného jednání (§ 50 stavebního zákona), není tento požadavek akceptován,

bod 2.  námitky:  plocha 28.BM je  zmenšena  o  plochu  stanoveného záplavového území,
podmínka u návrhové plochy 130.OS je také splněna, 

bod 3.  námitky:  pořizovatel  uvádí,  že  územní  plán stanoví  záměry,  podrobné podmínky
realizovatelnosti křížení koryta vodního toku Mandava (155.PK, 156.PK a propojení 145.DS
s 146.DS) budou řešeny v pozdějších fázích projektové přípravy,

bod 4.  námitky:  pořizovatel  uvádí,  že  podmínka úpravy zastavitelných ploch s ohledem
na zachování volného pruhu 6 m pro výkon státní správy je uvedena v podmínkách využití
ploch s rozdílným způsobem využití;  

bod 5. námitky: pořizovatel uvádí, že existence plošných odvodňovacích zařízení je známa,
případná  korekce  zastavitelnosti  takových  ploch  bude  provedena  na  základě  výstupů
z územních studií, jejichž zpracování je na těchto plochách nařízeno.

V textové i grafické části návrhu ÚP jsou provedeny požadované úpravy uvedené v bodech
2., 3. a 4.

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ústí n/L, Ústí nad Labem,
ze dne 16.03.2022, č.j.: NPU-351/14326/2022
Vyjádření:

„Písemné vyjádření odborné organizace státní památkové péče podle § 32 zák. č. 20/1987 Sb.,
o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 

Záměrem žadatele, Městský úřad Varnsdorf (Nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf), je „Řízení
o Návrhu územního plánu Varnsdorf“.  Veřejné projednání tohoto návrhu se konalo dne 29.  03.
2022,

termín pro uplatnění  námitek, stanovisek nebo připomínek k návrhu je do 7 dnů od veřejného
projednání u pořizovatele.

Identifikační údaje, vymezení řešeného území:

Pořizovatelem návrhu územního plánu je Městský úřad Varnsdorf, Ing. Václav Nechvíle / Ing. Bc.
Zuzana  Jindřichová (úřad územního plánování  MěÚ Varnsdorf,  Nám.  E.  Beneše  470,  407  47
Varnsdorf). Předložený projekt k datu 12/2021, tj. fáze návrhu pro veřejné projednání, připravil jako
zhotovitel  SAUL s.r.o.  (vedoucí projektant  Ing. arch. Jiří  Plašil,  zodpovědný projektant  Ing.  Jan
Musil, kolektiv autorů).

V řešené věci byla prostudována dokumentace výše uvedeného návrhu,  zpřístupněná dálkově
na této  adrese  a  v  následujícím  rozsahu:  „https://www.varnsdorf.cz/download/up-navrh-upvp-
varnsdorf.zip“
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▪ výkresová část dokumentace: 
Varnsdorf_UP_NAVP_l_základní výkres (1: 5 000) 
Varnsdorf_ UP _NAVP _2_hlavní výkres (1 : 5 000) 
Varnsdorf_UP_NAVP_3_dopravní infrastruktura (1: 5 000) 
Varnsdorf_UP_NAVP_ 4_technicka infrastruktura 1: 5000) 
Varnsdorf_UP_NAVP_5_výkres VPS (1: 5 000) 
Varnsdorf_UP_NAVP_6_koordinačnívýkres (1: 5 000) 
Varnsdorf_UP_NAVP_7_výkres širších vztahů (1: 50 000) 
Varnsdorf_UP_NAVP_8_výkres záborů (1: 5 000) 

▪ textová část dokumentace: 
Varnsdorf_UP_NAVP_vyrok_17 (73 str.) 
Varnsdorf_UP_NAVP_odůvodnění_17_b_se_schématy ... (257 str.) 
Seznam změn § 50 vers. § 52 SZ (5 str.) 
SEA - Vyhodnocení vlivů ÚP Varnsdorf na URÚ a ŽP - úprava pro VP (160 str.) 
Formulář na podání námitek a připomínek k ÚP Vdf - příloha VV (2 str.) 

Odkaz na webovou stránku s dokumentací byl uveden v oznámení, které bylo doručeno na naše
pracoviště prostřednictvím datové schránky: 

▪ OZNÁMENÍ - Veřejné projednání NÁVRHU územního plánu Varnsdorf včetně vyhodnocení
jeho vlivů na udržitelný rozvoj území (4 str.) 

Řešeným územím je správní území města Varnsdorf v okrese Děčín v Ústeckém kraji, které tvoří
dvě katastrální území: Varnsdorf, Studánka u Rumburku. 

Plošně památkově chráněná území a památková ochranná pásma: 

V řešeném území se nenachází žádné plošně památkově chráněné území (památková rezervace
nebozóna), ani ochranné pásmo jakékoli nemovité kulturní památky nebo památkově chráněného
území.  Nezasahuje  zde  ani  přesah  nějaké  památkové  rezervace,  zóny  či  ochranného  pásma
z okolních území sousedních obcí. 

Nemovité kulturní památky (dále KP): 

Rejstř. č. ÚSKP Kulturní památka Katastr. Parc. č.

▪ 18203/5-4022 Kostel sv. Petra a Pavla Varnsdorf,  p.1,p.2(celé  pozemky,  p.2  jen  s  částí
staveb)

▪ 41415 /5-4023  Socha sv. Antonína, ul. Národní, Varnsdorf, p. 84 (pozemek bez ochrany)

▪ 30242 / 5-4024 Sloup se sousoším Nejsvětější Trojice, Varnsdorf, p.1181 Pohraniční stráže
(pozemek bez ochrany)

▪ 25643 / 5-4025 Dům č. p. 112, ul. Kamenická, Varnsdorf, p.  677  (celý  pozemek  jen  s  částí
staveb)

▪ 22793/5-4026 Dům č. p. 242, ul. Duchcovská, Varnsdorf, p. 278 (celý pozemek) 

▪ 15644 / 5-4027  Dům č. p. 488, ul. Národní, Varnsdorf, p. 83 (celý pozemek) 

▪ 28892 /  5-4030  Dům č.  p.  998,  ul.  Bratislavská,   Varnsdorf,  p.  6772/1,  p.  6772/2 (celé
pozemky) 

▪ 17204/5-4031 Dům č. p. 989, ul. Bratislavská, Varnsdorf, p. 2149/2 (celý pozemek) 

▪ 39072 / 5-4032  Dům č. p. 402, ul. Východní,  Varnsdorf, p. 1918 (jen část pozemku s částí
staveb)

▪ 16175/5-4033 Dům č. p. 69, ul. Erbenova  Varnsdorf, p. 365 (celý pozemek) 

▪ 16854/ 5-4034  Dům č. p. 442, ul. Pod Strání Varnsdorf, p. 214 (celý pozemek) 

▪ 14506/ 5-4035  Dům č. p. 548, ul. Mladoboleslavská Varnsdorf, p. 2662 (celý pozemek) 

▪ 15289 / 5-4036  Lindnerova vila č. p. 415, ul. PoštovníVarnsdorf, p. 1583 (celýpozemek) 

▪ 45936/5-4037 Dům č. p. 420, ul. Poštovní Varnsdorf, p. 1566/1 (celý pozemek), (jen část
pozemku) 

▪ 33289  1  5-4038   Textilní  továrna  G.  A.  FröhlichsSöhne,Varnsdorf,  p.  87/2,p.87/3,
s omezením: bez komplexu továrních budov p.87/13 (celé pozemky)

▪ 43795 15-4040  Hanischova vila č. p. 512, ul. Národní, Varnsdorf p. 2529/1, p. 2529/2 (celé
pozemky) 
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▪ 16073 15-4041   Starokatolický kostel Proměnění Páně, Varnsdorf, p. 2471 (celý pozemek) 

▪ 26839/5-4042 Kostel sv. Karla Boromejského, Varnsdorf,p. 5745 (celý pozemek), p. 5748
(pozemek bez ochrany)

▪ 26639/5-4043 Evangelický kostel zv. Červený, Varnsdorf, p. 1657 (celý pozemek) 

▪ 12286/5-5475 Dům č. p. 115, ul. Kamenická, Varnsdorf, p. 680 (pozemek bez ochrany) 

▪ 12285/5-5476 Dům  č.  p.  545,  ul.  Mladoboleslavská,  Varnsdorf,  p.  2656  (pozemek  bez
ochrany) 

▪ 12290/5-5477 Dům  č.  p.  855,  ul.  Mladoboleslavská,  Varnsdorf,  p.  5803  (pozemek  bez
ochrany) 

▪ 12289/5-5479 Dům č. p. 744, ul. Čelakovická, Varnsdorf, p. 5752 (pozemek bez ochrany)
12288 1 5-5525 Socha sv. Jana Nepomuckého, ul. Karlova, Varnsdorf, p. 5405 (pozemek
bez ochrany) 

▪ 11329/5-5763 Dům č. p. 452, ul. Pod Strání, Varnsdorf,  p. 201 (celý pozemek)

▪ 51203/5-5913  Vyhlídková výletní restaurace zv. Hrádek,Varnsdorf,  p.954, čp. 1726 (celý
pozemek)

▪ 105720   Kostel sv. Františka z Assisi,  Studánka u Rumburku, p.1, p.2 (celé pozemky)

V území řešeného ÚP se nacházejí nemovité kulturní památky zapsané v  Ústředním seznamu
kulturních  památek  ČR pod  příslušnými  rejstříkovým  čísly,  které  jsou  zároveň  evidované
v Památkovém  katalogu  pod  katalogovými  čísly.  Jejich  přehled  je  k  dispozici  na  webových
stránkách  NPÚ  v  rubrice  Památkový  katalog  http://pamatkovykatalog.cz,  graficky  je  rozsah
památek rovněž znázorněn v mapové aplikaci NPÚ přístupné na adrese https://geoportal.npu.cz/.

Území s archeologickými nálezy (dále ÚAN): 

Poř. č, SAS Název ÚAN Katastrální území Kat.ÚAN 
▪ 02-22-25/1 Středověké a novověké jádro obce Varnsdorf,  Varnsdorf,  I 
▪ 02-22-24/1 Středověké a novověké jádro obce Studánka, Studánka u Rumburku, II

Celé řešené území je ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění
(Část  třetí,  Archeologické výzkumy a nálezy,  § 21-  24),  tzv.  územím s archeologickými nálezy
zařazeným do III.  kategorie, s několika identifikovanými lokalitami s vyšším stupněm ochrany -
nejvyšší  stupeň  představuje  kategorie  ÚAN  I.  Dle  odhadované  pravděpodobnosti  výskytu
archeologických  nálezů  jsou  území  s  archeologickými  nálezy  (ÚAN)  rozděleny  do  čtyřech
odstupňovaných  kategorií,  informace  o  ÚAN  jsou  soustředěny  ve  Státním  archeologickém
seznamu  ČR (http://isad.npu.czl)  spravovaném  Národním  památkovým  ústavem,  generálním
ředitelstvím. 

Návrh územního plánu Varnsdorf z hlediska památkové péče 

V archivu NPÚ ÚOP v Ústí nad Labem byla dohledána k problematice ÚP Varnsdorf jako poslední
vyjádření z období let 2013 - 2014, která se vztahovala k procesu pořízení Změny č. 11 prvotního
územního plánu pro sídlo Varnsdorf (ÚPNSÚ Varnsdorf), a to nejdříve ke Zprávě o uplatňování
územního plánu,  obsahující  návrh  změny  č.  ll,  vyjádření  č.  j.  NPÚ-351/74833/2013/PP/OS/Ha
ze dne 20. října 2013 a potom vyjádření č.  j.  NPÚ-351/1777/2014/PP/OS/Ha ze dne 27. ledna
2014 k obsahu vlastního návrhu změny č. 11. Obě uvedená vyjádření zněla ve smyslu, že jsou
předložené podklady z památkového hlediska akceptovatelné bez výhrad a proto nebude odborné
vyjádření vypracováno. 

Zároveň  zde  ale  nejsou  žádná  pozdější  vyjádření  týkající  se  problematiky  ÚP  Varnsdorf,  př.
k návrhu  zadání  nového  územního  plánu  nebo  k  návrhu  připravenému  pro  společné  jednání
s DOSS. To ovšem znamená, že veškerá příprava a posouzení podkladů v rámci procesu pořízení
zcela  nového ÚP Varnsdorf  tak dosud probíhala  bez zapojení  příslušného pracoviště odborné
organizace památkové péče do hodnocení zpracovávané dokumentace z hlediska ochrany zájmů
památkové péče v území řešeném návrhem ÚP. 

Aktuálně je předložena k posouzení zpracovaná dokumentace návrhu nového ÚP Varnsdorf, a to
ve  fázi  pro  veřejné  projednání.  V  případě  nemovitých  kulturních  památek  nacházejících  se
v dotčeném správním území města Varnsdorf,  návrh územního plánu v podstatě neřeší změnu
funkčního  využití,  které  je  v  těchto  plochách  považováno  za  stabilizované,  a  to  konkrétně
následující: 
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▪ v rámci ploch BM - bydlení městské jsou situovány KP: • Sloup se sousoším Nejsvětější
Trojice, ul. Pohraniční stráže (5-4024), • Dům č. p. 242, ul. Duchcovská (5-4026), • Dům č. p.
998, ul. Bratislavská (5-4030), • Dům č. p. 442, ul. Pod Strání (5-4034), • Dům č. p. 744, ul.
Čelakovická (5-5479), • Socha sv. Jana Nepomuckého, ul. Karlova (5-5525), • Dům č. p. 452,
ul. Pod Strání (5-5763) 

▪ v rámci ploch SM -smíšené městské jsou situovány KP: • Socha sv. Antonína, ul. Národní (5-
4023), • Dům č. p. 112, ul. Kamenická (5-4025), • Dům č. p. 488, ul. Národní (5-4027), • Dům
č. p. 989, ul. Bratislavská (5-4031), • Dům č. p. 402, ul. Východní (5-4032), • Dům č. p. 69, ul.
Erbenova (5-4033), • Dům č. p. 548, ul. Mladoboleslavská (5-4035), • Dům č. p. 420, ul.
Poštovní  (5-4037),  •  Dům  č.  p.  115,  ul.  Kamenická  (5-5475),  •  Dům  č.  p.  545,  ul.
Mladoboleslavská (5-5476), • Dům č. p. 855, ul. Mladoboleslavská (5-5476) 

▪ v rámci ploch se - smíšené obytné centrální jsou situovány KP: • Kostel sv. Petra a Pavla (5-
4022),  •  Lindnerova  vila  č.  p.  415,  ul.  Poštovní  (5-4036),  •  Textilní  továrna  G.  A.
FröhlichsSohne (5-4038), • Hanischova vila č. p. 512, ul. Národní (5-4040), • Starokatolický
kostel  Proměnění Páně (5-4041), •  Evangelický kostel  zv.  Červený (5-4043),  •  Kostel  sv.
Františka z Assisi (105720) 

▪ v rámci ploch OV - občanské vybavení jsou situovány KP: • Kostel sv. Karla Boromejského
(5-4042), • Vyhlídková výletní restaurace zv. Hrádek (5-5913) 

Takto  stanovené  funkční  využití  pro  plochy  s  nemovitostmi  chráněnými  jako  kulturní  památky
nepředstavuje přímé ohrožení pro zachování jejich kulturně historických hodnot (viz Podmínky pro
využití  ploch s  rozdílným způsobem využití  -  zastavěné/zastavitelné,  kap.  F.2.1v  textové části
návrhu str. 36 - 50). 

Národní  památkový  ústav,  územní  pracoviště  Ústí  nad  Labem,  na  základě  prostudování
předložených  podkladů  a  znalosti  situace  konstatuje,  že  zpracovaný  Návrh  územního  plánu
Varnsdorf  není v přímém rozporu se zájmem státní památkové péče na ochraně kulturně
historických hodnot řešeného území.

V další fázi zpracování nového ÚP Varnsdorf požadujeme jak v textové, tak ve výkresové části
dokumentace,  uvést  aktuální  informace  odpovídající  skutečnému  v  současnosti  platnému
právnímu stavu (přehled kulturních památek podle Ústředního seznamu kulturních památek ČR a
území s archeologickými nálezy podle Státního archeologického seznamu ČR). 

Odůvodnění s uvedením výhrad k obsahu návrhu ÚP Varnsdorf (12/2021): 

Ochrana kulturně historických hodnot v území musí probíhat v souladu se zákonem č. 20/1987
Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, která je na poli územního plánování
v konkrétním řešeném případě realizována dle § 29 odst. 2 písm. b), tj. pravomoc obecního úřadu
obce  s  rozšířenou  působností,  a  §  32  odst.  2  písm.  f),  tj.  kompetence  odborné  organizace
památkové péče. 

V  řešeném  území  sídel  Varnsdorf  a  Studánka  u  Rumburku  se  nacházejí  nemovité  kulturní
památky,  kterými  se  nový  návrh  územního  plánu  v  zásadě  přímo  nezabývá,  protože  nově
nepředpokládá žádnou výraznou změnu funkčního využití ploch zahrnujících památkově chráněné
nemovitosti oproti platnému územnímu plánu (tj. ÚPN-SÚ Varnsdorf, dat. červen 1997, schválený
na  zasedání  Zastupitelstva  měst  Varnsdorf  dne  1.  října  1998).  Protože  současným  územním
plánem využití ploch s kulturními památkami je v novém ÚP v podstatě zachováno, a památkově
chráněné nemovitosti  nejsou zahrnuty do ploch s navrženou změnou ve způsobu využití  (tzn.
v rámci ploch navržených přestaveb), nepředstavuje zpracovaný návrh ÚP Varnsdorf žádnou nově
vytvořenou hrozbu bezprostředního narušení památkových hodnot v území. 

Funkční využití ploch s nemovitými kulturními památkami ve správním obvodu města Varnsdorf je
v aktuálně představeném návrhu oproti stávajícímu dosud platnému plánu pouze diverzifikováno
do více přesněji specifikovaných kategorií, v dosavadním ÚPN-SÚ Varnsdorf byly kulturní památky
zařazeny pouze dl dvou odlišných skupin funkčního využití: 

▪ v ramci ploch BI- obytná zástavba nízkopodlažní byly zahrnuty KP: • Sloup se sousoším
Nejsvětější Trojice, ul. Pohraniční stráže (5-4024), • Dům č. p. 112, ul. Kamenická (5-4025), •
Dům č. p. 242, ul. Duchcovská (5-4026), • Dům č. p. 998, ul. Bratislavská (5-4030), • Dům
č. p. 69, ul. Erbenova (5-4033), • Dům č. p. 442, ul. Pod Strání (5-4034), • Dům č. p. 548,
ul. Mladoboleslavská (5-4035), • Dům Č. p. 115, ul. Kamenická (5-5475), • Dům č. p. 545,
ul. Mladoboleslavská (5-5476), • Dům č. p. 855, ul. Mladoboleslavská (5-5476), • Socha sv.
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Jana Nepomuckého, ul. Karlova (5-5525), • Dům č. p. 452, ul. Pod Strání (5-5763) 

▪ v rámci ploch OV - občanská vybavenost, služby byly zahrnuty KP: • Kostel sv. Petra a Pavla
(5-4022), • Socha sv. Antonína, ul. Národní (5-4023), • Dům č. p. 488, ul. Národní (5-4027), •
Dům č. p. 989, ul. Bratislavská (5-4031), • Dům č. p. 402, ul. Východní (5-4032), • Lindnerova
vila č. p. 415, ul. Poštovní (5-4036), • Dům č. p. 420, ul. Poštovní (5-4037), • Textilní továrna
G.  A.  Fr6hlichs  Sóhne  (5-4038),  •  Hanischova  vila  č.  p.  512,  ul.  Národní  (5-4040),  •
Starokatolický kostel Proměnění Páně (5-4041), • Kostel sv. Karla Boromejského (5-4042), •
Evangelický  kostel  zv.  Červený  (5-4043),  •  Dům  č.  p.  744,  ul.  Čelakovická  (5-5479),  •
Vyhlídková výletní restaurace zv. Hrádek (5-5913), • Kostel sv. Františka z Assisi (105720) 

Nicméně v současnosti řešený návrh nového územního plánu Varnsdorf má v aktuálně předložené
podobě z hlediska ochrany památkových hodnot v dotčeném území několik dílčích nedostatků,
které  je  na  tomto  místě  potřeba  zmínit,  aby  mohly  být  v  další  fázi  návrhu  bezpodmínečně
odstraněny. 

Hlavně jde o nepřesnosti ve vztahu ke skutečnému rozsahu památkového fondu na území dané
obce, jehož změny oproti dřívějšímu stavu jsou v novém ÚP reflektovány pouze v přírůstkové části,
tj:  v  textové  i  výkresové  části  správně  přibyl  nově  za  kulturní  památku  prohlášený  „kostel
sv. Františka z Assisi“, o jehož památkové ochraně bylo rozhodnuto v r. 2015. Ovšem na druhou
stranu se zde stále vyskytují  i  nemovitosti,  kterým již  bohužel  musela být  památková ochrana
sejmuta. Jak v textové (Odůvodnění, kap. I.P.9, str. 124), tak výkresové (Koordinační výkres, č. 6)
části  dokumentace  ÚP,  ještě  dosud  nesprávně  figurují  tyto  nemovitosti,  které  již  památkové
ochrany pozbyly: 
▪ Dům č. p. 110, ul. Petra Bezruče (r. č. 12287 / 5-5474), areál měšťanského domu není již

památkově chráněn, protože po r. 2014 zanikl- oznámení ze dne 21. 3. 2019. 
▪ Dům  č.  p.  914,  ul.  Žitavská  (r.  č.  45994  /  5-4029),  objekt  venkovské  usedlosti  není  již

památkově chráněn, protože před r. 1989 zanikl- oznámení ze dne 25. 10. 2018. 

Příslušné pozemky (p. 669, 670) jsou v případě někdejšího č. p. 110 zahrnuty v ploše BI (stávající
stav), nově BM (návrhový stav), vobou případech v rámci stabilizované situace, přestože se jedná
v  současnosti  v  podstatě  o  zbořeniště.  Příslušné  pozemky  (p.  6201/1,  6202/2)  v  případě
někdejšího č. p. 914 jsou dnes zahrnuty ve stabilizované ploše OV, v návrhu zahrnuty v rámci
plochy navržené přestavby s funkcí OV. 

Doporučení: 

Přistoupením České republiky k mezinárodní Úmluvě o ochraně architektonického dědictví Evropy,
mezinárodní  Úmluvě  o  ochraně  archeologického  dědictví  Evropy  a  také  Evropské  úmluvě
o krajině,  se  náš stát  na celém svém území zavázal  k  naplňování  jejich  mezinárodní  ochrany
dodržováním  podmínek  péče  o  architektonické  a  archeologické  dědictví,  a  také  zažitý  obraz
historických sídel, která jsou součástí kulturní krajiny. 

V řešeném území se také nacházejí i další architektonicky a památkově hodnotné stavby, které
však  nejsou  kulturními  památkami  ve  smyslu  památkového  zákona.  Při  zpracování  územně
plánovací dokumentace je proto nanejvýš důležité tyto hodnoty plně respektovat. Při vymezování
ploch  konkrétního  funkčního  využití  i  následném stanovování  jejich  regulativů  je  tedy  vhodné
vycházet z charakteru území včetně dochované historické půdorysné struktury a hmotového řešení
tradičních staveb. Kromě těchto „vcelku uchopitelných“ hodnot je dále zároveň vhodné zohlednit
také  na  první  pohled  méně  nápadné  části  kulturního  dědictví,  jakými  jsou  např.  fragmenty
historického uspořádání krajiny. Primárně jejich zachování, ale jistě i případnou obnovu struktury
využití  venkovské krajiny,  lze  v  rámci  revitalizace podoby krajinného rámce sídla jednoznačně
doporučit. 

S odkazem na § 19 odst. 1 písm. o) stavebního zákona v souvislosti s tímto připomínáme, že
jedním  z  úkolů  územního  plánování  je  „uplatňovat  poznatky  zejména  z  oborů  architektury,
urbanismu, územního plánování a ekologie a památkové péče.“ Nově navrhovaná zástavba by
neměla  negativně  ovlivnit  hodnotné  objekty,  jejich  okolní  prostředí  a  pohledové  vazby  k  nim,
nepotlačovat tak význam jejich role v sídelní struktuře. Nové objekty by měly ohleduplně reagovat
na charakter svého okolí, do jehož kontextu se mají citlivou formou začlenit. Z hlediska památkové
ochrany  však  není  zákonný  důvod  uplatňovat  zásadní  námitky  proti  celkové  koncepci
předloženého návrhu územního plánu Varnsdorf. 
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Upozornění: 

Celé  řešené  území  ÚP  se  dle  mapových  podkladů  Státního  archeologického  seznamu
nalézáminimálně  na  ÚAN III  (tj.  možnost  archeologických  nálezů  s  pravděpodobností  50  %),
s lokalitamiÚAN II v k. Ú. Studánka u Rumburku a ÚAN I v k. Ú. Varnsdorf. Upozorňujeme proto,
že ve smyslu § 22 odst. 2 zák. Č. 20/1987 Sb., je již od doby přípravy stavby záměr stavební
činnosti1 v tomto území vždy nutné ohlásit Archeologickému ústavu AV ČR a umožnit jemu nebo
jiné oprávněné organizaci  provést  na dotčeném území záchranný archeologický výzkum (ZAV;
zpočátku obvykle realizovaný formou odborného archeologického dohledu nad zemními pracemi).
Je totiž nezbytné zajistit odborný archeologický dohled nad výkopovými pracemi, aby v případě
pozitivní nálezové situace mohl být na místě proveden záchranný archeologický výzkum institucí
pověřenou k provádění ZAV. Stavebník má právo uzavřít dohodu o provedení ZAV s kteroukoliv
oprávněnou organizací, pod jejíž územní působnost spadá daná lokalita. 

Oznámení se doporučuje učinit v dostatečném předstihu (1 měsíc) před zahájením terénních prací.
Formulář s kontaktem, případně odkaz na on-line oznámení, je k nalezení na webových stránkách
ARÚ AV ČR, Praha (www.arup.cas.cz) v sekci „Pro stavebníky“. Seznam organizací oprávněných k
provádění archeologických výzkumů na území Čech je k dohledání na www.arup.cas.cz. případně
na stránkách Ministerstva kultury (www.mkcr.cz) v sekci „Archeologie“ (zde pro celou ČR). 

Poznámka: 

Toto  vyjádření  odborné  organizace  státní  památkové  péče  (NPÚ  ÚOP  v  Ústí  nad  Labem)
nenahrazuje stanovisko příslušného správního orgánu na úseku památkové péče (Městský úřad
Varnsdorf, odbor správy majetku a investic), pro které může sloužit jako podklad. 

Žádáme o zaslání vypracovaného stanoviska orgánu státní památkové péče na vědomí.

Vyhodnocení: podle stanoviska jsou z návrhu ÚP vyřazeny dvě již neexistující památky -  Dům č.p.
110, ul. Petra Bezruče (r. č. 12287 / 5-5474) a Dům č. p. 914, ul. Žitavská (r. č. 45994 / 5-4029),
stanovisko  dotčeného  orgánu vzato  na  vědomí  s tím,  že  k návrhu ÚP podle  §  50 stavebního
zákona bylo stanovisko NPÚ podáno (dne 12.07.2018, č.j.: NPU-351/41644/2018).

Ministerstvo  dopravy,  Odbor  infrastruktury  a  územního  plánu,  Praha,  ze  dne
05.04.2022, č.j.MD-12130/2022-910/2
Vyjádření:

„Ministerstvo dopravy je podle § 17 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních
orgánů  státní  správy  České  republiky,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  ústředním  orgánem  a
odpovídá  za  tvorbu  státní  politiky  v  oblasti  dopravy  a  v  rozsahu  své  působnosti  za  její
uskutečňování.  § 22 citovaného zákona dále stanovuje, že ministerstva zpracovávají  koncepce
rozvoje svěřených odvětví. 

Ministerstvo dopravy jako dotčený orgán podle § 40 odst. 2 písm. g) zákona č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, podle § 56 písm. d) zákona č. 266/1994
Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, podle § 88 odst. 1 písm. k) a l) zákona č.49/1997
Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů a dále podle § 4 zákona č. 114/1995 Sb.,
o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, k veřejnému projednání návrhu územního
plánu  Varnsdorf  vydává  stanovisko podle  §  4  odst.  2  písm.  b)  zákona  č.  183/2006  Sb.,
o územním plánování  a stavebním řádu (stavební  zákon),  v platném znění  (dále jen „stavební
zákon“), a dále obdobně podle § 149 odst. 2 zákona č. 500/2004 b., ve znění pozdějších předpisů: 

Z  hlediska  dopravy  na  pozemních  komunikacích,  souhlasíme s  projednávaným  návrhem
územního plánu Varnsdorf a požadujeme ve výrokové části územního plánu: 

1. Pro plánovanou přeložku silnice 1/9 vymezit návrhový koridor pro umístění stavby dopravní
infrastruktury. Nikoliv plochu s rozdílným způsobem využití (DS). 

2. V textové části výroku uvést, že koridor je vymezen pro umístění stavby hlavní a některé
ze staveb  vedlejších  (souvisejících)  mohou  být  umístěny  i  s  přesahem  mimo  vymezený
koridor. 

3. V  textové  části  k  přípustnému  využití  ploch,  které  přiléhají  ke  koridoru  pro  dopravní
infrastrukturu doplnit,  že zde mohou být umístěny stavby vedlejší (související) se stavbou
hlavní v koridoru. 
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4. Neuvádět konkrétní kategorii komunikace - přeložky silnice 1/9 (v textové ani v grafické části)
a v grafické části neuvádět konkrétní technické řešení přeložky - osu přeložky a osy ramen
mimoúrovňového křížení. 

Z hlediska  drážní dopravy souhlasíme s projednávaným návrhem územního plánu Varnsdorf a
požadavky neuplatňujeme, neboť naše zájmy jsou respektovány. 

Z  hlediska  letecké  a  vodní  dopravy souhlasíme s  projednávaným  návrhem  územního  plánu
Varnsdorf a požadavky neuplatňujeme, neboť naše zájmy z uvedených dopravních hledisek nejsou
dotčeny. 

Odůvodnění:

Ad) doprava na pozemních komunikacích 

Ad. 1)

Správním územím obce Varnsdorf prochází silnice 1/9. Z hlediska výhledových záměru sledujeme
ve správním území obce přeložku silnice 1/9 dle studie ,,1/9 Studánka – obchvat“, zpracovatel Mott
MacDonald Praha,  spol.  s.r.o.  (11/2007).  Přeložka je  v  územním plánu chráněna jako veřejně
prospěšná stavba - VPS 149.0S v souladu s touto dokumentací. 

Ve stanovisku ke společnému jednání  o návrhu územního plánu Varnsdorf  (zn.  349/2018-910-
UPR/2 ze dne 9.7.2018) jsme požadovali pro tuto přeložku vymezit koridor v min. šíři 100 m. Návrh
územního plánu předložený k veřejnému projednání není upraven v souladu s tímto stanoviskem.
Proto  znovu  uvádíme  požadavek  na  vymezení  průhledného  návrhového  koridoru  v  souladu
s metodickým doporučením MMR „Vymezení koridorů veřejné dopravní a technické infrastruktury
v územním plánu“.

Ad. 2)

Koridor vymezený v územním plánu pro umístění stavby dopravní či technické infrastruktury slouží
k umístění stavby hlavní a staveb vedlejších, které lze již v úrovni územního plánu předpokládat.
U staveb  dopravní  infrastruktury  jsou  to  např.  mimoúrovňové  křižovatky,  přeložky  silnic  apod.
Koridor pro VPS dopravní či technické infrastruktury však nemůže být v územním plánu vymezen
tak, aby zahrnoval všechny vedlejší stavby (dle § 2 odst. (9) stavebního zákona), jejichž rozsah
nelze  v  procesu  územního  plánování  konkrétně  specifikovat,  např.  přeložky  technické
infrastruktury (přeložky inženýrských sítí), opatření pro zajištění odvodnění a podobně. 

Z uvedeného vyplývá, že vzhledem k míře podrobnosti, se kterou se zpracovává územní plán, je
dostatečné pro podchycení těchto staveb vedlejších zapracovat do textové části územního plánu,
že VPS je  stavba  přeložky  silnice  1/9  včetně  staveb  vedlejších/souvisejících.  Jak  je  uvedeno
ve výroku. 

Ad 3) 

Výše popsané vedlejší stavby mohou být umístěny i s přesahem mimo vymezený koridor, přitom
nepřestávají být součástí VPS. Proto požadujeme, aby plochy sousedící s koridorem vymezeným
pro přeložku silnice 1/9 umožňovaly event. umístění souvisejících / vyvolaných staveb se stavbou
hlavní _ tedy vedlejší stavby dopravní infrastruktury (DI) a technické infrastruktury - viz popis výše,
které nejsou v současné době známy a mohou vyplynout  z projednávání  dalších navazujících
podrobnějších dokumentací pro provedení stavby.

Ad 4)

Kategorii silnic je možné na základě některých dopravních faktorů upravit. Je proto považována
za údaj, který je mimo podrobnost územního plánu. (Viz naše stanovisko ze dne 9.7.2018).“

Vyhodnocení: v textové i  grafické části  návrhu ÚP jsou provedeny všechny požadované
úpravy  a  doplněny  všechny  požadavky  uvedené  ve  stanovisku  dotčeného  orgánu  MD
v bodech 1., 2., 3. a 4., stanovisko je shodné se stanoviskem oprávněného investora ŘSD,
stanovisko je vzato na vědomí. 
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Ředitelství  silnic  a  dálnic  ČR,  odbor  investiční  přípravy  staveb,  Praha,  ze  dne
04.04.2022, č.j.RSD-53986/2022-2 (PID: RSDCXXMLCU)
Vyjádření(jedná se o námitku podle § 52 odst. 2 stavebního zákona):

„ŘSD ČR má následující připomínky k návrhu územního plánu (dále jen ÚP) Varnsdorf. 

Ředitelství  silnic  a  dálnic  ČR  (dále  jen  „ŘSD  ČR“)  je  státní  příspěvková  organizace  zřízená
Ministerstvem dopravy, pro které vykonává vlastnická práva státu k nemovitostem tvořícím dálnice
a  silnice  I.  třídy,  zabezpečuje  výstavbu  a  modernizaci  dálnic  a  silnic  I.  třídy,  spolupracuje
s příslušnými  orgány  státní  správy  včetně  orgánů  samosprávy,  poskytuje  jim  podklady  a
zpracovává vyjádření. 

ŘSD zasílá v souladu s §52 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., (Stavební zákon) v platném znění,
jako  oprávněný  investor,  níže  uvedené  námitky  k  návrhu  územního  plánu  (dále  jen  „ÚP“)
Varnsdorf. 

Správním územím obce Varnsdorf prochází silnice 1/9. 

Z  hlediska  výhledových  záměrů  sledujeme  ve  správním  území  obce  přeložku  silnice  1/9  dle
studie  ,,I/9Studánka  –  obchvat“,  zpracovatel  Mott  MacDonald  Praha,  spol.  s.r.o.  (11/2007).
Přeložka je v ÚP chráněna jako VPS 149.DS v souladu dokumentací. 

K návrhu ÚP Varnsdorf předloženému k veřejnému projednání   zasíláme následující námitky:  

▪ Plochu pro plánovanou přeložku silnice 1/9 požadujeme nezařazovat jako plochu s rozdílným
způsobem  využití,  ale  jako  návrhový  koridor  vymezený  pro  umístění  DI.  Požadavek  je
v souladu  s  metodickým  doporučením  MMR  „Vymezení  koridorů  veřejné  dopravní  a
technické infrastruktury v územním plánu“. 

Odůvodnění:  Koridor  dopravní  infrastruktury  není  plochou  s  rozdílným způsobem využití
dle vyhlášky  č.  501/2006  Sb.,  o  obecných  požadavcích  na  využívání  území,  ve  znění
pozdějších předpisů. 

▪ V textové části výroku ÚP požadujeme uvést, že je koridor vymezen pro umístění stavby
hlavní a některé ze staveb vedlejších (souvisejících) mohou být umístěny i s přesahem mimo
vymezený koridor. Současně požadujeme zajistit,  aby podmínky využití u funkčních ploch
sousedících  s  vymezeným  koridorem  umožňovaly  umístění  těchto  staveb  vedlejších
(souvisejících). 

Odůvodnění: V navazující přípravě a realizaci výše uvedeného záměru může dojít k dílčím
změnám technického řešení,  které mohou mít  vliv na jeho výslednou podobu.  Vyloučení
případných souvisejících staveb v okolních plochách by tak mohlo podstatně zkomplikovat
budoucí  přípravu  a  realizaci  záměru.  Požadujeme  tedy  zajistit,  aby  případné  stavby
související, jejichž přesný rozsah v této fázi přípravy stavby nelze jednoznačně určit, bylo
možné umístit také mimo vymezený koridor. 

▪ V návrhu ÚP požadujeme neuvádět návrhovou kategorii komunikace (přeložky silnice 1/9) a
v grafické části neuvádět konkrétní technické řešení přeložky - osu přeložky a osy ramen
MÚK. 

Odůvodnění:  Konkrétní  technické  řešení  přeložky  silnice  I/9  či  její  kategorie  je
podrobnost, kterou v souladu s §43, odst. 3, Stavebního zákona, nesmí územní plán
obsahovat. 

K návrhu ÚP Varnsdorf předloženému k veřejnému projednání nemáme další námitky.“

Vyhodnocení: v textové i grafické části  návrhu ÚP jsou provedeny všechny požadované
úpravy a doplněny všechny požadavky uvedené v připomínkách oprávněného investora
ŘSD, obsah připomínky je shodný se stanoviskem MD, je vzato na vědomí.
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Krajský  úřad  Ústeckého  kraje,  odbor  životního  prostředí  a  zemědělství  ze  dne
04.04.2022, č.j.KUUK/050839/2022
Vyjádření: 

„Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, obdržel dne 17. 2. 2022
od  Městského  úřadu  Varnsdorf  oznámení  o  veřejném  projednání  návrhu  Územního  plánu
Varnsdorf, konaného dne 29. 3. 2022.

Ve věci vydáváme následující stanoviska:

Ochrana ovzduší

Vyřizuje: Ing. Tomáš Peřina / 475 657 151, e-mail: perina.t@kr-ustecky.cz

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, nemá k návrhu Územního
plánu Varnsdorf z hlediska ochrany ovzduší připomínky.

Krajský úřad Ústeckého kraje vydává stanovisko k územnímu plánu a k regulačnímu plánu obce
v průběhu jeho pořizování v souladu s § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně
ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Krajský úřad Ústeckého kraje upozorňuje na povinnost plnění imisních limitů pro ochranu zdraví
lidí dle přílohy č. 1 zákona. Tento požadavek má přímou vazbu na využití území pro průmyslové a
zemědělské účely (rozvojové lokality).

Ochrana přírody a krajiny 

Vyřizuje: Ing. Kateřina Nováková / 475 657 128, e-mail: novakova.k@kr-ustecky.cz

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako dotčený orgán ochrany
přírody a krajiny příslušný k vydávání stanovisek k územním plánům podle § 77a odst. 4 písm. z)
zákona č.  114/1992  Sb.,  o  ochraně přírody  a  krajiny,  ve  znění  pozdějších  předpisů  (dále  jen
zákon),  a  to  z hlediska  všech  zájmů  chráněných  tímto  zákonem  (není-li  příslušný  jiný  orgán
ochrany přírody), sděluje k návrhu Územního plánu Varnsdorf následující.

Návrhem ÚP nebudou dotčena maloplošná zvláště chráněná území ani jejich ochranná pásma. 

Do území dotčeného návrhem územního plánu zasahují  prvky regionálního územního systému
ekologické stability (ÚSES). Regionální biokoridor RBK 545 (Dymník - Velký rybník) a regionální
biocentrum  RBC  1374  (Velký  rybník),  které  jsou  závazně  vymezeny  v souladu  s nadřazenou
územně plánovací dokumentací - Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje (s účinností ode dne
20. 10. 2011) a nebudou dotčeny. 

Do správního území dotčeného návrhem ÚP částečně zasahuje evropsky významná lokalita (EVL)
Světlík (CZ0423659) vymezená nařízením vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu
evropsky  významných  lokalit,  v platném  znění,  a  ptačí  oblast  Labské  pískovce  (CZ0421006)
vyhlášená nařízením vlády č. 683/2004 Sb., kterým se vymezuje Ptačí oblast Labské pískovce,
v platném znění. Hranice EVL je totožná s hranicí stávající přírodní rezervace Světlík. Předmětem
ochrany evropsky významné lokality Světlík je druh vážka jasnoskvrnná (Leucorrhiniapectoralis). 

Krajskému  úřadu  známé  lokality  zvláště  chráněných  druhů  by  mohly  být  dle  grafické  části
v konfliktu s částí návrhové plochy „OS.2.35.25“ přibližně vymezenou částmi pozemků p. č. 1313 a
1312/8 v k. ú. Varnsdorf, kde je z vodní plochy a navazujícího pozemku s dřevinami udáván výskyt
ropuchy obecné (Bufobufo) a skokana štíhlého (Rana dalmatina). U uvedené plochy je nutné před
započetím stavebních prací zpracovat biologický průzkum odborně způsobilou osobou. V případě
prokázání výskytu zvláště chráněného druhu, který by mohl být záměrem negativně ovlivněn, je
nezbytné  požádat  příslušný  orgán  ochrany  přírody  (aktuálně  krajský  úřad)  o povolení  výjimek
ze zákazů dle § 56 zákona, které probíhá ve správním řízení a jeho výsledek nelze předjímat.
V souladu s judikaturou by mělo být povolení výjimky řešeno před vydáním územního rozhodnutí.

Na  ploše  „140.VS.2.60.10  je  evidován  starší  záznam  o  výskytu  střevlíka  zlatého  (Carabus
auratus), vzhledem k výskytu zvláště chráněného druhu chřástala polního  (Crex crex) v blízkém
okolí  se  jeho  výskyt  na  předmětné  ploše  nedá  dopředu  vyloučit.  U  této  plochy  je  s ohledem
na výše uvedené vhodné před započetím stavebních prací zpracovat biologický průzkum odborně
způsobilou osobou.  V případě prokázání  výskytu zvláště chráněného druhu,  který by mohl  být
negativně ovlivněn, je opět nezbytné povolení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných
druhů dle § 56 zákona. Zároveň strana 11 SEA.
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Všechny výše uvedené zájmy ochrany přírody a krajiny je nutné respektovat. 

Stanovisko  dle  §  45i  zákona  ze  dne  12.  7.  2016  bylo  vydáno  samostatně  pod  č.  j.
2345/ZPZ/2016/N-2479.

Vodní hospodářství

Vyřizuje: Mgr. Jan Koch / 475 657 180, e-mail: koch.j@kr-ustecky.cz

Krajský úřad Ústeckého kraje jako vodoprávní úřad příslušný, podle § 107 odst. 1 písm. a) zák.
č. 254/2001  Sb.,  o  vodách  a  o  změně  některých  zákonů  (vodní  zákon),  ve  znění  pozdějších
předpisů,  k uplatňování  stanoviska  k územním  plánům  obcí  s rozšířenou  působností,  nemá
k předloženému návrhu Územního plánu Varnsdorf připomínky.

Ochrana zemědělského půdního fondu

Vyřizuje: Ing. Martina Müllerová / 475 657 912, e-mail: mullerova.m@kr-ustecky.cz

Krajský  úřad  Ústeckého  kraje,  jako  dotčený  orgán  z hlediska  ochrany  zemědělského  půdního
fondu podle § 17a písm. a) zákona č. 334/1992 Sb.,  o ochraně zemědělského půdního fondu,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), uvádí následující:

Od společného jednání,  ke kterému vydal  zdejší  orgán ochrany zemědělského půdního fondu
(dále ZPF) stanovisko, které je obsaženo ve vyjádření ze dne 12. 7. 2018, č.j.: 2177/ZPZ/2017/UP-
052,  JID 115437/2018/KUUK a návrhu na řešení rozporu, ke kterému bylo vydáno stanovisko
ze dne  25.  6.  2019  pod  spis.  zn.  KUUK/49599/2019/ZPZ/UP-044,  č.j.  KUUK/76452/2019/ZPZ
došlo k těmto změnám.

Vzhledem k tomu,  že  předmětem návrhu územního plánu Varnsdorf  je  mimo jiné  i  lokalita  se
záborem ZPF větším než je 10 ha (plocha 46.BM, 47.BM, 52.BM, 53.BM a 196.BM), tj. plocha
záboru zemědělské půdy větší, než ke které uděluje souhlas v souladu s ust. § 9 zákona zdejší
úřad v rámci působnosti stanovené zákonem, byl návrh podle Metodického pokynu Ministerstva
životního  prostředí  ze  dne  1.10.1996  č.j.  OOLP/1067/96  projednán  s  Ministerstvem  životního
prostředí.

Plochy „46.BM, 47.BM, 52.BM, 53.BM a 196.BM – Zábor cca 14,4102 ha (5,0221 ha; 2,6919 ha;
5,7435 ha; 0,3907 ha; 0,5620 ha) zemědělské půdy pro navrhované funkční využití „plochy bydlení
– městské“. Plochy spolu souvisí a funkčně vytváří společnou lokalitu pro shodné budoucí využití,
proto jsou posuzovány jako celek.

Realizací navrhovaného záměru bude dotčena zemědělská půda zařazená do dvou tříd ochrany
(III. třída ochrany cca 13,4575 ha; V. třída ochrany cca 0,9527 ha).

Na této ploše nebyly uskutečněny investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti (závlahy,
odvodnění). Plocha je neucelená, poměrně nenarušená stávající stavební činností.

K uvedené  lokalitě  ministerstvo  uplatnilo  své  stanovisko  dne  12.  6.2018  pod  č.j.
MZP/2018/530/847. Z následného společného jednání vyplynulo několik požadavků, jako zejména:

▪ Plochu 46.BM v návrhu ÚP upravit ve vazbě na plochu tvořenou pozemky p.č. 1312/1, 1316
a  1312/9  (ty  byly  v prvním  návrhu  ÚP  součástí  nezastavěného  území)  podle  návrhu
uvedeného v e-mailu Ing. Musila z 17. 4. 2020, potvrzeného na jednání 17.6.2020 na MěÚ
Varnsdorf;

▪ Ostatní plochy 47.BM, 48.BM, 52.BM a 53.BM ponechat a zdůvodnit;

▪ U plochy 168.PZ prověřit využití této plochy, zda ji ponechat s využitím „plochy zemědělské“,
nebo  ji  z důvodu,  že  nebyla  k návrhu  ÚP  podána  vlastníky  (připomínka  s požadavkem
zachování  plochy  jako  zastavitelné  s odůvodnění,  že  na  tuto  část  byla  v roce  2013
zpracována zastavovací studie – část nad střelnicí) zachovat pro bydlení;

V předloženém návrhu byla plocha 46.BM upravena, plochy 47.BM, 48.BM, 52.BM a 53.BM byly
ponechány a odůvodněny.  Na místo plochy 168.PZ,  která byla zrušena,  byla rozšířena plocha
47.BM.

Z odůvodnění dokumentace lze vyčíst následující: „Specifika města Varnsdorfu spočívají v tom, že
má unikátní  geografickou polohu,  která je  dána vymezenou státní  hranicí  se SRN, obklopující
město ze tří stran. To přirozeně limituje možnosti rozvoje města, zároveň, což je pozitivní, brání
chaotické expanzi zástavby do jeho okolí a tím vzniku satelitní zástavby…
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Město vzniklo v polovině 19.  století  sloučením 7 vesnic  na základě císařského dekretu.  Tomu
odpovídá jeho urbanistická struktura, která není typicky městská. Jsou zde patrné velké proluky
jako pozůstatek bývalých selských usedlostí, které jsou vhodné k zastavení zaprvé z důvodu, že
jsou jednou z mála možností rozvoje města, zároveň s vědomím, že se jedná o území, kde se
sice v minulosti zemědělsky hospodařilo, ale v současnosti ani v budoucnosti se hospodařit velmi
pravděpodobně  nebude.  Takto  přirozeně  vniklé  plošné  a  prostorové  uspořádání  rozvolněného
charakteru předurčuje bydlení obyvatel města převážně v rodinných domech, kolektivní bydlení
v panelácích  je  produktem  60.  až  80.  let  minulého  století.  Na  území  města,  stejně  tak  i
ve správním území ORP, se zemědělské pozemky využívají výhradně na pastvu a sekání trávy…

Důvodem pro  návrh předmětné lokality  je  enormní  nedostatek stavebních pozemků,  které má
město možnost nabízet  zájemcům, minimální a stále se snižující  nabídka vede ke zvýšenému
zájmu o stavbu RD v okolních obcích…

Jako zastavitelné plochy jsou navrženy zemědělské půdy s průměrnou a podprůměrnou produkční
schopností (výhradně III. a V. stupeň ochrany ZPF). Navržené rozvojové plochy jsou do nového
UP ve většině případů převzaty z platného ÚPNSÚ Varnsdorf.“

Vzhledem k výše uvedenému, a s ohledem na skutečnost,  že předmětná plocha je neucelená,
poměrně  nenarušená  stávající  stavební  činností,  lze  v tomto  bodě  návrh  Územního  plánu
Varnsdorf z hlediska ochrany ZPF považovat za akceptovatelný.

Nicméně  plánovaný  rozvoj  obce,  o  ohledem  na  plochy  pro  bydlení,  je  navržen  značně
nepřiměřeně.  Současné  podmínky  ve  městě  uvažovaného  nárůstu  počtu  obyvatel  prozatím
neodpovídají.  Ministerstvo  doporučuje  plochy  pro  bydlení  v ostatních  lokalitách  v rámci
předloženého návrhu Územního plánu Varnsdorf omezit.

Návrh v tomto bodě neodporuje zásadám ochrany ZPF - § 4 zákona ZPF.

Plocha „149.DS“ – Zábor cca 10,2724 ha zemědělské půdy pro navrhované funkční využití „plocha
dopravní infrastruktury – silniční“. Realizací navrhovaného záměru bude dotčena zemědělská půda
zařazená do třech tříd ochrany (I. třída ochrany cca 2,6642 ha; III. třída ochrany cca 7,5142 ha; IV.
třída ochrany cca 0,0940 ha).

Na této ploše nebyly uskutečněny investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti (závlahy,
odvodnění). Plocha je neucelená, poměrně nenarušená stávající stavební činností.

Z odůvodnění  dokumentace  lze  vyčíst  následující:  „Jedná  se o  koridor  dopravní  infrastruktury
určený  pro  umístění  přeložky  silnice  I/9  na  Studánce,  hodnocení  záboru  ZPF  je  provedeno
odborným odhadem budoucího  předpokládaného  umístění  a  plošného  rozsahu  nového  úseku
silnic I/9; koridor je plošně vymezen dle požadavků Ministerstva dopravy a ŘSD…“

„Návrh v tomto bodě zpřesňuje koridor kapacitní silnice I/9 (Praha – MĚLNÍK – Česká Lípa – Nový
Bor  – Rumburk  – st.  Hranice  s Německem),  stanovený v rámci  ZÚR ÚK.  Silnice I/9  prochází
územím Varnsdorfu od jihu k severu, přes část Studánka, v celkovém úseku 3,4 km. Dopravní
význam silnice  I/9  je  značný  a  spočívá  v zajištění  hlavního  silničního  napojení  Šluknovského
výběžku a důležitého spojení mezi Prahou, Libereckým a Ústeckým krajem. Nevyhovující průtah
části Studánka (úsek v obci, pěší a cyklistická doprava) je řešen přeložkou silnice po východním
okraji zastavěného území Studánky v délce 2,0 km, s mimoúrovňovou křižovatkou se silnicí II/265.
Stávající trasu průtahu silnice I/9 je navrhováno přeřadit do funkční skupiny místních obslužných
komunikací. Koridor dopravní infrastruktury – silniční 149.DS pro přeložku silnice I/9 byl upraven
dle aktuálně dostupného podkladu – studie Mott MacDonald Praha s.r.o. a požadavků Ministerstva
dopravy a ŘSD.“

Vzhledem k výše uvedenému a s ohledem na skutečnost, že tento koridor je vymezen v souladu
s ust.  §  2  odst.  1  písm.  n)  zákona č.  183/2006 Sb.,  o  územním plánování  a  stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako veřejně prospěšná stavba, lze v tomto bodě
návrh Územního plánu Varnsdorf z hlediska ochrany ZPF považovat za akceptovatelný.

Návrh v tomto bodě neodporuje zásadám ochrany ZPF - § 4 zákona ZPF.

Z Návrhu ÚP byly vypuštěny plochy 1.BM, 2.BM, 15.BM, 19.BM, 65.BM, 74.BM, 77.BV, 79.BV,
88.BV,  89.BV,  98.BV,  118.SM,  121.SM,  133.OS,  134.OS,  135.OS,  139.VS,  159.PK,  165.PZ,
168.PZ,  172.PZ,  173.PZ,  174.PZ,  175.PZ,  176.PZ,  177.PZ,  180.PZ,  181.PZ a  182.PZ.  K této
úpravě nemáme z hlediska ochrany ZPF připomínek.
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Navrhovaná plocha 83.BV pro bydlení představující zábor 0,4837 ha zemědělské půdy s I. třídou
ochrany, byla ve stanovisku k návrhu na řešení rozporu odsouhlasena s ohledem na argumentaci,
že  je  zcela  obklopena zastavěným územím.  Plocha 108.SC byla  zmenšena oproti  původnímu
návrhu z výměry 0,7572 ha na 0,5088 ha a vzhledem k jejímu umístění v zastavěném území mezi
stávající komunikací a koridorem pro kapacitní silnici I/9, lze s jejím vymezením z hlediska ochrany
ZPF souhlasit. Byla shledána v souladu s § 4 zákona.

Navrhovaná  plocha  85.BV  pro  bydlení  –  venkovské  byla  oproti  návrhu  pro  společné  jednání
zvětšena z původně navrhovaného záboru 1,3307 ha na 1,4109 ha zemědělské půdy s I. třídou
ochrany.  K této  ploše  bylo  uvedeno,  že  je  již  z větší  části  zastavěna  (dvě  stavby  povolené
v souladu s ÚPNSÚ). Vzhledem k uvedenému lze návrh této plochy považovat z hlediska ochrany
ZPF za akceptovatelný.

Navrhovaná  plocha  95.BV  pro  bydlení  –  venkovské  byla  oproti  návrhu  pro  společné  jednání
zmenšena z 0,5185 ha na 0,3800 ha zemědělské půdy s I. a III. třídou ochrany. Plocha je umístěna
při  stávající  komunikaci  mezi  dvěma  současně  zastavěnými  plochami.  Vzhledem  k úpravě  a
rozsahu a s přihlédnutím k umístění plochy, lze považovat tento návrh z hlediska ochrany ZPF za
akceptovatelný.

Vzhledem  k tomu,  že  k navrhovaným  plochám 24.BM,  45.BM,  56.BM,  57.BM,  61.BM,  64.BM,
68.BM, 69.BM, 70.BM, 72.BM, 73.BM, 110.SM, 115.SM a 123.SM bylo zdejším orgánem ochrany
ZPF vysloven souhlas s jejich návrhem v rámci návrhu řešení rozporu ve stanovisku ze dne 25. 6.
2019 a nedošlo k žádné podstatné změně, která by měla vliv na posouzení těchto ploch, zůstává
toto stanovisko nadále v platnosti.

Navrhovaná plocha pro bydlení 22.BM představující zábor 0,2502 ha zemědělské půdy s III. třídou
ochrany je umístěna mezi zastavěným územím a bylo k ní doplněno odůvodnění jejího návrhu jako
opravy  technické  chyby  při  převzetí  plochy  z ÚPNSÚ,  kde  je  tato  plocha  uvedena  jako
stabilizovaná. S ohledem na uvedené a s přihlédnutím k umístění plochy, lze s jejím zařazením
do návrhu ÚP z hlediska ochrany ZPF souhlasit, neodporuje zásadám dle § 4 zákona.

K navrhované ploše pro bydlení 26.BM představující zábor 1,5010 ha zemědělské půdy s III. a V.
třídou ochrany bylo doplněno odůvodnění prokazující nezbytnost jejího návrhu. Vzhledem k tomuto
lze považovat zařazení této plochy do návrhu ÚP za akceptovatelné. Plocha neodporuje zásadám
dle § 4 zákona.

Navrhovaná plocha 111.SM představuje zábor 1,2375 ha s III.  třídou ochrany umístěnou uvnitř
zastavěného území. Podle doplněného odůvodnění je plocha navržena pro umožnění rozšíření
firmy v navazující  ploše.  Plocha je  umístěna  mezi  stávající  komunikací  a  dráhou  a  z hlediska
zemědělského obhospodařování tak není úplně nejvhodnější. S ohledem k uvedenému lze s jejím
zařazením návrhu ÚP z hlediska ochrany ZPF souhlasit.  Plocha byla shledána v souladu s § 4
zákona.

Plocha označená 140.VS navrhovaná pro plochy výroby a skladování představuje zábor 8,7856 ha
zemědělské půdy převážně s III. třídou ochrany (cca 6,1837 ha) a s V. třídou ochrany (cca 2,6019
ha). K této ploše vyslovil krajský úřad nesouhlas ve svém stanovisku ke společnému jednání a to
z důvodů postrádajícího odůvodnění nezbytnosti návrhu této plochy z hlediska § 4 odst. 1 zákona.
Následně byla tato plocha odůvodněna v žádosti návrhu řešení rozporu, ke kterému vydal zdejší
orgán  ochrany  ZPF  souhlas  ve  stanovisku  ze  dne  25.  6.  2019.  V současném předloženém
odůvodnění návrhu ÚP však chybí jakékoliv odůvodnění předmětné plochy a nelze se tak
k ní vyjádřit.

K plochám 3.BM, 16.BM, 17.BM, 28.BM, 37.BM, 38.BM, 39.BM, 40.BM, 44.BM, 63.BM, 76.BM,
78.BV, 81.BV, 82.BV, 84.BV, 86.BV, 93.BV, 94.BV, 96.BV, 97.BV, 99.BV a 101.BV byl vysloven
souhlas  ve  stanovisku  k řešení  rozporu  a  to  s ohledem  na  jejich  umístění,  které  je  buď
v zastavěném území nebo v proluce stávající zástavby vhodného tvaru a velikosti, případně u nich
došlo k jejich úpravě zmenšením. Vzhledem k tomu, že i v současném předloženém návrhu ÚP je
jejich vymezení stejné, zůstává naše stanovisko v platnosti.

Došlo ke zmenšení navrhovaných ploch 7.BM z původní výměry 0,5074 ha na 3095 ha,  9.BM
z původní výměry 0,2355 ha na 0,1195 ha, 12.BM z původní výměry 1,1390 ha na 1,0773 ha,
23.BM z  původní výměry 1,1509 ha na 0,7134 ha, 25.BM z původní výměry 3,8557 ha na 3,1968
ha, 30.BM z původní výměry 0,9291 ha na 0,2305 ha, 41.BM z původní výměry 2,0603 na 2,0531
ha,  50.BM  z původní  výměry  2,0148  ha  na  2,0102  ha,  58.BM  z původní  výměry  0,4833  ha
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na 0,2644 ha, 62.BM z původní výměry 2,6264 ha na 2,4979 ha, 75.BM z původní výměry 1,2951
ha  na  0,9793  ha,  104.SC  z původní  výměry  1,2373  ha  na  1,1403  ha.  S touto  úpravou  lze
z hlediska ochrany ZPF souhlasit.

Došlo  k mírnému  zvětšení  plochy  34.BM  z původní  výměry  0,1392  ha  na  0,1534  ha,  35.BM
z původní výměry 0,1159 ha na 0,1323 ha, 66.BM z původní výměry 0,2028 ha na 0,2058 ha,
67.BM z původní výměry 0,2003 ha na 0,2083 ha, 92.BV z původní výměry 0,2526 ha na 0,2654
ha, 109.SC z původní výměry 0,4275 ha na 0,4285 ha, 112.SM z původní výměry 0,6266 ha na
0,7060 ha, 117.SM z původní výměry 0,7081 ha na 0,7097 ha, 119.SM z původní výměry 0,7515
ha na 0,7660 ha.  Vzhledem k umístění  těchto ploch uvnitř  zastavěného území a jen mírného
nárůstu požadované plochy odnětí lze z hlediska ochrany ZPF souhlasit.  Úprava byla shledána
v souladu s § 4 zákona.

Nově byly do návrhu ÚP zařazeny plochy 187.BM, 189.BM, 190.BM, 191.BM, 195.BM, 199.BM,
200.BM, 201.BM, 204.BM, 209.BM, 202.BV, 206.BV, 207.BV, 208.BV, 192.RZ, 186.PZ a 198.PZ.
Největší podíl je tvořen nově navrhovanými plochami umožňujícími bydlení o celkové výměře cca 7
ha. 

Plocha  187.BM  byla  původní  součástí  plochy  46.BM,  a  je  umístěna  mezi  ostatní  plochou  a
zastavěným územím. Plocha představuje zábor 0,4969 ha zemědělské půdy s III. třídou ochrany.
Vzhledem k doloženému odůvodnění  plochy a jejímu umístění  lze  jeji  zařazení  do návrhu ÚP
shledat z hlediska ochrany ZPF za akceptovatelné. Plocha byla shledána v souladu s § 4 zákona.

Plocha  189.BM  byla  původní  součástí  plochy  61.BM.  Plocha  je  situována  do  enklávy  mezi
zastavěným  územím  a  přiléhá  ke  stávající  komunikaci.  Plocha  představuje  zábor  1,0632  ha
zemědělské  půdy  s V.  třídou  ochrany.  S  ohledem  na  její  umístění  lze  její  návrh  považovat
z hlediska ochrany ZPF za akceptovatelný. Plocha byla shledána v souladu s § 4 zákona.

Plocha 190.BM představuje zábor  0,1294 ha zemědělské půdy s III.  třídou ochrany.  Plocha je
umístěna uvnitř zastavěného území mezi stávající zástavbou. S návrhem této plochy lze z hlediska
ochrany ZPF souhlasit. Plocha byla shledána v souladu s § 4 zákona.

Plocha 191.BM pro bydlení – městské představuje zábor 0,2808 ha zemědělské půdy s III. třídou
ochrany.  Plocha  navazuje  na  návrhovou  plochu  16.BM  a  podle  doloženého  odůvodnění  byla
plocha rozprodána za účelem stavby RD. S ohledem k nevelkému rozsahu záboru a odůvodnění
lze  s navrhovanou  plochou  z hlediska  ochrany  ZPF  souhlasit,  byla  shledána  v souladu  s  §  4
zákona.

Plocha 195.BM představuje zábor 0,7810 ha zemědělské půdy s III. třídou ochrany. Na této ploše
byly již dle odůvodnění vydán územní souhlas se stavbou RD. S ohledem na již vydaný správní akt
a s přihlédnutím k tomu, že je plocha vymezena podél stávající komunikace lze s jejím zařazením
do návrhu ÚP z hlediska ochrany ZPF souhlasit.

Plocha 199.BM představující zábor 0,2811 ha zemědělské půdy s III. třídou ochrany je situována
uvnitř  zastavěného  území  mezi  stávající  zástavbou.  Vzhledem  k umístění  plochy  lze  s jejím
návrhem z hlediska ochrany ZPF souhlasit. Plocha byla shledána v souladu s § 4 zákona.

Plochy 200.BM a 201.BM jsou defacto části původní plochy 52.BM. Vzhledem k tomu, že jsou
umístěné  uvnitř  zastavěného  území  a  obklopené  stávající  zástavbou,  lze  s jejich  zařazení
do návrhu ÚP z hlediska ochrany ZPF souhlasit. Plochy byly shledány v souladu s § 4 zákona.

Plocha  204.BM  byla  původní  součástí  plochy  23.BM.  Plocha  představuje  zábor  0,2825  ha
zemědělské  půdy  s III.  třídou  ochrany.  Vzhledem  k tomu,  že  s původní  plochou  23.BM  bylo
ve stanovisku ke společnému jednání souhlaseno, lze souhlasit i s návrhem této plochy.

Plocha 209.BM navrhovaná pro bydlení představuje nový zábor 0,9791 ha zemědělské půdy s IV.
třídou ochrany na meliorovaném území. Vzhledem k tmu, že k této ploše nebylo doloženo žádné
odůvodnění prokazující její nezbytnost a k tomu, že návrh ÚP obsahuje značné množství ploch
umožňujících bydlení nelze s navrhovanou plochou souhlasit.  Plocha byla shledána v rozporu
s § 4 zákona.

Plocha 202.BV pro bydlení – venkovské představuje zábor 0,2412 ha zemědělské půdy s II. třídou
ochrany.  Tato  plocha  je  umístěna  mezi  plochou  koridoru  dopravní  infrastruktury,  zastavěným
územím a stávající silnicí. S přihlédnutím k jejímu umístění, lze považovat nezemědělské využití
za akceptovatelné z hlediska ochrany ZPF a to i s přihlédnutím k potřebnému rozvoji v místí části
Studánka.
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Plochy 206.BV a 207.BV pro bydlení – vesnické, představují drobné plochy umístěné do enkláv
mezi  zastavěným  územím.  Plochy  jsou  situovány  na  půdách  s III.  třídou  ochrany.  S ohledem
na jejich umístění lze s jejich návrhem z hlediska ochrany ZPF souhlasit. Byly shledány v souladu
s § 4 zákona.

Plocha 208.BV pro bydlení – vesnické představuje zábor 0,1912 ha zemědělské půdy s III. třídou
ochrany.  Plocha  přiléhá  k zastavěnému  území  a  ploše  koridoru  pro  dopravní  infrastrukturu.
Vzhledem k nevelkému rozsahu plochy a jejímu umístění  lze s jejím zařazením do návrhu ÚP
souhlasit. Plocha neodporuje zásadám dle § 4 zákona.

Plocha 192.RZ pro plochy rekreace – zahrádkové osady představuje zábor 0,2644 ha zemědělské
půdy s III. třídou ochrany. Návrh této nové plochy nebyl nijak odůvodněn z hlediska její nezbytnosti
dle § 4 odst. 1 zákona. Vzhledem k uvedenému nelze se zařazením této plochy do návrhu ÚP
souhlasit.

Plocha 186.PZ pro plochy veřejných prostranství – zeleň představuje zábor 0,3873 ha zemědělské
půdy s III. třídou ochrany. Plocha je umístěna mezi státní hranicí a zastavěným územím. Vzhledem
k umístění lze s navrhovanou plochou z hlediska ochrany ZPF souhlasit, byla shledána v souladu
s § 4 zákona.

Plocha 198.PZ pro plochy veřejných prostranství – zeleň představuje zábor 0,4895 ha zemědělské
půdy s III. třídou ochrany. Plocha je umístěna uvnitř zastavěného území a je obklopena zástavbou.
Vzhledem k umístění lze s navrhovanou plochou z hlediska ochrany ZPF souhlasit, byla shledána
v souladu s § 4 zákona.

Byl  vyhodnocen koridor  E25 pro  vedení  VVN 110kV v trase TR Nový Bor  –  Nová  Huť  –  TR
Varnsdorf.  Tento koridor byl  vymezen na podkladě  územní rezervy ER8 vymezené v ZÚR ÚK.
S navrhovaným koridorem lze z hlediska ochrany ZPF souhlasit,  jeho vymezení  bylo shledáno
v souladu s ust. § 4 zákona.

Nebyly nijak řešeny stabilizované plochy pro PZ – plochy veřejných prostranství – zeleň a SK –
plochy smíšené krajinné umístěné  na pozemcích náležejících  do  ZPF jako např.  p.č.  6540/2,
6537/1, 6760, 7662, 7661/2 a 7661/3 k.ú. Varnsdorf. Z tohoto důvodu k nim zůstává v platnosti
naše stanovisko uvedené ve vyjádření  ze  dne 12.  7.  2018,  č.j.:  2177/ZPZ/2017/UP-052,   JID
115437/2018/KUUK.

Byly upraveny podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití – nezastavěné, nezastavitelné
v souladu s požadavky ochrany ZPF. S touto úpravou lze souhlasit.

Státní správa lesů

Vyřizuje: Ing. Marcela Pešková / 475 657 533, e-mail: peskova.m@kr-ustecky.cz

Krajský  úřad Ústeckého kraje,  orgán státní  správy  lesů podle  §  48a odst.  2  písm.  b)  zákona
č. 289/1995 Sb.,  o lesích a o změně a doplnění  některých zákonů (lesní zákon) je příslušným
orgánem  k uplatnění  stanoviska  k  návrhu  zadání  Návrhu  ÚP Varnsdorf  –  veřejné  projednání.
K návrhu předložené dokumentace nemáme připomínek.

Posuzování vlivů na životní prostředí

Vyřizuje: Ing. Petra Tóth Sikorová / 475 657 652, e-mail: sikorova.p@kr-ustecky.cz

Krajský úřad Ústeckého kraje jako příslušný úřad z hlediska posuzování vlivů koncepce na životní
prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších
předpisů  (dále  jen  zákon),  vydal  k návrhu  zadání  územního  plánu  Varnsdorf  stanovisko  č.  j.
2361/ZPZ/2016/SEA ze dne 12. 7. 2016 ve kterém požaduje posouzení územního plánu Varnsdorf
z hlediska vlivů na životní prostředí podle zákona. 

Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí zpracované na základě ustanovení § 10i
odst.  3  zákona  osobou  k tomu  oprávněnou  podle  §19  zákona  bylo  předloženo  jako  nedílná
součást návrhu územního plánu Varnsdorf.

Zdejší úřad vydal souhlasné stanovisko k vyhodnocení  vlivů na životní prostředí ze dne 11.  9.
2018, č. j. 3064/ZPZ/2018/SEA-stanovisko, JID: 134222/2018/KUUK.

Jako  dotčený  orgán  ve  smyslu  §  22  písm.  d)  zákona  nemáme k předloženému  návrhu
územního plánu Varnsdorf  připomínky.  Návrh územního plánu Varnsdorf respektuje požadavky
vydaného stanoviska k vyhodnocení vlivů na životní prostředí, požadavky nezahrnuté do návrhu
územního plánu byly řádně odůvodněny.
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E – Vyhodnocení souladu se zvláštními předpisy Odůvodnění územního plánu Varnsdorf

Prevence závažných havárií

Vyřizuje: Ing. Hana Hanzlíková / 475 657 161, e-mail: hanzlikova.h@kr-ustecky.cz

Na území obce není  žádný objekt  zařazen do skupiny  A nebo B dle zákona č. 224/2015 Sb.,
o prevenci  závažných  havárií,  v platném  znění.  Z výše  uvedeného  důvodu  nejsme  dotčeným
správním úřadem.“

Vyhodnocení: v textové i  grafické části  návrhu ÚP jsou provedeny všechny požadované
úpravy  a  doplněny  všechny  požadavky  uvedené  v  námitkách  dotčeného  orgánu
KÚÚK/OŽP: 
▪ do textové části (Odůvodnění) je doplněno dílčí zdůvodnění návrhové plochy 140.VS,
▪ z návrhu ÚP je vypuštěna návrhová plocha 209.BM,
▪ z návrhu ÚP je vypuštěna návrhová plocha 192.RZ,

stanovisko je vzato na vědomí. 

Vyjádření nadřízeného orgánu územního plánování:

Krajský úřad Ústeckého kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu, Ústí
n/L, ze dne 29.3.2022, č.j.KUUK/050295/2022
Stanovisko:

„KÚ ÚK OUPaSŘ podle § 52 odst. 3 stavebního zákona uplatil následující stanovisko k návrhu ÚP
Varnsdorf: 

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen „KÚ ÚK
UPS“)  obdržel  dne  17.  2.  2022  oznámení  o  veřejném  projednání  návrhu  Územního  plánu
Varnsdorf (dále jen „návrh ÚP“) podle § 52 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění. Veřejné projednání proběhlo 29. 3. 2022.

Dle § 52 odst. 3 SZ krajský úřad, jako nadřízený orgán, uplatňuje ve veřejném projednání návrhu
ÚP stanovisko pouze k těm částem řešení, které byly od společného jednání změněny.

KÚ ÚK UPS, po prostudování upraveného návrhu ÚP shledal, že od veřejného projednání nedošlo
v návrhu ÚP (ve znění zveřejněném na internetových stránkách www.upustek.cz) k věcné změně
řešení, která by měnila zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy,
soulad s Politikou územního rozvoje ČR, ve znění závazném od 1.9.2021a Zásadami územního
rozvoje Ústeckého kraje, ve znění Aktualizací č. 1, 2 a 3, účinnými od 6.8.2020.

KÚ ÚK UPS proto neuplatňuje stanovisko ve smyslu § 52 odst. 3 SZ. 

KÚ ÚK UPS upozorňuje  na skutečnost,  že v  rámci  Aktualizace č.  2 Zásad územního rozvoje
Ústeckého kraje (dále jen „A2ZÚR“)  došlo mimo jiné k aktualizaci stanovených priorit územního
plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území včetně zohlednění priorit stanovených v politice
územního rozvoje, tyto je nutné v návrhu aktualizovat. 

V rámci A2ZÚR byl  vypuštěn koridor ER8 a nahrazen koridorem E25. Tuto skutečnost je nutné
v textové části odůvodnění návrhu ÚP v kapitolách týkajících se vyhodnocení souladu návrhu ÚP
s nadřazenou územně plánovací dokumentací pro celý kontext doplnit/upravit.

Pro úplnost dodáváme, že v odůvodnění u vyhodnocení ZÚR je použita dřívější terminologie, která
se v rámci  Aktualizace č.  2 ZÚR upravovala (jedná se o změnu v naší  kapitole  6.  Stanovení
cílových kvalit krajin, včetně územních podmínek pro jejich zachování nebo dosažení, kde se měnil
pojem „cílové charakteristiky krajiny“ na „cílové kvality krajiny“). V návrhu ÚP je to třeba upravit
na str.  7,  19,87.  Mimo této úpravy  je  třeba návrh ještě jednou překontrolovat  se  srovnávacím
textem 2. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje.“

Vyhodnocení:  v textové části  návrhu ÚP jsou provedeny všechny požadované úpravy a
doplněny  všechny  požadavky  uvedené  v  námitkách  nadřízeného  orgánu  územního
plánováníKÚÚK/OŽP, stanovisko nadřízeného orgánu územního plánovánívzato na vědomí.

Ing. Václav Nechvíle, Ing. Bc. Zuzana Jindřichová
MěÚ Varnsdorf – stavební úřad / úřad územního plánování

Ve Varnsdorfu 26.4.2022
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Odůvodnění územního plánu Varnsdorf – návrh pro VP F – Zpráva o vyhodnocení vlivů na URÚ

F ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ 
ROZVOJ ÚZEMÍ OBSAHUJÍCÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE 
O VÝSLEDCÍCH TOHOTO VYHODNOCENÍ VČETNĚ 
VÝSLEDKŮ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ

F.1 VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ
Vyhodnocení  předpokládaných  vlivů  územního  plánu  Varnsdorf  (návrh  pro  společné  jednání)
na udržitelný rozvoj území bylo zpracováno v rozsahu přílohy č. 5 vyhlášky č. 500/2006 Sb. společností
EMPLA AG, spol. s r. o., Za Škodovkou 305, Hradec Králové, Ing. Vladimír Plachý a kolektiv (číslo
odborné způsobilosti 182/OPV/93 ze dne 21. 1. 1993, s prodloužením autorizace č.j. 43015/ENV/15)
v květnu 2018.

F.2 ZÁKLADNÍ  INFORMACE  O VÝSLEDCÍCH  TOHOTO  VYHODNOCENÍ
VČETNĚ VÝSLEDKŮ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Udržitelný  rozvoj  je  takový způsob rozvoje lidské společnosti,  který  uvádí  v  soulad hospodářský a
společenský pokrok s plnohodnotným zachováním životního prostředí.  Mezi hlavní cíle udržitelného
rozvoje patří zachování životního prostředí budoucím generacím v co nejméně pozměněné podobě. Je
postavený na sociálním, hospodářském a environmentálním pilíři.

Stav udržitelného rozvoje se vyhodnocuje pomocí analytického rozboru zahrnujícího jeho silné a slabé
stránky, příležitosti a hrozby v tematickém členění ovlivňující zejména horninové prostředí a geologii,
vodní režim, hygienu životního prostředí, ochranu přírody a krajiny, zemědělský půdní fond a pozemky
určené  k  plnění  funkcí  lesa,  veřejnou  dopravní  a  technickou  infrastrukturu,  sociodemografické
podmínky,  bydlení,  rekreaci,  hospodářské  podmínky.  Závěrem  těchto  tematických  zjištění  a
vyhodnocení  udržitelného rozvoje území je  hodnocení  vyváženosti  vztahu územních podmínek pro
příznivé  životní  prostředí,  pro  hospodářský  rozvoj  a  pro  soudržnost  společenství  obyvatel  území.
V rámci dokumentace ÚP Varnsdorf bylo zpracováno odborné hodnocení a to: SEA – posouzení vlivu
ÚP  na  životní  prostředí  dle  zákona  číslo  100/2001  Sb.,  v rozsahu  přílohy  stavebního  zákona
č. 183/2006 Sb.

Z výše  uvedených  posouzení  nevyplývají  z  koncepčního  řešení  ÚP  Varnsdorf  žádné  předpoklady
podstatných  negativních  vlivů  na  životní  prostředí,  bez  možnosti  nápravných  nebo  zmírňujících
opatření.

ÚP Varnsdorf  upřesňuje plochy a koridory  nadmístního významu,  které již  byly  posouzeny v rámci
zpracování a projednání ZÚR ÚK a nebylo k nim vydáno negativní stanovisko a jsou součástí vydaných
ZÚR ÚK. 

ÚP  Varnsdorf  je  v  souladu  s požadavky  a  s republikovými  prioritami  územního  plánování  Politiky
územního rozvoje ČR. 

Koncepce ÚP Varnsdorf je v souladu se ZÚR ÚK. Soulad s aktuálně platnou ÚPD Ústeckého kraje
bude nadále sledován.

ÚP Varnsdorf včetně podmínek a doporučení Vyhodnocení vlivů na ŽP, svým řešením pozitivně přispívá
k vytvoření územních podmínek pro předcházení možným rizikům, která by mohla negativně ovlivňovat
potřeby života současné generace (zhoršení kvality životního prostředí, nadměrné ovlivnění krajinného
rázu, devastace přírody (fauny a flory), nadměrná těžba nerostných surovin, znečištění povrchových a
podzemních  vod,  záplavy,  sesuvy,  vodní  eroze,  nezaměstnanost,  sociální  segregace  aj).  Vytváří
územní podmínky pro komplexní rozvoj města.

ÚP vytváří  územní podmínky pro požadavky na zvyšování kvality života obyvatel  a hospodářského
rozvoje území a současně jsou chráněny přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území. Cílem ÚP je
vytvořit  zejména  podmínky  pro  rozvoj  trvalého  bydlení  v  rodinných  domech,  bytech  i  rekreačních
obydlích jako stabilizačního faktoru obyvatelstva a uspokojit zájemce o bydlení v obci a podpořit rozvoj
podnikatelských  aktivit  vymezením příslušných  ploch.  Návrhy  ÚP zvyšují  diverzifikaci  hospodářské
základny v obci a rozšiřují potenciální nabídku pracovních míst. Jsou vytvářeny podmínky pro rozvoj
cestovního  ruchu  a  rekreace  využitím  potenciálu  území,  založeného  na kulturních  a  přírodních
hodnotách území, je upřednostněn rozvoj tzv. šetrného cestovního ruchu ve smyslu ochrany přírodních
a krajinných hodnot a rozvoj aktivit  s celoročním provozem. V ÚP jsou vytvářeny územní podmínky
pro rozvoj systémů dopravní a technické infrastruktury nezbytných pro udržitelný rozvoj území.

SAUL s.r.o 61



G – Stanovisko krajského úřadu Odůvodnění územního plánu Varnsdorf

G STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE § 50 SZ
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Odůvodnění územního plánu Varnsdorf – návrh pro VP H – Sdělení, jak bylo stanovisko KÚ zohledněno

H SDĚLENÍ, JAK BYLO STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU
PODLE § 50 ODST. 5 SZ ZOHLEDNĚNO, S UVEDENÍM 
ZÁVAŽNÝCH DŮVODŮ, POKUD NĚKTERÉ POŽADAVKY 
NEBO PODMÍNKY ZOHLEDNĚNY NEBYLY

POŽADAVKY STANOVISKA KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE § 50 ODST. 5 SZ

V rámci metodické pomoci pořizovateli ve smyslu § 67 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb.,
o krajích, v platném znění, upozorňujeme na následující:

▪ V  kapitole  G.2  výrokové  části  návrhu  ÚP  (text  na  str.  68)  je  uvedeno,  že  veřejně
prospěšná opatření, pro která lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit se nevymezují,
což je v rozporu s tím, co je uvedeno v kapitole B.2.4 odůvodnění (text na str. 23), cit.:
„v ÚP  jsou  vymezena  veřejně  prospěšná  opatření  –  vyvlastnění  ploch  prvků  ÚSES
regionálního významu….“ – nesoulad mezi výrokovou částí a částí odůvodnění je nutné
odstranit.

Uvedeno do souladu, upraven text odůvodnění – kapitola B.2.4.

▪ V  textu  odůvodnění  návrhu ÚP jsou  na  několika  místech  formální  chyby  –  místo  ÚP
Varnsdorf je v textu uveden ÚP Jablonec nad Nisou (str. 63 a 96) – je třeba opravit.

Formální chyby v odůvodnění byly opraveny.

▪ V  kapitole  A3)  odůvodnění  (text  na  str.  143)  je  vyhodnocení  naplnění  požadavků,
vyplývajících z Územně analytických podkladů Ústeckého kraje (dále jen „ÚAP ÚK) a
Územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Varnsdorf (dále jen „ÚAP
ORP“). V kapitole jsou u ÚAP ORP vyhodnocovány výstupy 3. úplné aktualizace (2014).
Je nezbytné vyhodnotit a do návrhu ÚP zapracovat výstupy z aktuálních ÚAP ORP a ÚAP
ÚK – nutno prověřit a upravit.

Kapitola  A3)  na str.  143 (odůvodnění  pro  SJ)  je  součástí  kapitoly  L.1.2 Vyhodnocení
splnění  zadání  územního  plánu  Varnsdorf,  tj.  jedná  se  pouze  o  citaci  zadání,  která
odpovídá době svého vzniku a kterou nelze měnit. Reakce ze strany zpracovatele ÚP je
odlišená  zelenou  kurzívou.  Do odůvodnění  se  doplňuje  se  kapitola  B.3  Vyhodnocení
požadavků vyplývajících z územně analytických podkladů, zejména z problémů určených
k řešení v ÚPD.
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I – Komplexní zdůvodnění přijatého řešení Odůvodnění územního plánu Varnsdorf

I KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ

I.A ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

Při aktualizaci zastavěného území bylo postupováno v kontextu stávajícího ÚP Varnsdorf a dle
§ 58 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění. V rámci
zpracování  návrhu  pro  veřejné  projednání  ÚP Varnsdorf  bylo  aktualizováno  zastavěné  území
k datu 22. 11. 2021.

I.B ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A 
ROZVOJE JEHO HODNOT

Urbanistická  koncepce  ÚP  Varnsdorf  zohledňuje  ochranu  hodnot  území  a  rozvojové  potřeby
města.  Návrh uspořádání  ploch s rozdílným způsobem využití  a  stanovené územně technické
podmínky  zajistí  koordinaci  veřejných  i soukromých  záměrů  změn  v území,  výstavby  a  jiných
činností, ovlivňujících hospodářský a společenský rozvoj území a konkretizaci ochrany veřejných
zájmů, hodnot území a omezení rizik negativních vlivů na prostředí.

Urbanistická  struktura  centra  obce  zůstává  zachována,  pouze  je  vhodně  doplněna  o některé
navržené zastavitelné plochy.

K  zastavění  budou  přednostně  využity  navržené  zastavitelné  proluky  ve  stávající  zástavbě.
Lokality  zastavitelných  ploch  jsou  vymezeny  v polohách,  kde  negativně  neovlivní  celkové
panorama obce ani nebudou pohledově konkurovat zdejším stavebním dominantám. 

I.C ODŮVODNĚNÍ URBANISTICKÉ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ 
ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ 
ZELENĚ

I.C.1 VYMEZENÍ A VNITŘNÍ ČLENĚNÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

Řešené území územního plánu Varnsdorf zahrnuje celé správní území města Varnsdorf o celkové
výměře 2623,3598 ha, které tvoří dvě katastrální území uvedené v následující tabulce:

Tab.: Názvy a číselné kódy katastrálních území

Katastrální území Číselný kód katastrálního území Výměra (ha)

Varnsdorf 776971 1706,1120

Studánka u Rumburku 758183 917,2478

Zdroj: ČÚZK

I.C.2 HISTORICKÝ VÝVOJ
Osídlení na území Varnsdorfu sahá hluboko do středověku a soustřeďovalo se do několika lokalit,
které měly  ryze vesnický  charakter.  Základní  osnovu tvořily  cesty,  které  propojovaly  jednotlivé
lokality a zároveň spojovaly toto území s okolím. Objekty byly poměrně volně rozmístěny podél
těchto cest  s největším soustředěním kolem centrálních dvorců a statků.  Tato fáze osídlení  je
patrna až do dnešní doby, opomeneme-li  soustředěnou bytovou výstavbu poválečného období.
Urbanizace území započala dávno před rokem 1635, kdy byla Lužice připojena k Sasku. Území
Varnsdorfu mělo úzké urbanizační  vztahy k ostatnímu osídlení  Lužice.  I  přes změnu v poloze
Varnsdorfska  vzhledem  k  českému  vnitrozemí  se  osídlení  vyvíjelo  nadále  zcela  kontinuálně.
V průběhu  17.  století  se  zde  počíná  silně  rozvíjet  textilní  výroba,  zpočátku  domácí,  později
manufakturní, která s plnou silou nastupuje v 18. století. V tomto období se již dá oprávněně mluvit
o prvku, který až do dnešní doby ovlivňoval vývoj celého území severu Čech a jižního Saska.
Vytváří  se  silně  urbanizovaná  osa,  která  má  svým  založením  obdobu  například
v Západoněmeckém Porůří. 
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Odůvodnění územního plánu Varnsdorf I – Komplexní zdůvodnění přijatého řešení

Vývoj tohoto sídelního pásu byl úzce spjat hlavně se sférou textilní  výroby doplněné ostatními
druhy  lehkého  průmyslu  (tehdy  ještě  manufakturní  výroba).  Druh  výroby  pak  zpětně  souvisel
s charakterem krajiny - nižší kvalita zemědělské půdy (len), dostatek dřeva (sklo), dostatek vody
(len,  barvírny  aj.)  a  využití  levné  pracovní  síly.  V  rytmu vývoje  celého  tohoto  území  se vyvíjí
i osídlení varnsdorfské kotliny. Původní sídelní lokality začínají splývat a vytvářejí jeden rozsáhlý
polyfunkční celek. Prolíná se zde zemědělská výroba s nastupující průmyslovou a zároveň funkce
bytová  a  výrobní.  Zároveň  dochází  k  vytvoření  obchodního  a  kulturního  centra  podél  hlavní
komunikace, spojující bývalé sídelní lokality. Je to prostor dnešní ulice Národní na jedné straně
vyvrcholený náměstím E. Beneše a na straně druhé volně pokračující  po dnešní ulici  Žitavské
směrem na Žitavu. Tato obchodní tepna Varnsdorfu souvisí  funkčně i s hlavní tepnou spojující
jednotlivé sídelní celky výše zmíněného urbanizovaného pásu.

Ostatní zástavba území Varnsdorfu je volně napojena na tuto hlavní komunikaci s tím, že bylo
zástavbou respektováno komunikační napojení na české vnitrozemí (dnešní Plzeňská ulice) přes
Dolní Podluží. Silnice II/265, která je jednou ze dvou možných příjezdových cest do města měla
v tehdejší době druhotný význam.

Vývoj  Varnsdorfu  v  průběhu  18.  a  19.  století  probíhal  velmi  chaoticky.  Kromě  vyhraněnější
obchodní  funkce podél  popsané hlavní  páteře osídlení  probíhá vývoj  ostatních  částí  sídelního
celku zcela živelně. Na území Varnsdorfu dochází k prudkému zvyšování počtu bydlících obyvatel
a zároveň k  mohutné koncentraci  manufakturní  a  později  tovární  výroby.  V tomto období  měl
Varnsdorf  přízvisko  „největší  vesnice  Rakouska-Uherska“,  protože  statut  města  obdržel  teprve
v roce 1868. Zároveň je však Varnsdorf městem po Liberci zdaleka největším na celém severu
Čech a získává si pověst „českého Manchesteru“. Zástavba však neustále kopíruje svojí formou
původní vesnickou architekturu. Ke změnám dochází teprve koncem 19. století. V této době je již
z Varnsdorfu bohaté město, což se začíná projevovat na výstavbě přepychových obytných vil a
na výstavbě monumentálních budov veřejných a rovněž tak výrobních. Jsou budovány moderní
objekty továrních komplexů, které v převážné míře tvoří základ současných výrobních jednotek.
Tento bouřlivý rozvoj trvá až do dvacátých let minulého století, kdy byl přerušen nastupující krizí,
která nejvíce postihla právě lehký průmysl.

Výraznou a pravděpodobně rozhodující  změnu do vývoje města přineslo období po II.  světové
válce. Došlo k takřka neprodyšnému uzavření státních hranic. Zároveň se zcela zpřetrhaly veškeré
ekonomické vazby na okolní osídlení, které do té doby měly rozhodující vliv na vývoj území celého
Šluknovského výběžku. Varnsdorf se stal plně závislý na vazbě k vnitrozemí Čech a dostává se tak
do periferní polohy. Vlivem tohoto procesu vývoj města stagnuje. Zcela nepodstatnou změnou bylo
otevření  turistického hraničního přechodu do bývalé  NDR.  Negativní  stránky tohoto vývoje  lze
rovněž sledovat při porovnávání vývoje osídlení a infrastruktury s ostatním územím republiky.

Charakter zástavby města přetrval dodnes i přes výstavbu větších obytných celků (rodinné domy
i sídliště panelových domů) Město se rozvíjelo  bez směrného regulačního plánu,  který by měl
možnost usměrnit výstavbu žádoucím směrem, což byl takřka typický znak růstu měst ovlivněných
v plné míře průmyslovou revolucí.

I.C.3 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ

Poloha Varnsdorfu ve vztahu na okolní  území se vyznačuje výraznými specifiky,  která vesměs
vyplývají  z jeho návaznosti na osídlení ve Spolkové republice Německo. Toto historicky vzniklé
kontinuální osídlení související s jedním z nejmohutnějších urbanizovaných celků v Evropě, lze
charakterizovat jako velmi kladný prvek, jehož využití se může stát základem rozvoje města.

Území Varnsdorfu je ve struktuře osídlení součástí historicky vzniklého, souvislého pásu obcí a
sídel podél řeky Mandavy táhnoucího se od Šluknova, Starých Křečan přes Rumbuk, Varnsdorf
po Žitavu a dále podél Lužické Nisy přes Hrádek nad Nisou do Liberce, Jablonce nad Nisou a
údolím pod Jizerskými horami až do Tanvaldu. Zástavba města plynule navazuje na okolní obce
v SRN (Seifhennersdorf, Großschönau) a v ČR (Dolní Podluží).
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Správní  území  obce  představují  dvě  katastrální  území  -  k.ú.  Varnsdorf  a  k.ú.  Studánka
u Rumburku se sídly Varnsdorf, Studánka a místní částí Světliny. 

VARNSDORF

Celé území sídla Varnsdorf je položeno v mělké a široké údolní poloze toku Mandavy (nivě), která
dosahuje šíře 500 až 1 000 m s tím, že dále nenásilně navazuje na mírné svahy. Pouze jižním
směrem  je  kotlina  otevřena  směrem  na  Dolní  Podluží  přes  poměrně  nízkou  náhorní  plochu
(náznak  sedla).  Tato  základní  terénní  konfigurace  dala  v  průběhu  historického  rozvoje  města
tvářnost celé sídelní struktuře. Zástavba vznikala způsobem volného uspořádání objektů v rámci
skupiny  vesnic.  Tyto  vesnice  smíšeného  ekonomického  charakteru  byly  stále  intenzivněji
využívány  k  průmyslovému  využití.  Vznikající  manufaktury  a  později  továrny  byly  rozmístěny
v návaznosti na vodní tok, případně náhon a volně se prolínaly s bytovými objekty. Vzniklá sídelní
struktura přežila do dnešní doby a do jisté míry tvoří charakter města. 

Komunikační skelet svým uspořádáním odráží morfologické předpoklady terénu. Podélně údolím,
na pravém břehu Mandavy je širokým obloukem vedena trasa železnice Žitava - Seifhennersdorf.
Trať se stala pouze hranicí  výstavby komplexní  bytové výstavby z let  70. až 80. a to v úseku
viadukt u Panoramy až po staré nádraží.  Dále severní úsek prakticky vymezuje zastavěné území
sídelního  útvaru  od  zemědělských  ploch.  Západně  od  této  železniční  trati  jsou  jen  plochy
zemědělského areálu, pivovaru Kocour, areál FVE a drobné plochy bydlení v rodinných domech.
Prostor  hlavního  nádraží  ve  východní  části  města  je  rovněž  tak  oddělením  zástavby
od zemědělské  půdy.  Oba  tyto  okrajové  úseky  železničních  tratí  lze  považovat  s  ohledem
na související terén za limity dalšího rozšíření. Úsek železniční trati Varnsdorf – Rybniště prochází
středem zastavěného území, koridorem s významnými vlivy zapříčiňujícími četné kolize se silniční
obsluhou území (úrovňové přejezdy).

Hlavní  rastr  silniční  struktury  je  obdobný  a  je  doplněn  pouze  o  silnici  spojující  Šluknovsko
se severní  částí  města  přes  sídlo  Studánka.  Silniční  skelet  je  tvořen silnicemi  II/264 a  II/265.
Doplnění základní sítě je tvořeno systémem obslužných komunikací, které v principu sledují tok
Mandavy  podélně a  jsou doplněny  víceméně pravidelným uličním členěním v  kolmém směru.
Zástavba je takto zhruba šachovnicového členění s vložením několika původních komunikací volně
vedených v krajině jako rezidua původních polních cest. 

Nejhustější a vcelku kompaktní zástavba je v území údolní nivy Mandavy ohraničené ze západu a
jihu železniční tratí  Seifhennersdorf  – Varnsdorf a ze severu a východu cca ulicemi Pohraniční
stráže, Východní, Bratislavská. 

Na  okrajích  zastavěného  území  si  zástavba  ponechává  svoji  historickou  konfiguraci  volně
rozložených  objektů  podél  cest  vedoucích  volně  do  krajiny.  Tento  charakter  mají  území
pod Hrádkem,  starší  zástavba  svahů  Špičáku  (např.  Štursova  ulice)  a  na  východě  zástavba
zejména  podél  Novoměstské  ulice.  Území  v  jižní  části  města  je  převážně  pozdějšího  data
zastavění a jeho struktura je pravidelnější.

Vlastní  zástavba  obytných  ploch  je  uspořádána  na  principu  drobného  šachovnicového  rastru
doplňujících  obslužných  uliček  v  návaznosti  na  výše  zmíněný  skelet  obslužných  komunikací
městského významu.  Jednotlivé,  takto  vzniklé  bloky,  jsou  zastavěny  průměrně 2  až  6  objekty
na každé straně.  Vzniká tak kombinace 4 až cca 10 objektů v bloku. Pokud je blok využíván pro
jiné funkce než bydlení,  je uspořádání  objektů atypické a dochází rovněž ke zvětšení velikosti
bloků úměrně s velikostí zařízení. Těmito výjimkami jsou některé průmyslové závody a skladové
areály, které využívají  mnohde územní celky vymezené přímo základním skeletem komunikací.
Tento charakter opustila nová výstavba na úbočích Špičáku, kdy plochy rodinných domů tvoří větší
bloky  a  na  okrajích  jsou  tvořeny  jednou  linií  staveb  podél  místních  komunikací  (např.  ulice
Komenského).

Výškové zónování je, pokud se jedná o bytovou výstavbu do období 2. světové války, omezeno
max. čtyřmi podlažími ve středu města. V okrajových polohách jsou stavby pro bydlení převážně

68 SAUL s.r.o



Odůvodnění územního plánu Varnsdorf I – Komplexní zdůvodnění přijatého řešení

1 až 2 podlažní. Výjimkou v okrajových částech sídelního útvaru jsou tovární objekty. Tyto jsou
zvýrazněny  jak  podlažností  (3  až  4  podlaží),  tak  konstrukční  výškou  jednotlivých  podlaží
přesahující výšku u bytových objektů. 

Vícepodlažní panelová výstavba je v menších lokalitách jako například v ulicích Žitavské, Legií,
Slovenského povstání, Čelakovského 4 podlažní a výškově odpovídá měřítku zástavby sídelního
útvaru. Umírněnost výškového členění překračují osmipodlažní domy v Žitavské ulici, dále pak dvě
8-mi podlažní  dvojsekce v Jarošově ulici. Tyto dvě lokality lze vcelku akceptovat, neboť nedochází
v  žádném  z  rozhodujících  panoramat  k  výraznému  narušení.  Jedná  se  v  podstatě  o  drobné
skupiny (vždy 2 objekty).

Nelze však akceptovat  vybočení  z měřítka výškového a hlavně hmotového (liniové uspořádání
objektů v rovinatém terénu) sídlištní zástavby na ulici Západní, Edisonově a podél ulice Pražské.
V tomto  prostoru v  bezprostředním kontaktu  s centrem (plocha vymezena na SV Mandavou a
na JZ železniční tratí) jsou vybudovány a osazeny v maximální hustotě 8-mi podlažní vícesekce,
doplněné 10 podlažními bodovými objekty. V úhrnu lze konstatovat, že zástavba působí negativně
jako celek s uniformní výškovou hladinou potírající měřítko zástavby ostatních městských prostor.
Z městského panoramatu se vytratil příznivý vjem jednotlivých výškových dominant (věže kostelů
atd.).  Tento  vjem  je  negován  takto  umístěným  blokem  betonu  v  centru  města.  Došlo  tak
k výraznému porušení měřítka krajiny.

Centrum

V  rámci  sídelní  struktury  je  vymezena  centrální  zóna  města  (Fr.  Kmocha,  Západní,
Mladoboleslavská, Dvořákova, Partyzánů, Štefánikova, Moravská, Mariánská, Bjarnata Krawce a
zpět na ulici Fr. Kmocha), pro kterou byl zpracován regulační plán.

Vymezená centrální zóna zahrnuje volně rostlé obchodní centrum, jehož základní osu tvoří ulice
Národní soustřeďující  obchodní vybavení. Ulice Národní je původní silnicí  procházející  městem
souběžně  s  tokem  Mandavy.  Zástavba  je  koncentrovaná  a  v  úseku  mezi  ulicemi  Generála
Svobody  a  Husovou  dosahuje  charakteru  souvislé  uliční  fronty.  Tento  ve  Varnsdorfu  zcela
netypický prvek, lze definovat již pouze v krátkém úseku ulice Legií u předmostí Mandavy a v jižní
frontě Melantrichovy ulice. Ostatní zástavba centrální  zóny i  okrajových částí  města je tvořena
soliterními  objekty.  Ulice  Národní  s  ohledem  na  svoji  historickou  funkci  je  zároveň  typickou
ukázkou charakteru zástavby Varnsdorfu. Vyjma výše popsané „městské zástavby“ je na okolních
plochách  zástavba  vesnická  s  rozsáhlými  zahradami  a  drobnými  chaloupkami,  velké  vily
v zahradách, tovární a skladové objekty obsluhované přímo z ulice. Promíšení druhů zástavby a
jejich funkcí je základní charakteristikou celého sídelního útvaru, ale hlavně v jeho centrální zóně,
kde plochy jednotlivých funkcí jsou leckde atomizovány až na rozlohu jednotlivých parcel. 

V západní části Národní ulice na ploše bývalého výrobního areálu byly realizovány dva objemově
sporné objekty supermarketů Albert a Billa.

Na centrální zónu navazují již více rozvolněné prostory městského charakteru. Jsou to území mezi
ulicí Fr. Kmocha a starým nádražím a území mezi ulicemi Partyzánů a Východní /Bratislavská až
po ulici  Dvořákovu.  Výraznou stavební dominantou jsou výrobní  objekty bývalého závodu Elite
(6 podlaží) a budova střední průmyslové školy (8 podlaží). 

Jižní sektor

Dalšími prostory majícími městský charakter s pravidelným rastrem ulic je jižní část města, kde
podél ulic Karlova, Kostelní vzniká místní centrum s koncentrací vybavenosti. Celá tato oblast je
prostorovou protiváhou nadměrně využívaného  prostoru sídlištní  zástavby,  oddělující  společně
s výrazným prostorovým limitem, kterým je železniční trať, území centrální zóny od celé jižní částí
města. Hlavní dopravní osu této jižní části města tvoří ulice Československých letců s podružnou
osou  ulicí  Svatopluka  Čecha.  Jihozápadně  navazuje  území  rekreační  oblasti  kolem  rybníka
Mašíňák a nemocnice.
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V jižním sektoru města tvoří hlavní osu ulice Plzeňská (silnice II/264, hlavní přístup do města).
Východně od této komunikace dominuje rozsáhlý areál TOS, na který severně navazuje relativně
pravidelná zástavba rodinných domů (blok ohraničený ulicemi Plzeňská, Jiřího Wolkera, Lipská,
Mladoboleslavská).  Charakteristická  je  jedno  až  dvoupodlažní  zástavba  s obytným  podkrovím.
V území západně od Plzeňské ulice po železniční trať jsou menší enklávy rodinných domů (kolem
ulic Mikoláše Alše – Československých letců), doplněné výrobními plochami. 

Jihozápadní sektor

V prostoru západně železniční trati Varnsdorf – Seifhennersdorf je rozptýlená řídká zástavba podél
ulic  Hřbitovní,  Karolíny  Světlé,  Lesní,  Chelčického,  Horské,  Polní,  Smetanovy,  které  pokračují
do volné krajiny. Dominantní je plocha hřbitova. 

Severní sektor

Severozápadní části města dominuje vrch Hrádek s rozhlednou a restaurací, na jehož jižním úbočí
je  postupně  dohušťována  historicky  vzniklá  zástavba  rodinných  domů.  Území  jižně  od  této
zástavby v nivě Mandavy je využito pro výrobně skladovací areály.

Zástavbu  od  centrální  části  města  (ulice  Československé  mládeže)  po  hraniční  přechod
do Seifhennersdorfu  lze  vnímat  jako  více  rozptýlenou,  kdy  hlavní  osu  tvoří  ulice  5.  května
souběžná s meandrujícím tokem Mandavy. 

V severovýchodní části města se postupně rozrůstá relativně pravidelná a koncentrovaná zástavba
rodinných  domů  na  úbočí  Špičáku.  Osami  této  zástavby  jsou  ulice  Komenského,  Kollárova,
Žilinská, Klostermannova, Raisova ústící kolmo do ulice Východní a zprostředkovávající dopravní
přístup do této severovýchodní části města. Zástavba v okrajových částech tohoto sektoru města
(ulice Štursova, Raisova a Novoměstská) je již více rozptýlená a má spíše venkovský charakter.

Východní sektor

Území severně od hlavního nádraží až po tok Mandavy bylo po 2. světové válce ve vztahu k SRN
zaslepeno  a  principiálně  využíváno  jako  průmyslová  zóna,  kdy  došlo  k  degradaci  městských
prostorů podél Žitavské ulice, tvoří hlavní osu této části města. Taktéž hlavní přístup od města
k železniční stanici ulicí Dělnickou a Palackého sloužil spíše jako přístup do průmyslového areálu
Velvety. Území dominuje výtopna (až 5-ti podlažní stavby) s vysokým komínem. 

Na levém břehu Mandavy (Bratislavská,  Ostrovní  ulice)  je  zástavba více  rozptýlená a  nabývá
venkovského charakteru a je doplňována novou výstavbou převážně rodinných domů. Do této
zástavby jsou vklíněny výrobní a skladové areály.

STUDÁNKA

Samostatným sídlem je Studánka v náhorní poloze západně od sídelní struktury Varnsdorfu. Jedná
se o historicky zcela samostatné sídlo, které bylo po odsunu německého obyvatelstva postiženo
intenzivní demoliční činností, která zlikvidovala asi polovinu původních objektů a do dnešní podoby
se  zachovala  Studánka  jako  rozvolněné  osídlení  chalup  podél  poměrně  výrazné  uliční  sítě.
Středem probíhá severojižním směrem silnice I/9,  tvořící  hlavní osu sídla a která se uprostřed
osídlení kříží  se silnicí II/265 (vedlejší osa).  V blízkosti této křižovatky výškově dominuje kostel
sv. Františka  z Assisi.  Zástavba  sleduje  místní  komunikace,  které  jsou  vedeny  s ohledem
na terénní  konfiguraci  zejména ve směru hlavní  osy.  Charakterizující  výška zástavby je  1 – 2
podlaží s obytným podkrovím. 

K sídlu Studánka se volně přimyká část obce zvaná Světliny (1.díl) tvořená rozptýlenými objekty
bydlení a rekreace podél místní komunikace. Převažuje zde jednopodlažní zástavba s obytným
podkrovím.
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I.C.4 URBANISTICKÁ KONCEPCE

V  obecné  poloze  je  územní  plán  koncipován  flexibilněji  a  obecněji,  jsou  vymezovány  plochy
umožňující  širší  škály  přípustných  a  podmíněně  přípustných  funkcí  tak,  aby  byla  do  budocna
minimalizována potřeba případných změn ÚP.

Město  Varnsdorf  má specifickou  polohu  v  enklávě  vybíhající  do SRN při  jihovýchodním okraji
Šluknovského  výběžku.  Město  je  prakticky  ze  tří  stran  ohraničeno  státní  hranicí.  Pouze
jihozápadním směrem navazuje přes Studánecký hřeben na vnitrozemí. Tato poloha ve vztahu
ke státním  hranicím  neměla  v průběhu  vývoje  města  vliv  na  jeho  sídelní  strukturu.  Město  se
utvářelo jako shluk několika prvotních vesnických rozptýlených celků roztroušených volně podél
řeky Mandavy a jejích přítoků, viz schéma historických městských částí. Důsledkem tohoto vývoje
města  je  zcela  volně  vzniklé  městské centrum bez  jasných  hranic,  které  se postupně  prolíná
do jednotlivých městských částí s různými funkcemi. Navíc řada důležitého občanského vybavení
celoměstského  i  nadměstského  významu  je  situována  zcela  vně  městského  centra,  např.
nemocnice, sportovní zařízení apod. Územní plán vymezuje relativně velkorysé městské centrum
plochami  smíšenými  obytnými  –  centrálními  (SC),  které  umožňují  promíšení  rozličných  funkcí
městského  centra  včetně  občanského  vybavení  a  bydlení.  Pro  Varnsdorf  je  charakteristické
značné historické promíšení jednotlivých funkcí včetně funkcí výrobních, toto je patrné zejména
v širokém pásu zástavby podél  Mandavy a také podél  Plzeňské ulice.  V těchto  územích jsou
v těsném kontaktu bydlení s výrobou, s občanským vybavením, a to i v rámci jednotlivých bloků,
proto  je  v  těchto  místech vymezen  značný podíl  stabilizovaných  ploch  smíšených městských,
v rámci kterých mohou tyto funkce i nadále koexistovat. Významější areály výroby, obč. vybavení
apod. jsou vymezeny jako samostatné bloky / plochy. Navazující Svahy údolí Mandavy zvedající
se směrem severovýchodním a jihozápadním představují pak převážně monofunkční obytné celky
se snižující se intenzitou směrem do volné krajiny. V rámci ÚP je tento trend podpořen v rámci
regulativů  a  vymezení  rozvojových  ploch,  přičemž  jsou  pro  vymezení  nových  ploch  bydlení
do značné  míry  využívány  široké  proluky  v  rámci  stávající  zástavby,  které  jsou  jen  obtížně
využitelné pro zemědělskou produkci, jsou tak minimalizovány zábory souvislé zemědělské půdy,
která  je  vhodná  pro  smysluplné  hospodaření.  Z  důvodu  komplikovaných  tvarů  takto  vzniklých
ploch, často složité dopravní dostupnosti apod. je využití  těchto ploch podmíněno zpracováním
územních  studií,  tak  aby  nekoordinovanou  další  zástavbou  podél  komunikací  nedošlo
ke znemožnění  využití  některých  částí  ploch.  Pro  relativně  vzdálenou  část  Karlov  se  v  ÚP
vymezuje  u Plzeňské  ulice  k založení  podružné  městské  centrum  s  veřejným  prostorem  a
koncentrací občanského vybavení.

Návrh hlavních změn ve využití území:
▪ dopravní zklidnění prostoru centra města, zejména ul. Národní upřednostněním funkce

veřejného prostranství převedením průjezdné dopravy na nově vymezený městský okruh,
který zpřístupňuje maximum území města; městský sběrný okruh je navržen jako silnice
II. a III. třídy převážně po stávajících komunikacích s několika novými úseky zajišťujícími
jeho kontinuitu, v rámci rozumných možností jsou na městakém okruhu minimalizována
úrovňová křížení s železniční dráhou;

▪ zpřístupnění některých ploch v centru města a zprůchodnění centra pro pěší návrhem
nových přemostění Mandavy ve vazbě na stávající síť komunikací;

▪ terminál  veřejné  osobní  dopravy  v  prostoru  hlavního  nádraží  Varnsdorf,  který  umožní
přímý přestup mezi více druhy veřejné dopravy s přímým napojením na sil. II/264;

▪ rozšíření  výrobní  základny  města  návrhem  ploch  výroby  vhodných  pro  potenciální
investory, přičemž prioritou je využití ploch typu brownfield;

▪ zvýšení významu řeky Mandavy v obrazu města fixací stabilizovaných a návrhem nových
ploch veřejné zeleně v jejím sousedství;

▪ podružné městské centrum Karlov, které zajistí lepší fungování a dostupnost občanského
vybavaní v rámci této odlehlejší části města;
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▪ zajištění  spolehlivějšího  zásobování  energiemi  a  lepší  fungování  odpadového
hospodářství města návrhem koridoru pro druhé přívodní vedení VVN 110 kV do města,
návrhem  nové  kotelny  pro  systém  CZT,  návrhem  plochy  pro  vybudování  městské
kompostárny  a  dále  odpovídajícím  rozšířením  všech  systémů  technické  infrastruktury
ve městě;

▪ návrh  ploch  bydlení  pro  pokrytí  předpokládaných  bytových  potřeb  k  orientačnímu
návrhovému horizontu 2030;

▪ plochy  občanského  vybavení  a  ploch  smíšených  umožňujících  vznik  občanského
vybavení tak, aby byla zajištěna jeho optimální dostupnost na celém území města;

▪ rozvoj  ploch občanského  vybavení  –  sport  a  rekreace vzhledem ke značnému zájmu
o sport  ve  městě,  zejm.  plocha  u  zimního stadionu,  plocha pro  sportovní  modelářské
letiště a plocha rekterčního zázemí u Mašíňáku;

▪ návrh plochy pro rozhlednu se zázemím na vrcholu Špičáku.

Studánka

Sídlo Studánka včetně Světlin má zcela jiný charakter, jedná se o venkovské sídlo s roztroušenou
zástavbou  venkovských  stavení  podél  stávajících  komunikací  a  cest.  Centrum  Studánky  je
vymezeno  v  místě  koncentrovanější  zástavby  kolem  kostela,  přičemž  se  předpokládá  jeho
zklidnění po realizaci přeložky silnice I/9.

Návrh hlavních změn ve využití území:
▪ přeložka  silnice  I/9,  která  ve  stávající  trase  prochází  centrem  Studánky  a  svými

negativními vlivy omezuje jeho fungování, v této souvislosti je upravena i trasa II/265;
▪ podpora rozvoje zklidněného centra Studánky v okolí kostela návrhem ploch smíšených

obytných centrálních (SC);
▪ návrh  ploch  pro  vybudování  lyžařského  sjezdového  areálu  s  nadmístním  významem

na svahu nad Starou Studánkou;
▪ citlivé doplnění rozvojových ploch bydlení venkovského.

Urbanistická koncepce ÚP Varnsdorf  nenaruší  přírodní  a krajinné hodnoty území.  Pro ochranu
krajinného  rázu  stanovuje  podmínky  pro  regulaci  intenzity  využití  ploch  a  výškové  hladiny
zástavby.

Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití viz kap. G.7.2, prostorové uspořádání území viz
kap. G.7.3.

PŘEHLED NAVRŽENÝCH ROZVOJOVÝCH PLOCH
Pozn.: modře jsou označeny upravené plochy, červeně jsou označeny doplněné plochy

Tab.: Zastavitelné plochy

označení k.ú. způsob využití plochy stará 
výměra
[m2]

Výměra 
[m2]

výšková 
hladina 
zástavby

Kn Kz doplňující
údaje / 
podmínky

Pozn.

3.BM.2.25.55 V Plochy bydlení 3 613 1 806 2 25% 55% část plochy 
byla již 
využita

4.BM.2.25.55 V Plochy bydlení 12 483 2 25% 55%

5.BM.2.25.55 V Plochy bydlení 13 496 2 25% 55% HL, ÚS2

7.BM.2.25.55 V Plochy bydlení 5 074 3 095 2 25% 55% část plochy 
byla již 
využita

8.BM.2.25.55 V Plochy bydlení 2 241 2 25% 55%

9.BM.2.25.55 V Plochy bydlení 2 355 1 195 2 25% 55% část plochy 
byla již 
využita
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označení k.ú. způsob využití plochy stará 
výměra
[m2]

Výměra 
[m2]

výšková 
hladina 
zástavby

Kn Kz doplňující
údaje / 
podmínky

Pozn.

10.BM.2.25.55 V Plochy bydlení 20 150 2 25% 55% HL, ÚS1

11.BM.2.25.55 V Plochy bydlení 5 527 5 076 2 25% 55% HL zmenšeno 
dle pokynu

12.BM.2.25.55 V Plochy bydlení 11 491 10 773 2 25% 55% ÚS7 částečně 
využito

13.BM.2.25.55 V Plochy bydlení 4 031 2 25% 55%

14.BM.2.25.55 V Plochy bydlení 1 907 2 25% 55% HL

16.BM.2.25.55 V Plochy bydlení 2 823 2 25% 55%

17.BM.2.25.55 V Plochy bydlení 2 431 2 25% 55%

18.BM.2.25.55 V Plochy bydlení 2 739 2 25% 55%

20.BM.2.35.40 V Plochy bydlení 1 002 2 35% 40%

21.BM.2.25.55 V Plochy bydlení 4 664 2 25% 55% HL, E25

22.BM.2.25.55 V Plochy bydlení 2 502 2 25% 55%

23.BM.2.25.55 V Plochy bydlení 11 509 7 134 2 25% 55% částečně 
využito

24.BM.2.25.55 V Plochy bydlení 8 294 2 25% 55% ÚS9

25.BM.2.25.55 V Plochy bydlení 38 557 31 968 2 25% 55% ÚS10 částečně 
využito

26.BM.2.25.55 V Plochy bydlení 15 010 2 25% 55%

27.BM.2.25.55 V Plochy bydlení 6 374 2 25% 55%

28.BM.2.25.55 V Plochy bydlení 2 105 2 25% 55% HL

29.BM.2.25.55 V Plochy bydlení 12 147 12 144 2 25% 55% ÚS19 úprava na 
nový mapový
podklad

30.BM.2.25.55 V Plochy bydlení 9 643 2 305 2 25% 55% zmenšeno 
dle pokynu

31.BM.2.25.55 V Plochy bydlení 9 188 2 25% 55% ÚS17

32.BM.2.25.55 V Plochy bydlení 1 741 2 25% 55%

33.BM.2.25.55 V Plochy bydlení 3 994 2 25% 55%

34.BM.2.25.55 V Plochy bydlení 1 534 2 25% 55%

35.BM.2.25.55 V Plochy bydlení 1 323 2 25% 55%

36.BM.2.25.55 V Plochy bydlení 5 691 2 25% 55%

37.BM.2.25.55 V Plochy bydlení 7 634 2 25% 55%

38.BM.2.25.55 V Plochy bydlení 6 481 2 25% 55%

39.BM.2.25.55 V Plochy bydlení 4 720 2 25% 55%

40.BM.2.25.55 V Plochy bydlení 2 632 10 239 2 25% 55% ÚS39 zvětšeno 
na základě 
pokynů

41.BM.2.25.55 V Plochy bydlení 20 603 20 531 2 25% 55% upraveno 
na novou kat.
mapu

42.BM.2.25.55 V Plochy bydlení 3 399 2 25% 55%

43.BM.2.25.55 V Plochy bydlení 5 134 2 25% 55%
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označení k.ú. způsob využití plochy stará 
výměra
[m2]

Výměra 
[m2]

výšková 
hladina 
zástavby

Kn Kz doplňující
údaje / 
podmínky

Pozn.

44.BM.2.25.55 V Plochy bydlení 4 295 2 25% 55%

45.BM.2.25.55 V Plochy bydlení 3 652 2 25% 55%

46.BM.2.25.55 V Plochy bydlení 68 047 51 513 2 25% 55% ÚS21 zmenšeno 
dle pokynu

47.BM.2.25.55 V Plochy bydlení 30 540 34 871 2 25% 55% ÚS23 částečně 
využito, 
rozšířeno dle
pokynu

48.BM.1.25.55 V Plochy bydlení 19 797 6 509 1 25% 55% část již 
využita, 
upraveno 
na novou kat.
mapu

49.BM.2.35.40 V Plochy bydlení 1 593 2 35% 40% HL, 
ÚS15

50.BM.4.35.40 V Plochy bydlení 25 735 4 35% 40% HL, 
ÚS15

52.BM.2.25.55 V Plochy bydlení 96 739 70 811 2 25% 55% HL, 
ÚS24

částečně 
využito

53.BM.1.25.55 V Plochy bydlení 5 306 3 907 1 25% 55% částečně 
využito

54.BM.2.25.55 V Plochy bydlení 3 387 2 25% 55%

55.BM.2.25.55 V Plochy bydlení 971 2 25% 55%

56.BM.1.25.55 V Plochy bydlení 12 412 2 105 1 25% 55% zmenšeno 
dle pokynu

57.BM.1.25.55 V Plochy bydlení 5 904 1 607 1 25% 55% zmenšeno 
dle pokynu

58.BM.2.25.55 V Plochy bydlení 4 833 2 644 2 25% 55% částečně 
využito

59.BM.2.25.55 V Plochy bydlení 6 539 2 25% 55%

60.BM.2.25.55 V Plochy bydlení 2 867 2 25% 55%

61.BM.1.15.65 V Plochy bydlení 30137 10 084 1 15% 65% ÚS25 zmenšeno 
dle pokynu

62.BM.2.25.55 V Plochy bydlení 27 149 25 864 2 25% 55% ÚS29 upraveno 
dle pokynu a 
aktuálního 
mapového 
podkladu

63.BM.2.25.55 V Plochy bydlení 2 221 2 25% 55%

64.BM.1.15.65 V Plochy bydlení 18 579 1 15% 65% ÚS31

66.BM.2.25.55 V Plochy bydlení 2 058 2 25% 55%

67.BM.2.25.55 V Plochy bydlení 2 083 2 25% 55%

68.BM.2.25.55 V Plochy bydlení 18 698 2 25% 55% ÚS30

69.BM.1.25.55 V Plochy bydlení 1 737 1 25% 55%

70.BM.1.15.65 V Plochy bydlení 9 913 5 735 1 15% 65% zmenšeno 
dle pokynu

71.BM.2.25.55 V Plochy bydlení 2 373 2 25% 55%
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označení k.ú. způsob využití plochy stará 
výměra
[m2]

Výměra 
[m2]

výšková 
hladina 
zástavby

Kn Kz doplňující
údaje / 
podmínky

Pozn.

72.BM.2.25.55 V Plochy bydlení 67 016 2 25% 55% ÚS32

73.BM.2.25.55 V Plochy bydlení 12 263 2 25% 55% ÚS34

75.BM.2.45.15 V Plochy bydlení 12 951 9 793 2 45% 15% částečně 
využito

76.BM.2.25.55 V Plochy bydlení 2 419 2 25% 55%

187.BM.2.25.55 V Plochy bydlení 4 969 2 25% 55% oddělená 
část plochy 
46.BM

188.BM.2.25.55 V Plochy bydlení 11 493 2 25% 55% doplněná 
plocha

189.BM.1.15.65 V Plochy bydlení 10 632 1 15% 65% oddělená 
část plochy 
61.BM

190.BM.2.25.55 V Plochy bydlení 1 294 2 25% 55% oddělená 
část plochy 
25.BM

191.BM.2.25.55 V Plochy bydlení 2 808 2 25% 55% nová plocha

194.BM.2.25.55 V Plochy bydlení 12 405 2 25% 55% ÚS38 změna 
funkce 
plochy 
132.OS

195.BM.2.25.55 V Plochy bydlení 7 810 2 25% 55% nová plocha

196.BM.1.25.55 V Plochy bydlení 5 984 1 25% 55% oddělená 
část plochy 
48.BM

199.BM.2.35.40 V Plochy bydlení 2 811 2 35% 40% oddělená 
část plochy 
30.BM

200.BM.2.25.55 V Plochy bydlení 11 663 2 25% 55% ÚS37 oddělená 
část plochy 
52.BM

201.BM.2.25.55 V Plochy bydlení 8 826 2 25% 55% oddělená 
část plochy 
52.BM

204.BM.2.25.55 V Plochy bydlení 2 825 2 25% 55% oddělená 
část plochy 
23.BM

78.BV.1.15.65 S Plochy bydlení – 
venkovské

2 070 1 536 1 15% 65% část plochy 
již využita, 
upraveno dle
pokynu

80.BV.1.15.65 S Plochy bydlení – 
venkovské

2 293 1 15% 65%

81.BV.2.15.65 S Plochy bydlení – 
venkovské

3 476 2 15% 65%

82.BV.1.15.65 S Plochy bydlení – 
venkovské

3 741 1 15% 65%

83.BV.2.15.65 S Plochy bydlení – 
venkovské

5 077 2 15% 65% HL
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označení k.ú. způsob využití plochy stará 
výměra
[m2]

Výměra 
[m2]

výšková 
hladina 
zástavby

Kn Kz doplňující
údaje / 
podmínky

Pozn.

84.BV.2.15.65 S Plochy bydlení – 
venkovské

4 302 2 15% 65% HL

85.BV.1.15.65 S Plochy bydlení – 
venkovské

15 215 16 017 1 15% 65% HL upraveno dle
pokynů a 
nové kat. 
mapy

86.BV.1.15.65 S Plochy bydlení – 
venkovské

2 212 1 15% 65%

87.BV.1.15.65 S Plochy bydlení – 
venkovské

1 462 1 15% 65%

90.BV.1.15.65 S Plochy bydlení – 
venkovské

1 048 1 15% 65% HL

91.BV.1.15.65 S Plochy bydlení – 
venkovské

17 231 1 15% 65% HL

92.BV.1.15.65 S Plochy bydlení – 
venkovské

2 654 1 15% 65%

93.BV.1.15.65 S Plochy bydlení – 
venkovské

2 947 1 15% 65%

94.BV.2.15.65 S Plochy bydlení – 
venkovské

1 452 2 15% 65%

95.BV.1.15.65 S Plochy bydlení – 
venkovské

5 185 3 800 1 15% 65% zmenšeno 
dle pokynu

96.BV.1.15.65 S Plochy bydlení – 
venkovské

2 752 1 15% 65%

97.BV.1.15.65 S Plochy bydlení – 
venkovské

5 025 1 15% 65%

99.BV.1.15.65 S Plochy bydlení – 
venkovské

2 332 1 15% 65% GP

100.BV.1.15.65 S Plochy bydlení – 
venkovské

1 606 1 15% 65%

101.BV.2.15.65 S Plochy bydlení – 
venkovské

2 954 2 35% 40% HL

202.BV.1.15.65 S Plochy bydlení – 
venkovské

2 412 1 15% 65% HL nová plocha 
dle pokynu

205.BV.1.15.65 S Plochy bydlení – 
venkovské

1 192 1 15% 65% nová plocha 
dle pokynu

206.BV.1.15.65 S Plochy bydlení – 
venkovské

1 144 1 15% 65% nová plocha 
dle pokynu

207.BV.1.15.65 S Plochy bydlení – 
venkovské

1 130 1 15% 65% nová plocha 
dle pokynu

208.BV.1.15.65 S Plochy bydlení – 
venkovské

1 912 1 15% 65% HL nová plocha

104.SC.2.45.15 V Plochy smíšené obytné – 
centrální

12 373 11 403 2 45% 15% HL, ÚS2 zmenšeno, 
částečně 
využito

105.SC.2.45.15 V Plochy smíšené obytné – 
centrální

13 347 2 45% 15% HL, ÚS2

106.SC.4.55.5 V Plochy smíšené obytné – 
centrální

2 498 4 55% 5% HL

76 SAUL s.r.o



Odůvodnění územního plánu Varnsdorf I – Komplexní zdůvodnění přijatého řešení

označení k.ú. způsob využití plochy stará 
výměra
[m2]

Výměra 
[m2]

výšková 
hladina 
zástavby

Kn Kz doplňující
údaje / 
podmínky

Pozn.

107.SC.2.45.15 S Plochy smíšené obytné – 
centrální

3 563 2 45% 15% HL

108.SC.2.45.15 S Plochy smíšené obytné – 
centrální

7572 5 088 2 45% 15% HL zmenšeno 
z důvodu 
zpřesnění 
obchvatu 
Studánky

109.SC.2.35.40 S Plochy smíšené obytné – 
centrální

4 285 2 35% 40% HL

110.SM.2.35.25 V Plochy smíšené městské 40 404 2 35% 25% HL, ÚS4

111.SM.2.35.25 V Plochy smíšené městské 14 071 2 35% 25% HL

112.SM.2.35.25 V Plochy smíšené městské 7 060 2 35% 25% HL

113.SM.2.45.15 V Plochy smíšené městské 6 091 2 45% 15% HL

114.SM.2.45.15 V Plochy smíšené městské 5 930 2 45% 15% HL

115.SM.2.45.15 V Plochy smíšené městské 10 571 2 45% 15% HL, ÚS9

116.SM.2.45.15 V Plochy smíšené městské 8 237 2 45% 15% HL, 
ÚS10

117.SM.2.45.15 V Plochy smíšené městské 7 097 2 45% 15% HL

119.SM.2.35.25 V Plochy smíšené městské 8 479 2 35% 25% HL

120.SM.4.45.15 V Plochy smíšené městské 13 638 4 45% 15% HL, 
ÚS16

122.SM.2.35.25 V Plochy smíšené městské 4 892 2 35% 25%

123.SM.2.45.15 V Plochy smíšené městské 11 059 2 45% 15% HL, 
ÚS35

193.SM.2.45.15 V Plochy smíšené městské 15 021 2 45% 15% změna 
funkce 
plochy 
129.OS

124.RZ.1.10.75 V Plochy rekreace – 
zahrádkové osady

8 960 1 10% 75% ÚS7

125.OV.4.35.25 V Plochy občanského 
vybavení

4 503 4 35% 25%

126.OV.2.45.30 V Plochy občanského 
vybavení

4 202 2 45% 30%

127.OV.8.45.15 V Plochy občanského 
vybavení

3 016 8 45% 15%

128.OS.2.35.25 V Plochy občanského 
vybavení – sport a 
rekreace

51 187 2 35% 25% ÚS5

130.OS.2.45.15 V Plochy občanského 
vybavení – sport a 
rekreace

17 461 2 45% 15% SZÚ, 
ÚS14

136.OS.1.15.65 V Plochy občanského 
vybavení – sport a 
rekreace

3 162 1 15% 65%

137.OS.0.0.0 V Plochy občanského 
vybavení – sport a 
rekreace

4 764 0 0% 0%
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označení k.ú. způsob využití plochy stará 
výměra
[m2]

Výměra 
[m2]

výšková 
hladina 
zástavby

Kn Kz doplňující
údaje / 
podmínky

Pozn.

138.TI.2.45.15 V Plochy technické 
infrastruktury

24 767 2 45% 15% VPS

140.VS.2.60.10 V Plochy výroby a 
skladování

87 856 2 60% 10% BP, 
ÚS11

142.VS.2.60.10 V Plochy výroby a 
skladování

1 627 2 60% 10%

143.DS V Plochy dopravní 
infrastruktury – silniční

13 321 – – – VPS

144.DS V Plochy dopravní 
infrastruktury – silniční

2 827 – – – VPS

145.DS V Plochy dopravní 
infrastruktury – silniční

5 246 – – – MAN,
VPS

146.DS V Plochy dopravní 
infrastruktury – silniční

10 021 – – – MAN,
VPS, 
ÚS15

147.DS V Plochy dopravní 
infrastruktury – silniční

5 820 – – – VPS

148.DS V Plochy dopravní 
infrastruktury – silniční

8 321 – – – VPS

149.DS S Plochy dopravní 
infrastruktury – silniční

120 369 212 920 – – – I/9, VPS koridor pro 
přeložku I/9 
upraven dle 
aktuálně 
sledované 
dokumentace

150.DS S Plochy dopravní 
infrastruktury – silniční

4 058 – – – VPS

151.PK V Plochy veřejných 
prostranství – komunikace

3 363 – – – VPS, 
ÚS2

152.PK V Plochy veřejných 
prostranství – komunikace

913 1 192 – – – VPS plocha 
rozšířena 
v návaznosti 
na 
doplněnou 
plochu 
191.BM

153.PK V Plochy veřejných 
prostranství – komunikace

1 018 – – – VPS

154.PK V Plochy veřejných 
prostranství – komunikace

1 708 – – – VPS

155.PK V Plochy veřejných 
prostranství – komunikace

250 – – – MAN,
VPS

156.PK V Plochy veřejných 
prostranství – komunikace

961 967 – – – MAN,
VPS

plocha 
zvětšena 
z důvodu 
změny 
mapového 
podkladu

158.PK V Plochy veřejných 
prostranství – komunikace

1 338 – – – VPS, 
ÚS2
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označení k.ú. způsob využití plochy stará 
výměra
[m2]

Výměra 
[m2]

výšková 
hladina 
zástavby

Kn Kz doplňující
údaje / 
podmínky

Pozn.

160.PK V Plochy veřejných 
prostranství – komunikace

2 481 – – –

161.PK V Plochy veřejných 
prostranství – komunikace

1 705 – – –

162.PK V Plochy veřejných 
prostranství – komunikace

9 162 – – – VPS

163.PK V Plochy veřejných 
prostranství – komunikace

4 942 – – – VPS

Pozn.: Katastrální území: V – Varnsdorf, S – Studánka u Rumburku
HL využití  plochy je podmíněno prokázáním souladu s požadavky právních předpisů na ochranu zdraví  před

hlukem (v dalších stupních projektové přípravy prokázat dodržování hygienických limitů hluku z dopravy a
stabilizovaných výrobních ploch v budoucích chráněných prostorech)

GP využití plochy je podmíněno prověřením geologických podmínek
BP využití plochy je podmíněno zpracováním biologického průzkumu
ÚS rozhodování  o změnách v území (využití  plochy) je podmíněno zpracováním územní studie (včetně čísla

konkrétní územní studie) a jejím vložením do evidence územně plánovací činnosti
E25 využití plochy je omezeno koridorem pro umístění vrchního vedení VVN 110 kV, využití plochy je podmíněno

umístěním vrchního vedení
I/9 určeno pouze pro umístění přeložky silnice I/9 včetně souvisejících vedlejších staveb
SZÚ stavby v ploše musí být umístěny vně stanoveného záplavového území
MAN podrobné  podmínky  realizovatelnosti  křížení  koryta  vodního  toku  Mandava  budou  řešeny  v následujících

fázích projektové přípravy
VPS veřejně prospěšná stavba

Tab.: Plochy přestavby

označení k.ú. způsob využití plochy Výměra 
[m2]

výšková 
hladina 
zástavby

Kn Kz doplňující
údaje / 
podmínky

Pozn.

6.BM.2.25.55 V Plochy bydlení 14 851 2 25% 55% HL

51.BM.2.35.40 V Plochy bydlení 3 900 2 35% 40% HL

102.SC.2.45.15 V Plochy smíšené obytné – 
centrální

1 598 2 45% 15% HL

103.SC.2.45.15 V Plochy smíšené obytné – 
centrální

2 128 2 45% 15% HL

131.OS.2.45.15 V Plochy občanského vybavení – 
sport a rekreace

1 784 2 45% 15% SZÚ

141.VS.2.60.10 V Plochy výroby a skladování 97 992 2 60% 10% ÚS12

Pozn.: Katastrální území: V – Varnsdorf, S – Studánka u Rumburku
HL využití  plochy je podmíněno prokázáním souladu s požadavky právních předpisů na ochranu zdraví  před

hlukem (v dalších stupních projektové přípravy prokázat dodržování hygienických limitů hluku z dopravy a
stabilizovaných výrobních ploch v budoucích chráněných prostorech)

GP využití plochy je podmíněno prověřením geologických podmínek
BP využití plochy je podmíněno zpracováním biologického průzkumu
ÚS rozhodování  o změnách v území (využití  plochy) je podmíněno zpracováním územní studie (včetně čísla

konkrétní územní studie) a jejím vložením do evidence územně plánovací činnosti
E25 využití plochy je omezeno koridorem pro umístění vrchního vedení VVN 110 kV, využití plochy je podmíněno

umístěním vrchního vedení
SZÚ stavby v ploše musí být umístěny vně stanoveného záplavového území
VPS veřejně prospěšná stavba
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Tab.: Nezastavitelné plochy (plochy změn v krajině)

označení k.ú. způsob využití 
plochy

Stará 
výměra 
[m2]

Výměra 
[m2]

výšková 
hladina 
zástavby

Kn Kz doplňující
údaje / 
podmínky

Pozn.

164.PZ V Plochy veřejných 
prostranství – zeleň

4 460 – – – ÚS2

166.PZ V Plochy veřejných 
prostranství – zeleň

3 364 – – –

167.PZ V Plochy veřejných 
prostranství – zeleň

957 – – –

169.PZ V Plochy veřejných 
prostranství – zeleň

10 413 – – –

170.PZ V Plochy veřejných 
prostranství – zeleň

3 029 – – –

171.PZ V Plochy veřejných 
prostranství – zeleň

7 635 – – –

178.PZ V Plochy veřejných 
prostranství – zeleň

1 514 – – –

183.PZ S Plochy veřejných 
prostranství – zeleň

440 313 – – – zmenšeno 
z důvodu 
obchvatu 
zpřesnění 
Studánky

184.PZ S Plochy veřejných 
prostranství – zeleň

8 241 605 – – – zmenšeno 
z důvodu 
zpřesnění 
obchvatu 
Studánky

186.PZ V Plochy veřejných 
prostranství – zeleň

4 065 nová plocha

197.PZ V Plochy veřejných 
prostranství – zeleň

451 – – – oddělená část 
plochy 11.BM

198.PZ V Plochy veřejných 
prostranství – zeleň

4 895 – – – oddělená část 
plochy 30.BM

185.SK S Plochy smíšené 
krajinné

2 944 1 885 – – – zmenšeno 
z důvodu 
zpřesnění 
obchvatu 
Studánky

Pozn.: Katastrální území: V – Varnsdorf, S – Studánka u Rumburku
Pozn.: plochy nezastavitelné představují plochy změn v krajině
ÚS rozhodování o změnách v území (využití  plochy) je podmíněno zpracováním územní  studie (včetně čísla

konkrétní územní studie) a jejím vložením do evidence územně plánovací činnosti

Na základě pokynu B/6 pokynů pro zpracování návrhu pro veřejné projednání bylo využití plochy
140.VS.2.60.10  podmíněno  zpracováním  biologického  průzkumu  z  důvodu  možného  výskytu
chřástala polního.

Dle požadavku Ministerstva dopravy byla pro lokalitu 149.DS doplněna podmínka  „I/9 -  určeno
pouze  pro  umístění  přeložky  silnice  I/9  včetně  souvisejících  vedlejších  staveb“  a  na  základě
požadavku Povodí  Ohře se pro  plochy 130.OS a  131.OS stanovuje  podmínka „SZÚ -  stavby
v ploše musí být umístěny vně stanoveného záplavového území“ a pro plochy 155.PK, 156.PK,
145.DS a 146.DS podmínka „MAN - podrobné podmínky realizovatelnosti křížení koryta vodního
toku Mandava budou řešeny v následujících fázích projektové přípravy“.
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PŘEHLED VYPUŠTĚNÝCH ROZVOJOVÝCH PLOCH

Jedná se o plochy, které byly vypuštěny oproti návrhu pro společné jednání na základě pokynů.
Pozn.: žlutě jsou označeny vypuštěné plochy.

Tab.: Vypuštěné rozvojové plochy

označení k.ú. způsob využití plochy Výměra 
[m2]

výšková 
hladina 
zástavby

Kn Kz doplňující
údaje / 
podmínky

Pozn.

1.BM.2.25.55 V Plochy bydlení 5 780 2 25% 55%

2.BM.2.25.55 V Plochy bydlení 3 723 2 25% 55%

15.BM.2.25.55 V Plochy bydlení 5 478 2 25% 55%

19.BM.2.25.55 V Plochy bydlení 2 749 2 25% 55%

65.BM.2.25.55 V Plochy bydlení 2 108 2 25% 55% plocha byla již 
využita

74.BM.2.25.55 V Plochy bydlení 29 848 2 25% 55%

77.BV.1.15.65 S Plochy bydlení – venkovské 4 200 1 15% 65%

79.BV.1.15.65 S Plochy bydlení – venkovské 1 568 1 15% 65%

88.BV.1.45.15 S Plochy bydlení – venkovské 439 1 45% 15% plocha byla již 
využita

89.BV.1.15.65 S Plochy bydlení – venkovské 1 468 1 15% 65% plocha byla již 
využita

98.BV.1.15.65 S Plochy bydlení – venkovské 2 022 1 15% 65%

118.SM.2.45.15 V Plochy smíšené městské 9 017 2 45% 15% HL

121.SM.2.35.25 V Plochy smíšené městské 4 805 2 35% 25%

129.OS.2.45.15 V Plochy občanského vybavení – 
sport a rekreace

15 021 2 45% 15% nahrazeno 
plochou 
193.SM

132.OS.2.35.25 V Plochy občanského vybavení – 
sport a rekreace

13 077 2 35% 25%

133.OS.1.10.75 S Plochy občanského vybavení – 
sport a rekreace

50 191 1 10% 75% ÚS36

134.OS.1.10.75 S Plochy občanského vybavení – 
sport a rekreace

2 849 1 10% 75% ÚS36

135.OS.0.0.100 S Plochy občanského vybavení – 
sport a rekreace

28 647 0 0% 100% ÚS36

139.VS.2.60.10 V Plochy výroby a skladování 43 589 2 60% 10% ÚS6 přestavba

159.PK S Plochy veřejných prostranství –
komunikace

6 126 – – –

165.PZ V Plochy veřejných prostranství –
zeleň

2 362 – – –

168.PZ V Plochy veřejných prostranství –
zeleň

10416 – – –

172.PZ V Plochy veřejných prostranství –
zeleň

29 790 – – –

173.PZ V Plochy veřejných prostranství –
zeleň

42 227 – – –

174.PZ V Plochy veřejných prostranství –
zeleň

48 118 – – –

SAUL s.r.o 81



I – Komplexní zdůvodnění přijatého řešení Odůvodnění územního plánu Varnsdorf

označení k.ú. způsob využití plochy Výměra 
[m2]

výšková 
hladina 
zástavby

Kn Kz doplňující
údaje / 
podmínky

Pozn.

175.PZ V Plochy veřejných prostranství –
zeleň

35 365 – – –

176.PZ V Plochy veřejných prostranství –
zeleň

10 204 – – –

177.PZ V Plochy veřejných prostranství –
zeleň

4 827 – – –

179.PZ S Plochy veřejných prostranství –
zeleň

5 244 – – –

180.PZ S Plochy veřejných prostranství –
zeleň

8 205 – – –

181.PZ S Plochy veřejných prostranství –
zeleň

912 – – –

182.PZ S Plochy veřejných prostranství –
zeleň

32 409 – – –

157.PK V Plochy veřejných prostranství –
komunikace

1434 – – –

Pozn.: Katastrální území: V – Varnsdorf, S – Studánka u Rumburku

I.D ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ 
PODMÍNEK PRO JEJÍ UMÍSŤOVÁNÍ

I.D.1 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

I.D.1.1 ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA

Celostátní  železniční  trať  č.  089  Liberec  –  Zittau  –  Varnsdorf  –  Rybniště  s odbočnou  větví
Varnsdorf  –  Seifhennersdorf  je  jednokolejná  neelektrifikovaná  a  svými  parametry  neodpovídá
potřebám moderní železniční dopravy. Vstupuje do řešeného území z východu od Žitavy (SRN) a
je přímo zaústěna do železniční stanice Varnsdorf. Za železniční stanicí odbočuje jižním směrem
na  Dolní  Podluží  a  prochází  zastavěným  územím  města.  Odbočná  větev  na  Seifhennersdorf
z železniční stanice pokračuje západním směrem. Na tomto traťovém úseku byly zprovozněny dvě
nové železniční zastávky: Varnsdorf – staré nádraží (nejkratší docházková vzdálenost do centra
města -  cca 600 m, u zastávky bylo vybudováno odstavné parkoviště,  stojany na kola a pěší
přechod do ulice Svatopluka Čecha) a Varnsdorf – pivovar Kocour.

Obě  železniční  tratě  tvoří  v  sídelním  útvaru  fyzickou  bariéru  a  jsou  úrovňově  kříženy
komunikacemi, případné byly vybudovány podjezdy vykazující malou podjezdnou výšku, obvykle
v rozmezí  3,0  -  3,5  m.  Na  jižním vstupu  do  města  v  trase  silnice  II/264  jsou  kolizními  místy
s automobilovou  dopravou  úrovňová  křížení  v ulicích  Plzeňská  a  Mladoboleslavská  (2x).
Na průtahu silnice III/2641 jsou kolizními  místy  2 úrovňová křížení  v  ulicích Československých
letců. Úrovňová křížení jsou i s místními komunikacemi např. Chmelařská, Kostelní, Kozlova aj.
Úrovňová  křížení  v  ulici  Mladoboleslavské  se  navrhuje  eliminovat  silničním nadjezdem II/264.
Na průtahu silnice III/2641 bude jedno úrovňové křížení se železniční tratí odstraněno přeložkou
trasy do ulice Svatopluka Čecha. 

Přeložky  železničních  tratí  mimo  stávající  polohy  kolejí  v řešeném  území  Varnsdorfu  nejsou
navrhovány.

V ZÚR ÚK je  trať  Rybniště  -  Varnsdorf  navrhována  k  optimalizaci  na  rychlost  do  80  km/hod.
(koridor Z1). Potřebné finanční prostředky bude nezbytné v nemalé výši jednorázově investovat
do stavebně-technického zabezpečení  provozu na trati  (např.  rekonstrukce železničního svršku
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i spodku aj.). 

Železniční stanice Varnsdorf je situována v jihovýchodní městské části a je vzdálena cca 1700 m
z centra města - náměstí E. Beneše. Jedná se o stanici průjezdnou se smíšenou povahou práce
s počtem 6 kolejí dopravních a 6 kolejí manipulačních. Ze stanice jsou prováděny obsluhy vleček.
Zařízení  stanice  je  bohatě  dimenzováno.  V přízemí  staniční  budovy  jsou  bývalé  prostory
pro cestující,  ale v současnosti  jsou uzavřeny a odbavení  cestujících je  prováděno průvodčími
ve vlacích. V prostoru stanice se dále nacházejí objekty skladů s rampami a zařízení sběrné služby
ČD (prázdné).  Navrhuje  se  její  nové  využití  v rámci  kategorie  ploch  smíšených  aktivit  (služby
apod.).  V přednádražním prostoru  se  připravuje  realizace  nového autobusového nádraží,  čímž
vznikne potřebný přestupní uzel – terminál veřejné osobní dopravy. Současně se navrhuje plocha
dopravní infrastruktury – vybavení pro vybudování odstavného parkoviště a také se navrhuje nové
využití pozemků a staveb na plochách dráhy (staré sklady) v kontaktu se železniční stanicí.

V  ochranném  pásmu  dráhy  bude  výstavba  objektů  trvalého  bydlení  realizována  omezeně
s ohledem na negativní vlivy (hluk, vibrace) způsobené provozem železniční dopravy. Při realizaci
změn využití území musí být zajištěna bezpečnost železničního provozu, provozuschopnost všech
drážních zařízení a nesmí dojít ke ztížení jejich údržby a rekonstrukce včetně přístupu k nim.

I.D.1.2 SILNIČNÍ DOPRAVA

SILNICE I. TŘÍDY

ZÚR ÚK zpřesňují koridor kapacitní silnice I/9 (Praha - Mělník - Česká Lípa - Nový Bor - Rumburk
–  st.  hranice  s  Německem),  která  územím  Varnsdorfu  prochází  od  jihu  k  severu  přes  část
Studánka v celkovém úseku 3,4 km. Dopravní význam silnice I/9 je značný a spočívá v zajištění
hlavního silniční napojení Šluknovského výběžku a důležitého spojení mezi Prahou, Libereckým a
Ústeckým krajem. Nevyhovujícící průtah částí Studánka (úsek v obci, pěší a cyklistická doprava) je
řešen  přeložkou  silnice  po  východním  okraji  zastavěného  území  Studánky  v  délce  2,0  km
s mimoúrovňovou křižovatkou se silnicí  II/265. Stávající  trasu průtahu silnice I/9 je navrhováno
přeředit  do  funkční  skupiny  místních obslužných komunikací.  Koridor  dopravní  infrastruktury –
silniční 149.DS pro přeložku silnice I/9 byl upraven dle aktuálně dostupného podkladu – studie
Mott MacDonald Praha s.r.o. a požadavků Ministerstva dopravy a ŘSD.

Schematický  zákres  os  silnic  v  rámci  koridorů  dopravní  infrastruktury  slouží  pro  zobrazení
koncepce  dopravní  infrastruktury  a  neurčuje  budoucí  technické  řešení  či  umístění  dopravních
staveb v rámci koridoru.

SILNICE II. A III. TŘÍDY

Město Varnsdorf je napojeno na silnici I/9 na jihu silnicí  II/264 procházející  Dolním Podlužím a
ukončenou na silničním přeshraničním spojení (hraničním přechodu) do Grosschönau v SRN a
v severovýchodní  části  pak silnicí   II/265 z křižovatky  ve Studánce,  kde tato silnice pokračuje
západně na Krásnou Lípu. Silnice II/264 a II/265 jsou propojeny silnicí III/2641.

Průtah silnice II/264 tvoří hlavní sběrnou komunikaci v jižní oblasti sídelního  útvaru Varnsdorf a
dále tvoří sběrnou osu východní části města až na hranice se SRN. V řešeném území ji tvoří ulice
Plzeňská, Mladoboleslavská a Žitavská. Kategorie silnice je S 7,5/50. Silnice má řadu dopravních
závad (nedostatečné šířkové a směrové poměry,  úrovňová křížení  se železničními  tratěmi aj.).
V návrhu ÚP Varnsdorf je je trasa stabilizována a koncepčně je řešeno její mimoúrovňové křížení
(silniční nadjezd) se železnicí  v západní části  vlakového nádraží  a následné vedení trasy ulicí
Palackého.  Úseky  ulic  Mladoboleslavská  a  Žitavská  se  navrhuje  přeřadit  do  funkční  skupiny
městských komunikací.

Průtah silnice II/265 má charakter městské sběrné komunikace na západním vstupu do města,
prochází  ulicemi  Československé mládeže,  5.  května.  Jinak  v extravilánovém úseku ve směru
na Studánku je v kategorii silnice  S 7,5/60. Komunikace má řadu dopravních závad (nedostatečné
směrové a šířkové poměry, nevhodně řešené křižovatky). tratěmi aj).  V návrhu ÚP Varnsdorf je
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trasa stabilizována a  koncepčně je  řešena krátká přeložka do trasy  ulice  Karlinské (eliminace
směrově  nevyhovující  křižovatky  ulic  Československé  mládeže  a  5. května).  Úseky  ulic
Československé  mládeže  a  5. května  se  navrhuje  přeřadit  do  funkční  skupiny  městských
komunikací.

Průtah  silnice  III/2641 tvoří  sběrnou  komunikaci  v  ulicích  Československých  letců,  Pražská,
Kmochova a Mariánská. V sídelním útvaru má funkci přístupové a páteřní komunikace pro západní
část  města  s  převažujícím  podílem  vícepodlažní  bytové  zástavby.  Komunikace  má  řadu
dopravních závad v nedostatečné směrovém uspořádání, nevhodně řešené křižovatky a úrovňové
křížení  se  železniční  tratí  Varnsdorf  –  Seifhennersdprf.  V návrhu ÚP  Varnsdorf  je  je  trasa
stabilizována jen mezi křižovatkami Plzeňská a Svatopluka Čecha. Dále je navrhováno přeložení
trasy do ulice Svatopluka Čecha a Československé mládeže a její následné zokruhování v rámci
města s ukončením v napojení na průtah silnice II/264 v ulici Žitavské. Jedná se tak o novostavbu
úseku  délky  690  m  mezi  křižovatkami  Národní  a  Pohraniční  stráže  a  dále  je  trasa  vedena
ve stávajících  ulicích  Pohraniční  stráže,  Východní,  Bratislavská  a  Dělnická.  Současný  úsek
průtahu ulicemi Československých letců, Pražská, Kmochova a Mariánská se navrhuje přeřadit
do funkční skupiny městských komunikací.

Ochranné pásmo silnic I. třídy je 50 m a silnici II. a III. třídy 15 m vždy od osy vozovky a je
stanoveno podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění.

MÍSTNÍ SBĚRNÉ KOMUNIKACE

Jako  místní  sběrné komunikace s výraznějším  dopravním významem  lze  považovat  stávající
průtahy silnic II/264, II/265 a III/2641 (převážně trasy v nové stopě) zastavěným územím města
Varnsdorf. Na  těchto  komunikacích  jsou postupně  realizovány úpravy  s cílem  dosažení
navrženého typu příčného uspořádání (dále jen typ). Průtah silnice II/264 ulice Plzeňská a silniční
nadjezd nad vlakovým nádražím - typ MS2 8,5/7/50, ulice Palackého MS2p 12/9/50 (parkovací
pruh) a ulice Žitavská -  typ MS2p 11/9/50. Průtah silnice II/265 ulice Československé mládeže –
typ MS2 10/8/50, ulice Karlinská – typ MS2 8,5/7/50 a ulice 5.května - typ MS2 10/7/50.

Průtah silnice  II/2641 ulice  Českolovenských  letců  a  Svatopluka  Čecha  –  typ  MS2 8,5/7/50,
propojení ulic Národní a Pohraniční stráže (mostní objekt přes řeku Mandavu)  – typ MS2 8/7/50,
ulice Východní – typ MS2 12/8/50, ulice Bratislavská – typ MS2 8,5/7/50 a ulice Dělnická - typ
MS2 8/7/50.  S ohledem  na  místně  stísněné  poměry  budou  v některých  úsecích  budovány
jednostranné  chodníky  a  upravovány  zastávky  autobusů.  Stavebně  bude  upraveny  křižovatka
v ulicích Svatopluka Čecha, Pohraniční stráže a Bratislavská.

MÍSTNÍ OBSLUŽNÉ KOMUNIKACE

Místní  obslužné  komunikace jsou veřejně přístupné pozemní komunikace, které slouží převážně
místní  dopravě na území  obce Varnsdorf  a  dále  připojují  kontaktní  zastavěné území  na vyšší
komunikační síť.  Funkce místních obslužných komunikací je v obsluze dané lokality s omezeným
počtem vozidel,  která  jen  projíždějí.  Tvoří  obslužné  osy  městských obytných útvarů,  případně
zpřístupňují plochy občanské vybavenosti, vzdálenější lokality obytné zástavby  situované mimo
rámec silniční sítě nebo terminál VOD. Mezi hlavní místní obslužné komunikace byly zařazeny
v ÚP Varnsdorf ulice  Mladoboleslavská,  Lipská a Jířího Wolkera – jihozápadní  městský sektor
(obytná zástavba, ulice Karlova – jižní městský sektor (obytná zástavba, rekreace, sport), ulice
Československých letců – centrální část města na jižním břehu řeky Mandavy (vícepodlažní bytová
zástavba,  občanská  vybavenost,  služby),  ulice  Na  Příkopech,  Hřbitovní  a  Boženy  Němcové –
západní městský sektor (obytná zástavba, staré nádraží), ulice Petra Bezruče a Pohraniční stráže
– severní městský sektor (obytná zástavba, rekreace), ulice Kollárova – severovýchodní městský
sektor (obytná zástavba), ulice Bratislavská, Žitavská, U Nádraží a Nádražní – východní městský
sektor (obytná zástavba, terminál VOD). V rozsahu zástavby v části Studánka je do sítě tohoto
typu městských komunikací zařazen úsek bývalého průtahu silnice I/9.

V centrální  městské  části  Varnsdorfu  mají  zvýšený  dopravní  význam  zejména  ulice  Národní,
Otáhalova,  Poštovní,  Tyršova,  Na  Příkopech,  Západní  nebo  Husova.  Vytvářejí  také  možnost
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objízdné  trasy  zklidněného  úseku  (Obytná  zóna)  ulice  Národní.  Jejich  šířkové  uspořádání  je
nadstandardní s kapacitními rezervami. 

Na těchto  hlavních městských obslužných  komunikacích budou postupně  realizovány úpravy
v rozsahu typů viz  grafická část dokumentace pro minimální obousměrný provoz v šířce vozovky
5,50 m.

Další obslužné komunikace (spojovací, přístupové)  zajišťují  přímé napojení ploch s rozdílným
způsobem využití.  Místní  komunikace v okrajové obytné zástavbě nemají  potřebnou konstrukci
vozovek ani šířkové uspořádání. Z hlediska plošného vymezení ploch veřejných prostranství však
ve většině případů umožňují dosáhnout minimálního návrhového typu MO1k -/4/30 s výhybnami po
80 - 100 m, který je dostačující s ohledem na jejich dopravní  význam, avšak bude upřesňován
podle místních podmínek v následujících stupních projektové přípravy.

Minimální  typ příčného  uspořádání dvoupruhových  obousměrných  komunikací  bude
MO2k -/5,5/30  a  jednopruhových  obousměrných  s  výhybnami  MO1k -/4/30. Místní  obslužné
komunikace jsou začleněny do ploch veřejných prostranství . 

Při  novém  vymezení  uličních  prostorů (veřejných  prostranství  zpřístupňujících zástavbu
rodinnými  domy)  musí  být  vymezeny  dostatečné  šířky  veřejných  prostranství  mezi  oploceními
popř.  na  stávajících  komunikacích  vymezeny  výhybny tak,  aby  byl  postupně  řešen  problém
zanedbávání dopravní infrastruktury, přičemž při jejím neřešení může být v některých lokalitách
nová výstavba i zablokována. 

V území, kde by vybudování odpovídající dopravní infrastruktury zásadně omezovalo jeho žádoucí
rozvoj,  by  měla  být  uvážlivě  povolována  dočasná  individuální  řešení.  To  však  může  vést
k ekonomické degradaci celkových koncepčních řešení i k poškozování území z hledisek ochrany
hodnot území, zejména přírody a krajiny. Proto by tato dočasná řešení měla být povolována pouze
za  podmínky  výhledové  připojitelnosti  dle předem  stanovené  dopravní  koncepce  a  právního
závazku podílet se (finančně, uvolněním části pozemku a pod.) na tomto řešení.

Pro  vyřešení  všech  aspektů  komplexního  dopravního  řešení  v plošně  větších  rozvojových
lokalitách (plochy, ve kterých je rozhodování o změnách podmíněno zpracováním územní studie)
je nutné jejich rozpracování ve vztahu nejen k základnímu dopravní přístupnosti z nadřazené sítě
komunikací, ale i k vnitřní obslužnosti (pěší vazby, odstavování vozidel apod.).

ÚČELOVÉ KOMUNIKACE

Zbylé  místní  komunikace  mají  charakter  přístupových  komunikací  nebo  účelových  spojek
s minimálním  provozem,  které  přímo  navazují  na  přístupy  k objektům.  Ve  vztahu  k  budoucí
přeložce silnice I/9 ve Studánce realizovat nové úseky přístupových větví.

I.D.1.3 VEŘEJNÁ DOPRAVA OSOB (VOD)
Město  Varnsdorf  s  částí  Studánka,  je  výhodně  obsluhováno  dálkovými  a  místně  obslužnými
autobusovými  linkami,  které  jsou  vedeny  po  silnicích  I/9,  II/264,  II/265.  Městem  projíždí  řada
autobusových linek s desítkami spojů. Dálkové linky jsou především směrovány na Českou Lípu,
Děčín,  Prahu  a  místně  obslužné  linky  na  Rumburk  a  další  centra  osídlení  ve  Šluknovském
výběžku. Obecně počty spojů v běžném pracovním dni pokrývají  především potřeby v dojížďce
za prací a do škol. Dojížďková doba do Rumburka je cca 15 minut, do České Lípy cca 60 minut.
Městská okružní autobusová linka z autobusového nádraží zpřístupňuje v ranních a odpoledních
hodinách okrajové lokality s obytnou zástavbou, školou, poliklinikou nebo průmyslem. Převážná
část městské zástavby se nachází v přijatelné docházkové vzdálenosti 400 m (5 minut).

Stávající autobusové nádraží je situováno na západním okraji náměstí E. Beneše a v této poloze
blokuje možnou dostavbu západní strany náměstí a tím i oživení funkce náměstí a také nemá
vhodnou polohu ve  vztahu k vlakové dopravě. Proto je navrhováno vytvoření nového terminálu
VOD (přestupního uzlu) v předprostoru vlakového nádraží se splněním požadavků na snadnou
dostupnost, možnost odstavení autobusů, vybudování zázemí pro cestující.  
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V situovaných autobusových zastávkách realizovat dostatečně dimenzované zálivy pro vozidla a
přístřešky pro cestující veřejnost

Většina  přímých  vlakových  spojení  slouží  zejména  pro  cestující  z Varnsdorfu  ve  směrech
na Liberec, Děčín nebo Českou Lípu.

I.D.1.4 DOPRAVA V KLIDU
Možnost odstavování vozidel v blízkosti jednotlivých aktivit na území města výrazným způsobem
ovlivňuje jejich atraktivitu. Krátkodobé parkování motorových vozidel se uplatní u objektů služeb a
dlouhodobé u podniků nebo ubytovacích kapacit. Parkovací místa jsou ve městě snadno dostupná.
Rozhodující  odstavné  plochy  jsou  situovány  v centrální  části  města  ve  vazbě  na  náměstí
E. Beneše a  ulici  Národní.  Další  odstavné plochy řeší  parkování  obyvatel  u  nákupních center
(Albert,  Billa,  Lidl,  Penny  market  aj)  nebo  u  zařízení  občanského  vybavení  (divadlo,  DDM,
sportovní  zařízení).  Odstavné  plochy  jsou  vybudovány  pro  zaměstnance  u  výrobních  areálů.
Nedostatek  parkovacích  míst  se  projevuje  v širším  centru  a  v místech  vícepodlažní  bytové
zástavby zejména při ulicích Západní, Pražské, Fr. Kmocha. 

V ÚP Varnsdorf se navrhuje řešení odstavných ploch v blízkosti centra města v rámci rozvojových
ploch  smíšených  aktivit  a  kapacitní  navýšení  ploch  v  zónách  vícepodlažní  bytové  zástavby.
V rozsahu ploch navrhovaného terminálu VDO u železniční stanice je nezbytné zajistit dostatečnou
kapacitu odstavných stání pro osobní i autobusovou dopravu.

Problematiku garážování  vozidel  je  nutné řešit  hlavně v částech města  s vícepodlažní  bytovou
zástavbou ve vztahu ke stupni  automobilizace,  možnostem odstavování  vozidel  a docházkové
vzdálenosti.  Zástavba  rodinných  domů vytváří  předpoklady  pro  bezkolizní  odstavování  vozidel
obyvatel obce, kde garáže jsou součástí objektů nebo samostatné na přilehlých pozemcích. 

Odstavování vozidel rezidentů, návštěvníků v ubytovacích zařízeních a uživatelů ploch s rozdílným
způsobem využití bude řešeno v souladu s normovou potřebou odstavných stání v rámci kategorie
příslušných ploch. 

Normová  potřeba  odstavných  stání  pro  příslušné  plochy  s rozdílným  způsobem  využití  je
v současnosti stanovená v ČSN 736110 Projektování místních komunikací, kapitola Parkovací a
odstavná stání.

I.D.1.5 DOPRAVNÍ VYBAVENOST

Čerpací stanice pohonných hmot jsou stabilizovány v části Studánka na silnici I/9 a na průtazích
silnic  II/264  (ul.  Plzeňská)  a  II/265  (ulice  5.května)  se  standardním  nabídkovým  sortimentem.
Čerpací stanice v areálu fy NOPROSU s.r.o. je situována mimo tyto hlavní trasy a navrhuje se
zlepšení  její  dopravní  přístupnosti. Ostatní  čerpací  stanice malé a podnikové nejsou vzhledem
k jejich poloze a významu předmětem řešení ÚP.  Ve městě jsou poskytovány další motoristické
služby v rámci živnostenského podnikání občanů (autoservisy, pneuservisy).

I.D.1.6 BEZMOTOROVÁ DOPRAVA

Ve  vztahu  k  počtu  obyvatel  města  Varnsdorf  dosahuje  pěší  doprava  vyšších  intenzit  a  řada
denních cest je tak vykonávána pěšky. Pěší dopravu ovlivňují: přijatelná docházková vzdálenost,
stupeň  automobilizace  nebo  možnost  parkování  vozidla.  Hlavní  pěší  atraktivity  se  převážně
vyskytují podél hlavní centrální osy – ulice Národní, kde je v současné době vymezena obytná
zóna v úseku mezi křižovatkami Otáhalova a Tyršova. Tato obytná zóna je sice označena svislými
dopravními značkami IP 26a,b, ale dopravní prostor není stavebně uspořádán ve smyslu daných
charakteristických prvků (uliční prostor bez chodníku, vymezena vozovka a pruhy pro parkování
vozidel na vyznačených místech nebo stavebními prvky v šikanách snížena průjezdná rychlost na
20 km/hod). V rozsahu obytné zóny jsou možné hry i dětí na komunikaci, ale v tomto případě je to
nemožné  vzhledem  k vyšší  intenzitě  silničního  provozu,  kdy  většina  vozidel  touto  zónou  jen
projíždí.
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Systém dalších pěších tahů má převážně radiální charakter ve směrech z centra města do zón
obytné  zástavby,  pracovních  příležitostí,  sportu,  rekreace  a  hraničním  přechodům.
V západovýchodním směru pěší trasy navazují na přemostění řeky Mandavy. 

Turistické  stezky, které  řešeným  územím  procházejí  jsou  stabilizovány  zpřístupňují  většinu
městských atraktivit :
▪ modrá:  SRN (Grosschonau)  -  Varnsdorf  nádraží  ČD -  Varnsdorf  náměstí  –  Světliny  –

Varnsdorf Studánka – Prameny Křinice – Krásná Lípa – Rumburk – Jiříkov – Šluknov –
Lipová – Lobendava – Mikulášovice 

▪ zelená: Jiřetín pod Jedlovou – Varnsdorf náměstí – (SRN Seifhennersdorf) - Varnsdorf
Hrádek

▪ žlutá: Varnsdorf Hrádek – Špičák – Varnsdorf (hran. přechod Grosschonau)

Hlavními výchozími místy s návazností na veřejnou dopravu jsou Varnsdorf vlakové nádraží, staré
nádraží a náměstí E.Beneše.

Cyklotrasy:

Hlavní  cyklotrasy  celostátního  významu  probíhají  tangenciálně  mimo  rámec  řešeného  území
v propojeních  Praha  –  Drážďany  číslo  2  (vyhlášena  “Greenways”)  nebo  Hřensko  –  Česká
Kamenice – Chrastava číslo 21. 

Územní částí  Studánka prochází  cyklotrasa č. 3013 v propojení Horní Podluží – Krásná Lípa.
Navazuje na další cyklotrasy pro zpřístupnění atraktivit Českosaského Švýcarska a Lužických hor.
Je  navrhováno  ponechání  cyklotrasy  ve  stávající  stopě  a  řešit  návaznost  místní  cyklotrasy
zajišťující propojení s cyklotrasou č. 3015 ve městě Varnsdorfu.

Cyklotrasa  č. 3015  prochází,  ve  směru  od  Dolního  Podluží,  centrem  města  Varnsdorfu  a
pokračuje  ke  státní  hranici  s  vazbami  na  cyklotrasy  v  okolí  města  Seifhennersdorf.  V  rámci
přeložky silnice III/2641 do ulice Svatopluka Čecha  se navrhuje přeznačit  cyklotrasu do ulice
Československých  letců.  Navrhovanou  místní  cyklotrasou  je  zajištěno  propojení  s  cyklotrasou
č. 3013 ve Studánce.

Místní cyklotrasy zpřístupňují hlavní městské nebo příměstské aktivity a většinou je navrhováno
jejich  zokruhování  s  přístupem  centrální  zóny.  Významné  je  propojení  na  vlakového  nádraží
Varnsdorf  a  na  hraniční  přechod  s  vazbami  na  cyklotrasy  ve  městě  Grosshonau.  Městské
cyklotrasy jsou vedeny hlavně v trasách místních obslužných nebo účelových komunikacích.

Vyznačením nových cyklotras dojde k zapojení města do sítě cyklotras v širším okolí, zejména
západovýchodním propojením cyklotras č.3013 a č.3015, které mají přeshraničními vazby nebo
navazují na síť cyklotras v Českosaském Švýcarsku Lužických horách. Pro cyklistickou dopravu
v rozsahu  území  města  budou  využívány  především  místní  komunikace s malou  četností
automobilového  provozu.  V  rámci smíšených  ploch  v centrální  zóně  města  Varnsdorfu  budou
vytvořeny územní předpoklady pro realizaci zázemí pro cykloturisty (ubytování, servis), jež jsou
nedostatečné.

I.D.1.7 HLUK Z DOPRAVY

Z důvodů ochrany obyvatel před negativními účinky hluku z dopravy se minimalizuje rozvoj obytné
funkce podél tras silnic I.  a II.  třídy.  V souladu s potřebným omezováním nepříznivých dopadů
hluku  z dopravy  jsou  navrhována  urbanistická,  dopravně-organizační  a  technická  opatření.
Ve výkresové části jsou, hlukovou izofónou 50 dB(A) a 45 dB(A), podél komunikací orientačně
graficky vymezeny územní pásy s vyšší hladinou hluku než je maximálně přípustné.

V případě že nebudou splněny limity hlukové zátěže u nově navržených ploch určených k bydlení
v blízkosti železničních tratí nebo silnic I., II. a III. třídy, má stavebník povinnost následně provést
v rámci  stavby  taková  opatření,  která  povedou  k odstranění  negativních  vlivů  z provozu
na železničních tratích nebo po silnicích I., II., III. třídy a učinit tak na vlastní náklady.
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Na  průtazích  silnic  a  hlavních  městských  komunikacích,  u  kterých  je  trasa  stabilizována
ve stávající poloze, je ochrana před hlukem řešena technickými opatřeními na objektech (výměna
oken  za  trojskla,  speciální  omítky,  clony),  architektonickými  opatřeními  (změna  dispozic
při modernizaci  s orientací  ložnic  do  klidového  prostoru)  a  organizačními  opatřeními  (úpravy
režimu provozu).

Nově navrhované plochy pro bydlení pak musí být prověřovány v následných stupních projektové
přípravy (územní studie, regulační plán, DÚR). Proto budou  přednostně uplatněna urbanistická
opatření ve vymezení dílčích části těchto ploch s určením pro neobytné funkce – ochranná zeleň,
prostor pro uplatnění technických  opatření na ochránění obytné funkce (protihlukové stěny) nebo
funkční zónování ploch s orientací obytných budov do klidového prostoru.

I.D.2 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

I.D.2.1 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

I.D.2.1.1 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

Město Varnsdorf je zásobováno pitnou vodou ze skupinového vodovodu Varnsdorf – Chřibská.

Voda je získávána z vodních zdrojů na území Lužických hor a v blízkosti města, jímána je voda
podzemní  i  povrchová.  Zdrojových  oblastí  je  pět,  každá  má  svůj  vlastní  vodojem.  Vodojemy
Štursova (350 m3), Pěnkavčí vrch (1050 m3), Polní - Nový a Starý (3000 m3) a Studánka – Nový a
Starý (3000 m3) jsou propojeny vodovodní sítí, mají hladinu na kótě 388,8 m n.m. a zásobují jedno
(nízké) tlakové pásmo, které představuje většinu zástavby ve městě. V prostoru Špičák se nachází
II.  (vyšší)  tlakové  pásmo,  které  zásobuje  výše  položenou  zástavbu,  horní  tlakové  pásmo  je
zásobováno z VDJ Štursova.

V minulých letech postupně došlo k rekonstrukci části vodovodní sítě. Byl rekonstruován hlavní
přivaděč skupinového vodovodu  Chřibská –  Varnsdorf.  Na vodovodní  síti  pak  byla  provedena
rekonstrukce v lokalitách Pěnkavčí vrch a Hrádek a hlavních řadů v Táborské a Mostecké ulici.

Na  vodovod  je  ve  Varnsdorfu  napojeno  100%  obyvatel.  Majitelem  vodovodu  je  Severočeská
vodárenská společnost, a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

Místní část Studánka nemá vybudovanou vodovodní síť. Obyvatelstvo je zásobeno individuálně
ze studní. Vzhledem k rozptýlené zástavbě a nízkému počtu trvale bydlících obyvatel se výstavba
vodovodní sítě v ÚP nenavrhuje.

ZDROJE PITNÉ VODY

Zdroj ČS Špičák se nachází na severním okraji města a jímá vodu ze dvou štol (jedna je mimo
provoz). Součástí zdroje je nedávno rekonstruovaná úpravna vody. Akumulace činí 2 x 100 m3 a
voda je dále čerpána do VDJ Štursova. Odtud zásobí výtlakem horní tlakové pásmo lokality Špičák
nebo gravitačně Varnsdorf. Zdroj Studánka se nachází západně od Varnsdorfu, voda ze zdroje je
přiváděna do vodojemu Studánka Starý a dále do Varnsdorfu. Zdroj Nová Huť přivádí vodu přes
směšovací  vodojem  do  rozdělovací  komory  Studánka  do  VJD  Studánka  -  Nový  a  dále
do spotřebiště. Z rozdělovací komory odtéká část jímaných vod do Rumburku. Zdroj Lesné (pod
Šebrem) jímá vodu z pramenních jímek, zářezů a štol a přes sběrnou jímku zásobuje vodojem
Pěnkavčí vrch - Starý a Nový, ze kterých je zásoben Varnsdorf.

Tab. Přehled zdrojů a vodojemů vodovodního systému 
Vodojem Kapacita Hladina

Štursova 2 x 175 m3 388,80 / 385,30 m n.m

Studánka Starý 2 x 250 m3 388,80 / 386,30 m n.m.

Studánka Nový 500 m3 388,80 / 386,30 m n.n.,

Polní Starý 1000 m3 388,80 / 383,80 m n. m
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Vodojem Kapacita Hladina

Polní Nový 2 x 1000 m3 388,80 / 383,80 m n.m.

Pěnkavčí vrch 2 x 525 m3 388,80 / 385,30 m n.m.

Akumulace v ČS Špičák 2 x 100 m3

směšovací vodojem ze zdroje Nová Huť 400 m3 mimo ř.ú.

rozdělovací vodojem z ÚV Chřibská 800 m3 mimo ř.ú.
Zdroj: ÚAP ORP 2015, data SčVaK 2016

Nejvýznamnějším zdrojem je úpravna vody Chřibská,  která upravuje vodu z povrchové nádrže
Chřibská (na jedné lince), resp. z podzemních zdrojů v lokalitě Chřibská (na lince druhé), kapacita
úpravny (před rekonstrukcí) je až 76 l/s. Po rekonstrukci dojde na ÚV Chřibská k navýšení kapacity
úpravy vody z podzemních zdrojů. Přivaděč Chřibská - Varnsdorf přivádí vodu do rozdělovacího
vodojemu a dále do vodojemů Polní-Starý a Polní-nový, odkud dále zásobuje spotřebiště.

Ochranná pásma vodního zdroje II. a I. stupně se nacházejí na jihozápadním a severním okraji
řešeného  území,  ochranné  pásmo  je  též  u  autobusového  nádraží  v  centrální  části  města.
Ochranné  pásmo  vodního  zdroje  II.  a  I.  stupně  se  nachází  na  jižním okraji  řešeného  území
Studánka (zdroj Studánka). Ochranná pásma jsou v ÚP respektována.

Stávající průmyslové vodovody velkých podniků zůstávají zachovány jako zdroje vody (zejména
užitkové)  pro  jednotlivé  společnosti.  Jako  zdroje  vody  slouží  Velký  Rybník  v  Horním Podluží,
studny v areálech podniků, užitková voda z Mandavy nebo Lužničky.

BILANCE POTŘEBY VODY

Stávající stav

Při výpočtu bylo uvažováno s potřebou vody 120 l/os.den, tj.  100 l/os.den pro běžnou spotřebu
(podle novely vyhlášky 428/2001 Sb. ve znění vyhl. 120/2011 Sb.) + 20 l/os.den pro služby apod.

Vzhledem k faktu, že část města není napojena na stávající  vodovodní  síť  (část Studánka),  je
výpočet  potřeby  pitné  vody  poměrně  nepřesnou  entitou.  Lze  vycházet  jen  orientačně  z počtu
obyvatel trvale bydlících v roce 2016, tj. 15 477 osob. Počet se může zvýšit v měsících s největší
návštěvností, a to jak díky návštěvníkům, tak i navázaným sezónním pracovníkům. Současný stav
zásobování  pitnou vodou nevykazuje  kvantitativní  nedostatky,  i  pro uvažované navýšení  počtu
obyvatel by měly stávající zdroje postačovat.

Návrh

Návrh  vychází  z  počtu  současně  trvale  bydlících  obyvatel  15477  (na  území  celé  obce,  údaj
statistického úřadu za rok 2016) a odhadovaného počtu 1950 zaměstnanců, a z předpokládaného
nárůstu obyvatel dle kapacit navržených rozvojových ploch – nárůst až o 2358 obyvatel a až 487
zaměstnanců a dalších uživatelů území (sezónní pracovníci a rekreanti). 

Tab.: Bilance potřeby vody
Počet obyv./zam. Qp(l/s) Qm(l/s) kd Qh(l/s) kh

současný stav 15477 / 1950 22,85 34,28 1,5 68,55 2,0

návrh 17835 / 2437 27,24 40,85 1,5 81,71 2,0

Qp - průměrná denní  potřeba je počítána 120 l/osobu a den
Qm – maximální denní potřeba vody – Qp x kd

kde kd je koeficient denní nerovnoměrnosti a pohybuje se v rozmezí 1,1 – 1,6, byla vzhledem k relativně
malým spotřebištím  zvolena hodnota 1,5
Qh – maximální hodinová potřeba vody – Qm x kh ,
kde kh je koeficient hodinové nerovnoměrnosti v hodnotách 1,5 – 2,5, vzhledem k velikosti spotřebiště byla
zvolena hodnota 2,0

Pozn.: potřeba pitné vody je s uváděna rezervou, protože se nepočítá, že bude pitnou vodou z veřejného vodovodu
zásobeno 100% obyvatel obce / uživatelů území
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Pro územním plánem navržený rozvoj zůstává dostatečná kapacita skupinového vodovodu a jeho
dalších prvků (úpravna vody po rekonstrukci, vodojemy apod.). 

Územní plán navrhuje rozvoj městské vodovodní sítě, který umožní napojení rozvojových lokalit.
Navržený rozvoj je zakreslen v grafické části dokumentace.

OCHRANNÁ PÁSMA

Ochranná pásma vodovodů stanovená podle zákona č. 274/2001 Sb. nejsou s ohledem na jejich
malý rozsah v Koordinačním výkrese zakreslena. 

V řešeném území je vymezeno značné množství ochranných pásem vodních zdrojů I. a II. stupně.

I.D.2.1.2 ODKANALIZOVÁNÍ

Odvádění  a  čištění  odpadních  vod  je  ve  Varnsdorfu  realizováno  jednotnou  kanalizační  sítí
pro Varnsdorf-Rumburk, zakončenou rekonstruovanou čistírnou odpadních vod Varnsdorf. Na tuto
kanalizaci je napojeno přes 96 % obyvatel Varnsdorfu.

Páteří  kanalizačního  systému  je  kmenový  sběrač  „A“,  který  přivádí  na  ČOV  odpadní  vody
z Varnsdorfu, Rumburka, Seifhennerdorfu a Leutersdorf  (SRN). Kanalizační systém je jednotný,
podíl oddílné kanalizace na české straně je cca 50%, na německé straně pak cca 85 %. Trasa
sběrače kopíruje tok Mandavy, do sběrače jsou zaústěny ostatní hlavní stoky. Na trase hlavního
sběrače a stok je celkem deset odlehčovacích komor s odvedením dešťových vod do Mandavy,
v areálu ČOV se nachází dešťová zdrž. Pro vyrovnání průtoků a zachycení dešťových vod jsou
kromě dešťové zdrže na ČOV Varnsdorf ještě tři dešťové zdrže v Rumburku.

Na  kanalizační  síti  bylo  v  posledních  letech  provedeno  podchycení  výústí,  spojených
s rekonstrukcí přilehlých úseků kanalizační sítě tak, aby byly odděleny splaškové vody, které jsou
sváděny na centrální ČOV a výústi zůstaly pro odvádění dešťových vod, případně pro přepady
z odlehčovacích komor.  Dále  průběžně dochází  k  rozšíření  stokové sítě  na celé  území města
Varnsdorf.  Po dokončení  zmíněných rozšíření  budou téměř všechny splaškové vody odváděny
na městskou ČOV.

ČOV  Varnsdorf  byla  v  nedávné  době  zrekonstruována,  byla  provedena  instalace  moderní
technologie  čištění.  Kapacita  zrekonstruované ČOV je 55 450 EO.  Jedná se o o mechanicko-
biologickou ČOV s předřazenou denitrifikací, nitrifikací a regenerací kalu s jemnobublinnou aerací.
Na nátoku přes dešťovou zdrž je osazen lapák štěrku, hrubé česle, šneková čerpadla a jemné
česle.  Dále  následuje  lapák  písku  se  dvěma  komorami  a  usazovací  nádrže,  teké  se  dvěma
komorami.  Následují  dvě  linky  regenerace  s  anoxickým  selektorem  a  tři  linky  denitrifikaci  +
nitrifikace s jemnobublinnou aerací, zakončené třemi dosazovacími nádržemi. Na ČOV je stáčecí
místo s jímkou pro příjem dovezených odpadů.

Významné průmyslové podniky (např. Velveta, TOS) provozují vlastní ČOV s odtokem vyčištěných
vod do Mandavy.

V místní  části  Studánka není  vybudovaná kanalizační  síť.  Likvidace odpadních vod je  řešena
bezodtokými jímkami (z cca 70%) nebo septiky s odtokem do vsaku (zbylých cca 30%). Vzhledem
k rozptýlené zástavbě a  nízkému počtu  trvale  bydlících  obyvatel  se  výstavba  kanalizační  sítě
v blízké budoucnosti nepředpokládá.

DEŠŤOVÉ VODY

Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propustky do místních vodotečí nebo vsakovány do terénu.

Dešťové  vody  budou  ve  výhledu  vždy  důsledně  odděleny  od  splaškových  vod  u  příslušné
nemovitosti.  Dešťové vody je  třeba přednostně vsakovat  na místě,  případně vsakovat  alespoň
částečně  a  zpomalit  jejich  odtok  (retenční  nádrže  apod.)  s jejich  následným  odvedením
do vodoteče.  Srážkové  vody  z parkovacích  a  manipulačních  ploch  s možností  kontaminace
ropnými  produkty  budou  zachyceny  a  předčištěny  v odlučovačích  ropných  látek  před  jejich
svedením do kanalizační sítě.
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OCHRANNÁ PÁSMA

Ochranná  pásma kanalizačních  stok  jsou  stanovena  podle  zákona  č. 274/2001 Sb.  v platném
znění  a  vyhlášky  č. 428/2001 Sb.  v platném  znění  a  nejsou  s ohledem na  jejich  malý  rozsah
zakreslena v grafické části dokumentace.

I.D.2.2 ENERGETIKA

ZÁKLADNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE

Hlavní energií v řešeném území je centrální teplo, elektrická energie a zemní plyn.

Elektřina  slouží  především  pro  technologickou  spotřebu,  okrajově  k ohřevu  TUV  a  k vytápění
v místech,  kde  není  dostupný  plyn.  Varnsdorf  má  rozvodnu  110/35/10  kV  napájenou  z TR
400/110 kV Babylon.  Ve městě je  stabilizovaná síť  rozvodů VN a trafostanic  napájených z TR
Varnsdorf 110/35/10 kV. Rozvody VN 35 kV jsou řešeny vrchním vedením a podzemním kabelem
protaženým mezi velkoodběrateli. Rozvod 10 kV je kabelový.

Horkovodní  soustava  CZT je  rozvedena  po  celé  centrální  části  města  se  zdrojem v  Teplárně
Varnsdorf a.s.

Vývoj energetické struktury bude záviset na mnoha faktorech, hlavně na dosažitelnosti energie a
její cenové dostupnosti. Lze předpokládat, že jednotlivé druhy energií budou mít následující vývoj:

▪ elektrická  energie  -  technologická  spotřeba,  ohřev  TUV,  dále  vytápění  v okrajových
částech mimo dostupnost  plynu.  Využití  elektrické energie v kombinaci  se spalováním
odpadového  dřeva  může  být  vhodným  způsobem  pro  vytápění  rodinných  domů
v okrajových částech s rozptýlenou zástavbou.

▪ zemní plyn - rozšíření do nových lokalit bude závislé na finančních zdrojích. 

▪ spalování hnědého uhlí - postupný útlum jeho využití. Důležitým faktorem je maximální
omezení spalování hnědého uhlí z důvodu zlepšení životní prostředí.

▪ zkapalněný  plyn  -  rozvoj  užití  tohoto  media  bude  podle  cenových  relací  a  možností
odběratelů. Větší rozvoj jeho využití se nepředpokládá.

▪ obnovitelné  druhy  -  postupný  rozvoj  jejich  užití,  perspektivní  především  spalování
odpadového dřeva nebo biomasy nebo i  využití  tepelných čerpadel,  hlavně v místech
s rozptýlenou zástavbou.

Řešení územního plánu rozvíjí systémy zásobování města elektrickou energií, zemním plynem a
CZT. Nepředpokládá se rozvoj spalování hnědého uhlí.

ELEKTRICKÁ ENERGIE

Řešené  území  je  napájeno  v napěťové  hladině  110  kV  z rozvodny  VVN/VVN 400/110  kV  TR
Babylon.  V jihozápadní  části  města  byla  realizována  rozvodna  TR  Varnsdorf  VVN/VN
110/35/10 kV.

Vzhledem k izolovanosti Šluknovského výběžku, předpokládanému rozvoji území a pro podpoření
tohoto rozvoje je v souladu se Zásadami územního rozvoje Ústeckého kraje (ozn. E25) a  Politikou
územního  rozvoje  ČR  (ozn.  E25) vyhrazen  koridor pro  umístění nového  vedení  110  kV
pro zokruhování  stávajícího vedení  110 kV do TR Babylon (400/110 kV).  Uvedené vedení  má
přispět  primárně  provozní  spolehlivosti  přenosové  soustavy  VVN pro  řešené území primárně
pro průmyslové podniky,  které mohou přispět  k celkovému rozvoji  území,  ale i  pro  domácnosti
při živelných  katastrofách  ohrožujících  stávající  přívodní  vedení  VVN.  Vedlejším  efektem
zokruhování  linek  VVN 110 kV je  navýšení  možné odebírané kapacity  např.  z důvodu rozvoje
elektromobility  i obecného  růstu  spotřeby  elektrické  energie.  Při  úpravě  návrhu  pro  veřejné
projednání  byl  koridor  technické infrastruktury E25 pro umístění  vrchního vedení  VVN 110 kV
upraven dle aktuálních ZÚR ÚK.
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Samotné území města je zásobováno z lokálních distribučních trafostanic. Vedení na území města
jsou částečně v podzemním kabelovém provedení a částečně v nadzemním provedení – primárně
v okrajových částech města.  Stávající  napěťová hladina DS je 10 kV s navrženým přechodem
na 35 kV. Stávající rozvody VN 35 kV jsou realizovány převážně nadzemním vedením. V řešeném
území je  realizován okruh kabelového podzemního vedení  VN 35 kV,  na který  jsou napojeny
zděné  trafostanice  velkoodběratelů  TS1  –  TS3.  Ostatní  VN  distribuční  rozvod  je  realizován
kabelovým vedením, v napěťové hladině 10 kV na které jsou napojeny jednotlivé trafostanice jak
distribuční, tak velkoodběratelské.

Pro  navýšení  přenosových  kapacit  v rámci  vlastního  města  v případě  zvýšených  požadavků
na odběr elektrické energie bez nutnosti pokládat paralelní vedení se jeví jako vhodné řešení celou
stávající soustavu připravovat pro přechod ze stávajících 10 kV na napěťovou hladinu 35 kV. Tento
přechod zajistí zkapacitnění stávajících rozvodů VN.

Ve firmě TOS Varnsdorf  je  vstupní  napětí  35  kV transformováno na 6 kV.  Z TR 35/6  kV jsou
napájeny jednotlivé trafostanice 6/0,4 kV umístěné v jednotlivých objektech.

V areálu firmy ELITE je vstupní napětí 35 kV transformováno na 6 kV, kde transformace 6/0,4 kV je
prováděna v jednotlivých objektech. Vzhledem k omezenému využití systému, kde se negativně
projevují ztráty traf 6/0,4 kV, se připravuje vypuštění mezitransformace 35/6 kV

Teplárna Varnsdorf a.s. má rovněž mezitransformaci 35/6 kV. Odtud je na úrovni 6 kV zásobován
provoz. Vnitroareálové rozvody VN 6 kV nejsou předmětem řešení ÚP.

Rozvody NN jsou provedeny v centrální části převážně podzemními kabely, v okrajových částech
vrchními rozvody na sloupech. Rozvody NN nejsou předmětem řešení ÚP.

Distributorem v řešeném území je společnost ČEZ Distribuce a.s. Navrhované nové trafostanice se
budou napojovat na již zrealizované distribuční rozvody VN 10 kV (nově 35 kV). Nová navrhovaná
vedení  VN  budou  navrhována  jako  podzemní  kabelová  vedení.  Stávající  vrchní  vedení  VN
v centrální části budou v případě rekonstrukcí primárně kabelizovány.

Vzhledem  k rozsahu  navržených  zastavitelných ploch  není  možné  tyto  plochy  napájet  pouze
ze stávajících trafostanic, z tohoto se navrhují nové trafostanice TS-N1 až TS-N17. Pozice nových
trafostanic  budou  v budoucnosti  řešeny  distributorem  na  základě  konkrétních  energetických
požadavků  nových  ploch  a  lokálního  stavu  distribuční  soustavy,  Navrhované  polohy  TS  jsou
zobrazeny  v grafické  části  dokumentace.  Pro  izolované  plochy  s odhadovaným  příkonem
do 100 kW se předpokládá napojení z posílených a nových rozvodů NN napojených na stávající
TS. U ploch které spolu sousedí, s vyšším příkonem než 100 kW, dojde k vybudování nových TS
napojených na distribuční rozvody VN.

Tab.: Přehled stávajících trafostanic 35/0,4 kV
Označení Označení ČEZ Název Provedení

TS1 28 Varnsdorf Elite (mezitransformace) Zděná

TS2 475937 Elite BEZ DTR + mezitransformace (ID 141557), Zděná

TS3 207 Velveta – Teplárna (mezitransformace) Zděná

TS4 6328 Nemocnice Zděná

TS5 6166 Varnsdorf – sever Stožárová

TS6 8408 Kravín Stožárová

TS7 6165 Textilka Stožárová

TS8 435953 DTS Čs. mládeže Stožárová

TS9 6329 Koupaliště Stožárová

TS10 5669 Studánka – vodárna Stožárová

TS11 8344 Studánka – obec Stožárová

TS12 7559 Studánka – Světliny Stožárová

TS13 7564 Studánka - benzinové čerpadlo Stožárová
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Označení Označení ČEZ Název Provedení

TS14 5153 Studánka - velká louka Stožárová

TS15 8345 Studánka – kompostárna Stožárová

TS16 8347 Studánka – OSS Stožárová
Zdroj: ÚAP ORP Varnsdorf, šetření zpracovatele 2016

Tab.: Přehled trafostanic 10/0,4 kV
Označení Označení ČEZ Název Provedení

T1 912 Nisatex Zděná

T2 244579 DTR OK 3Q13 Zděná

T3 893 Čáslavská Zděná

T4 1143 Mlékárna Zděná

T5 330983 Nová – cizí objekt Zděná

T6 1089 Kasárna Zděná

T7 1117 Budyšínská Zděná

T8 1381 Špičák Hraniční Zděná

T9 1405 Novoměstská Stožárová

T10 1404 Raisova Stožárová

T11 1406 Špičák Zděná

T12 905 Jánošíkova Zděná

T13 1383 Komenského Zděná

T14 1410 Papírny Zděná

T15 815 Městský statek Zděná

T16 1409 Střelecká Zděná

T17 1411 Zimní stadion Zděná

T18 837 Východní Zděná

T19 1407 Kolonie Zděná

T20 1386 Rukov Zděná

T21 915 Legií Zděná

T22 1378 Vyvařovna Zděná

T23 914 Jednota Zděná

T24 1412 Polotovary Vestavěná

T25 1382 Technické služby Zděná

T26 812 Hřbitovní Zděná

T27 830 Závoznická Zděná

T28 831 Svatopluka Čecha Zděná

T29 832 Karoliny Světlé Zděná

T30 1118 Kmochova Zděná

T31 1119 Otáhalova Zděná

T32 1384 Pošta Zděná

T33 1400 Tyršova Zděná

T34 1388 Divadlo Zděná

T35 1396 Truhlárna – Bratislavská Zděná

T36 1394 Elite bytovky Zděná

T37 1393 U Elite Zděná

T38 834 ČSAO Zděná

T39 1403 Kočka Zděná

T40 1399 ČOV Zděná

T41 1397 Velveta 04 Vestavěná

T42 1398 Hašlerova Zděná
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Označení Označení ČEZ Název Provedení

T43 1401 Renoplastik Vestavěná

T44 1395 TOS Žitavská Vestavěná

T45 1385 Velveta – klub Zděná

T46 1387 Velveta bytovkyy Zděná

T47 1392 Nádraží ČD Vestavěná

T48 1380 Žitavská Zděná

T49 1379 Kino Zděná

T50 1408 Bytový podnik Zděná

T51 1413 Technický pavilon Vestavěná

T52 1422 Telefonní ústředna Zděná

T53 1421 Pražská Vestavěná

T54 820 Lesní Zděná

T55 1419 Zuzánkova Zděná

T56 1420 Luftnerova Zděná

T57 1390 Komunální služby Zděná

T58 1391 Karel IV Zděná

T59 1389 Slévárna Zděná

T60 1139 TOS Kostelní Vestavěná

T61 1138 Hrnčířská Zděná

T62 1402 Lidovka Zděná

T63 1429 OU SČE Ladova Vestavěná

T64 1135 Pokov (Likov) Ševčíkova Zděná

T65 1122 Slunce Zděná

T66 1125 MSP Zděná

T67 1133 Vrchlického Zděná

T68 1124 Jatky Zděná

T69 209078 Bez DTR Zděná

T70 817 Cihelna (FVE) Kontejner

T71 187635 Karlínská Zděná

T72 903 Žižkova Zděná

T73 1116 VÚCO Zděná

T74 1344 Albert Zděná

T75 64513 U rozvodny Zděná

T76 339619 cizí DTR (CZECH PAN) Zděná

T77 91634 DTS Pěnkavák Zděná
Zdroj: ÚAP ORP Varnsdorf, šetření zpracovatele 2016
Pozn.: V případě realizace návrhu úpravy napěťové hladiny z 10 kV na 35 kV budou tyto TS přezbrojeny na 35/0,4 kV.

Tab.: seznam navržených trafostanic
označení napětí plocha pozn.

TN2 10, 35 / 0,4 kV 47.BM.2.25.55 poloha trafostanice může být upřesněna v rámci územní studie ÚS23

TN3 10, 35 / 0,4 kV 52.BM.2.25.55 poloha trafostanice může být upřesněna v rámci územní studie ÚS24

TN5 10, 35 / 0,4 kV 25.BM.2.25.55 poloha trafostanice může být upřesněna v rámci územní studie ÚS10

TN6 10, 35 / 0,4 kV 128.OS.2.35.25 poloha trafostanice může být upřesněna v rámci územní studie ÚS5

TN7 10, 35 / 0,4 kV 104.SC.2.45.15 poloha trafostanice může být upřesněna v rámci územní studie ÚS2

TN8 10, 35 / 0,4 kV 105.SC.2.45.15 poloha trafostanice může být upřesněna v rámci územní studie ÚS2

TN9 10, 35 / 0,4 kV 142.VS.2.60.10 poloha trafostanice může být upřesněna v rámci plochy 142.VS.2.60.10

TN11 10, 35 / 0,4 kV 72.BM.2.25.55 poloha trafostanice může být upřesněna v rámci územní studie ÚS32

TN12 10, 35 / 0,4 kV 62.BM.2.25.55 poloha trafostanice může být upřesněna v rámci územní studie ÚS29
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označení napětí plocha pozn.

TN13 35 / 0,4 kV 95.BV.1.15.65 poloha trafostanice může být upřesněna v rámci plochy 95.BV.1.15.65

TN14 35 / 0,4 kV 91.BV.1.15.65 poloha trafostanice může být upřesněna v rámci plochy 91.BV.1.15.65

TN15 35 / 0,4 kV 109.SC.2.35.40 poloha trafostanice může být upřesněna v rámci plochy 109.SC.2.35.40

TN17 10, 35 / 0,4 kV 127.OV.8.45.15 poloha trafostanice může být upřesněna v rámci plochy 127.OV.8.45.15
Pozn. 1: V případě realizace návrhu úpravy napěťové hladiny z 10 kV na 35 kV budou tyto TS budovány jako 35/0,4 kV.
Pozn. 2: Trafostanice TN1, TN4, TN10 a TN16 byly vypuštěny v rámci úpravy dokumentace po společném jednání.

Bilance potřeby elektrické energie

Pro stanovení bilance elektrické energie pro plochy BM, BV, SC, SM bylo uvažováno se stupněm
elektrizace  B,  vařením na elektrickém sporáku,  bez  vytápění  elektrickou  energií  a  soudobostí
dle ČSN 33 2130. Pro plochy SC a SM je připočtena rezerva pro ostatní přípustné využití ploch.

Pro plochy OV a OS bylo přihlédnuto k předpokládaným záměrům v daných územích, které mohou
zvyšovat  běžné  požadavky  na  potřebu  elektrické  energie,  např.  jako  je  příprava  pokrmů
ve stravovacích zařízeních, nebo požadavky pro techniku sportovních zařízení.

Celková energetická bilance zmíněných ploch je  uvažována na 13,5 MW při  naplnění  kapacit
na sto procent, úměrně snižovaná podle skutečného využití ploch.

Samostatným  celkem  jsou  výrobní  plochy  v daném  území.  Uvedené  výrobní  plochy  budou
primárně samostatně napojeny na rozvod distribučního vedení VN, případně již mají zrealizovanou
přípojku VN. Energetická bilance uvedených výrobních ploch bude záviset na předpokládaném
záměru výroby.

Zdroje elektrické energie

V řešeném území se nacházení čtyři zdroje elektrické energie.

Tab.:  Přehled zdrojů elektrické energie
Název elektrárny Umístění výkon (MW) Vlastník

Solární zdroj  Sz 1 p.č. 8003/3 3,9 Tm – Solar s.r.o.

Solární zdroj  Sz 2 p.č.4966/3 1,8 Fiala, Ing Lucinková, Langmajerovy, Mgr Lucinková

Teplárna Varnsdorf Objekt Teplárny 4,0

TOS Varnsdorf Objekt firmy TOS 0,48 TOS Varnsdorf
Zdroj: MěÚ Varnsdorf
Pozn.: ÚAP ORP Varnsdorf uvádí zdroje pouze 2

Územní plán nenavrhuje žádné speciální plochy pro výrobny elektrické energie. Předpokládá se
osazení lokálních solárních zdrojů elektrické energie, kdy je předpokladem, že většina vyrobené
elektrické energie bude spotřebována přímo v místě výroby. Nedoporučuje se výstavba centrálních
solárních zdrojů elektrické energie, protože instalace těchto zdrojů má za následek zvýšené nároky
na distribuční soustavu s ohledem na omezené možnosti regulace vlastní výroby.

Naopak lokální zdroje jsou vhodné z toho pohledu že při vhodné instalaci (např. na fasádu/střechu)
dovolují stále rozvoj okolních ploch a nepoškozují krajinný ráz. Mohou být omezeny stanovením
památkových  zón  a  lokálních  regulativů.  Jejich  instalace  snižuje  požadavky  na  přenášenou
kapacitu  elektrické  energie  s ohledem  např.  na  instalaci  klimatizačních  jednotek  a  nebo
předpokládaný rozvoj elektromobility.

Ochranná pásma

Ochranná pásma trafostanic vybudovaných před účinností Zákona č. 458/2000 Sb. jsou stanovena
podle Vládního nařízení č. 80/1957 a vyhlášky MPE č. 153/1961 Sb.

Stávající  zařízení -  podle  vládního  nařízení  č. 80/1957  ze  dne  30.12.1957  a  vyhl.  MPE
č. 153/1961 ze dne 11.12.1961.
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Ochranné pásmo elektrického vedení je vymezeno svislými rovinami vedenými po obou stranách
vedení, která činí:
▪ 15 m pro vedení o napětí 60 – 110 kV včetně
▪ 10 m u venkovního vedení VN od krajního vodiče na každou stranu
▪ 7 m v lesních průsecích

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

stranu

U venkovního vedení NN se ochranné pásmo nestanoví.

Nově navržená zařízení - podle zákona č. 458/2000, platného od  1.1.2001.

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

▪ u napětí 1 kV a do 35 kV včetně:
▫ pro vodiče bez izolace 7 m
▫ pro vodiče s izolací 2 m
▫ pro závěsná kabelová vedení 1 m

▪ u napětí 35 – 110 kV včetně:
▫ pro vodiče bez izolace 12 m
▫ pro vodiče s izolací základní 5 m

V  lesních  průsecích  udržuje  provozovatel  přenosové  soustavy,  nebo  provozovatel  příslušné
distribuční soustavy na vlastní náklad volný pruh pozemků o šířce 4 m po jedné straně základů
podpěrných bodů nadzemního vedení,  pokud je  takový volný pruh třeba.  Vlastníci  či  uživatelé
dotčených nemovitostí jsou povinni jim tuto činnost umožnit.

PLYN

Distribuci plynu v řešeném území zajišťuje společnost RWE GasNet, s.r.o.

Základním napáječem je VTL plynovod DN 300, PN 25 Nový Bor – Krásná Lípa - Rumburk, který
je trasován západně od města. Z tohoto VTL plynovodu je do města od sídla Studánka přivedena
VTL přípojka DN 300, na které jsou umístěny regulační stanice.  

Tab.: Přehled stávajících regulačních stanic
Označení Typ Lokalizace Regulace

RS1 VTL/STL Rumburská VTL/STL/NTL

RS2 VTL/STL Hraniční stezka VTL/STL/NTL
Zdroj: ÚAP ORP Varnsdorf, 2014

V řešeném území jsou dvě velkoodběratelské regulační stanice zemního plynu.

Tab.: Přehled stávajících velkoodběrů plynu
Označení Typ Lokalizace Poznámka

RS3 regulační stanice velkoodběr VTL Nemocnice

RS4 regulační stanice velkoodběr VTL Na Náspu u žel. trati

- regulační stanice velkoodběr VTL TOS mimo ř.ú.
Zdroj: ÚAP ORP Varnsdorf, 2014

Středotlaký plynovodní rozvod je napájen z regulačních stanic RS1 (sever) a RS2 (střed). Tento
středotlaký plynovod pokrývá pravobřežní i  levobřežní část města a na něj jsou přes regulační
stanice STL/NTL napojeny nízkotlaké plynovodní rozvody. NTL rozvod je rozvinut zejména v jižní
části  města  (od RS1 na  jih  k areálu  TOS),  v levobřežní  centrální  části  města  a  v pravobřežní
severní  části  města  (jihovýchodně  od  RS1).  Na  středotlaké  plynovodní  síti  je  12  regulačních
zařízení.

96 SAUL s.r.o



Odůvodnění územního plánu Varnsdorf I – Komplexní zdůvodnění přijatého řešení

Územní plán zachovává stávající systém zásobování města zemním plynem a dále jej rozvíjí.

Navrhuje  se  prodloužení  VTL  plynovodu  od  VTL/STL  regulační  stanice  u  hlavního  nádraží
k navržené plynové kotelně pro systém CZT z důvodu zajištění dostatečné kapacity plynu pro její
zásobování.

Dále se navrhují dvě odbočení ze severní větve VTL plynovodu k rozvojovým plochám výroby a
skladování 140.VS.2.60.10 a 141.VS.2.60.10 včetně koncových regulačních stanic. Přípojky budou
realizovány,  bude-li  jich  vzhledem  k  budoucí  náplni  ploch  zapotřebí.  Polohy  navržených
regulačních stanic mohou být v rámci zásobovaných ploch upřesněny.

Navrhuje se prodloužení některých stávajících středotlakých rozvodů zemního plynu k navrženým
zastavitelným  plochám.  V  oblastech  s  níkotlakými  plynovodními  rozvody  lze,  pokud  to  jejich
kapacita  umožní,  napojit  rozvojové  plochy  na  NTL rozvody.  Uvedenými  úpravami  se  rozšiřuje
území zásobované zemním plynem. V dlouhodobém horizontu se navrhuje postupné nahrazování
stávající nízkotlaké sítě středotlakou.

V souvislosti s rozšiřováním městské plynovodní sítě se navrhuje odpovídající navyšování kapacit
regulačních stanic. Kapacita přívodních VTL plynovodů je pro navržený rozvoj dodstatečná.

Plynofikace Studánky se vzhledem k neekonomičnosti nenavrhuje.

Nízkotlaké rozvody nejsou předmětem řešení ÚP.

Ochranná a bezpečnostní pásma

Ochranná pásma plynovodních sítí jsou vymezena podle Energetického zákona č. 458/2000 Sb.
následovně:
▪ u středotlakých plynovodů a přípojek – 1 m na obě strany půdorysu
▪ u ostatních plynovodů a přípojek – 4 m na obě strany půdorysu.

Bezpečnostní pásma jsou stanovena podle přílohy Zákona č. 458/2000 Sb.:
▪ pro vysokotlaké plynovody do DN 250 – 20 m
▪ pro vysokotlaké plynovody nad DN 250 – 40 m

V sídle  Studánka  je  vymezeno  ochranné  a  bezpečnostní  pásmo  kabelů  katodové  ochrany
plynovodů.

SYSTÉM CENTRÁLNÍHO ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM

Ve  Varnsdorfu  je  provozována  stabilizovaná  soustava  CZT,  jejímž  zdrojem  je  bývalá  teplárna
společnosti  Velveta. V současné době je provozována jako Teplárna Varnsdorf a.s.,  která byla
vyňata ze společnosti Velveta, přestože Velveta v ní má majoritní podíl.

V Teplárně jsou osazeny kotle:
▪ K1 - P =   8,3 MW   p = 1,35 MPa, T = 250oC

▫ roštový kotel se dvěma pohazovači – hnědé uhlí
▪ K2 - P = 28,0 MW   p = 3,8 MPa,  T = 445oC

▫ práškový kotel se dvěma hořáky – HU, ZP LTO
▪ K3 - P = 28,0 MW   p = 3,8 MPa   T = 445oC

▫ práškový kotel se dvěma hořáky – HU, ZP LTO
▪ K4 - P =   9,6 MW   p = 1,1 MPa   T = 220oC

▫ přepravitelná výtopna, zemní plyn, LTO

Z výstupu z teplárny je dodávána pára o parametrech:
▪ p = 1,3 MPa , T = 230oC pro potřeby technologie firmy Velveta
▪ p = 0,4 MPa , T = 230oC  pro vytápění Velvety a pro výměník SCZT
Ve strojovně Teplárny je instalována protitlaká turbína o výkonu P = 4 MW, se vstupními parametry
p = 3,6 MPa  T = 435oC, hltností  45 t/hod.,  s protitlakem 0,4 –  0,6 MPa.,  T =  270 – 320oC,
s neregulovaným odběrem 1,2 – 1,5 MPa , T = 350 – 400oC, pro kterou pracují K2 a K3.
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Pro potřeby horkovodního rozvodu byla ve strojovně Teplárny pořízena výměníková stanice pára –
horká voda o následující specifikaci: Pjm =35 MW, vstupní pára - p = 0,4 MPa, T = 230 oC, horká
voda -130/70oC = zima, 70/50oC = léto, 5 ks vertikálních ohříváků 5 x 7 MW
Původní rozvod tepelné energie z Teplárny do města byl parní. V druhé polovině devadesátých let
minulého století byl postupně postaven nový horkovodní rozvod z předizolovaných, volně ložených
trubek, kterým se rozšířil  původní  rozsah CZT především o odběratele parní tepelné sítě firmy
ELITE.
Z teplárny vystupuje horkovod v dimenzi 2 x DN 300, jehož dimenze je postupně při průchodu
městem redukována až na 2 x DN 25.
Na horkovodní rozvod je přímo napojeno 65 odběrných míst zásobujících byty a 71 odběrných
míst zásobujících nebytové organizace.
Výroba  tepelné  energie  v Teplárně  postupně  klesá.  To  je  způsobeno  snižujícím  se  odběrem
bytového sektoru vlivem zateplování budov, především však omezováním výroby ve firmě Velveta,
jak je uvedeno v následující tabulce.

Tab.: Přehled výroby a spotřeby tepla Teplárna Varnsdorf a.s.
Druh výroby a odběru rok 2008 (GJ ) rok 2015 (GJ ) Snížení výroby a odběru (%)

Výroba v Teplárně 284 626 186 939 65,7

Spotřeba Velveta a.s 86 693 47 224 54,5

Prodej mimo a.s 118 824 91 014 76,6
Zdroj: Teplárna Varnsdorf a.s.

Územní plán navrhuje umístění nového centrálního zdroje pro systém CZT ve stabilizované ploše
VS, jedná se o kotelnu na zemní plyn.

Územní  plán  navrhuje  rozšíření  systému  CZT o  zásobování  rozsáhlejší  rozvojové  plochy  pro
bydlení  blízko  centra  města  50.BM.4.35.40,  kde  se  předpokládá  výstavba  bytových  domů  či
viladomů. Zároveň není vyloučeno další rozšíření systému.

Dalším velkým energetickým provozovatelem je firma  TOS Varnsdorf,  která má v areálu firmy
zdroje tepelné energie uvedené v následující tabulce.

Tab.: Přehled výroby a spotřeby tepla TOS
Druh výrob. zařízení r.v Palivo Počet kotlů Pinst (MW) Výroba (GJ) Spotř.pal. (m3/r)

Slatina VVP 2 500 1996 ZP 4 11,64 15 524 493 375

č.234-Hydroterm ZP 1 0,15

Vrátnice Imergaz ZP 1 0,023

Prot.d. RK66/450 ZP 1 0,19
Zdroj: TOS a.s.

U kotelny  Slatina  jsou instalovány dva stojaté  zásobníky tepla  o  objemu 2 x 100 m3 sloužící
k akumulaci tepla z kogeneračních jednotek v letním období. Pro přechodné období je na kotli č. 3
nainstalován menší hořák s větším regulačním rozsahem.

Firma Elite a.s. bývala dříve rovněž důležitým zdrojem tepelné energie. Postupným omezováním
výroby  a  vzhledem  ke  spalování  hnědého  uhlí  byla  původní  kotelna  zrušena.  Místo  ní  byla
postavena nová kotelna osazená kotli:
▪ 5 x Ditrich 75, kde každý kotel má výkon 75 kW
▪ 1 x Ditrich 50 o výkonu 50 kW pro vytápění pletárny

Firma NICOD, která je zde v nájmu, je vytápěna dvěma kotli o výkonu 50 kW.

Firma ITES, která je zde také v nájmu vytápí elektřinou.

Celková spotřeba zemního plynu v ELITE je Qzp =  65 974 m3.

Mimo uvedené tři velké zdroje tepelné energie ve Varnsdorfu je zde ještě řada lokálních kotelen
vytápějící  objekty,  ve kterých jsou kotelny instalovány.  Všechny tyto kotelny spalují  zemní plyn
pouze pro vlastní spotřebu a jsou uvedeny v Energetické koncepci města Varnsdorfu.
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Podle Energetického zákona č. 458/2000 Sb. jsou zařízení pro výrobu tepelné energie chráněná
ochranným pásmem do vzdálenosti 2,5 m.

I.D.2.3 SPOJE

ELEKTRONICKÉ KOMUNIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ

V řešeném území se vyskytují  základnové stanice mobilních operátorů a TV vysílač ve správě
Českých radiokomunikací (umístění vysílače jižně od ulice Raisova) telefonní ústředna je umístěna
v objektu u ulice Západní.

Televizní a rozhlasové vysílání, kde se mimo paušálního poplatku nemusí hradit další poplatky je
rozděleno na:
▪ Multiplex 21

▫ televize – ČT 1, ČT 2, ČT sport, ČT 24, ČT art, ČT 3, ČT :D
▫ rozhlas – Radiožurnál, Dvojka, Vltava, Plus, Jazz, Junior, Wave, D dur

▪ Multiplex 22
▫ televize – Prima family, Prima COOL, Prima COOL, Prima Love, Prima Love, Óčko, Prima

ZOOM,  Prima ZOOM,  Óčko Star,  Óčko Star,  Prima MAX,  Prima MAX,  Prima KRIMI,
Prima KRIMI, CNN Prima NEWS, CNN Prima NEWS

▫ rozhlas – Proglas
▪ Multiplex 23

▫ televize  –  Nova,  Nova  Cinema,  TV  Noe,  Kino  Barrandov,  Barrandov  Krimi,  Televize
Seznam, TV Barrandov, NASA UHD

▪ Multiplex 24
▫ televize – Nova, Relax, Rebel, JOJ, Retro Music Television, Prima Comedy Central, JOJ

Family, Nova 2, Nova GOLD, Nova ACTION, Nova Lady

Televizní vysílání je zajištěno základními televizními vysílači:
▪ Liberec – Ještěd

▫ 26. kanál pro finální DVB-T2 multiplex 21, výkon 25 kW
▫ 28. kanál pro finální DVB-T2 multiplex 22, výkon 32 kW
▫ 31. kanál pro finální DVB-T2 multiplex 23, výkon 25 kW

▪ Ústí nad Labem – Buková Hora
▫ 33. kanál pro finální DVB-T2 multiplex 21, výkon 100 kW
▫ 38. kanál pro finální DVB-T2 multiplex 22, výkon 100 kW
▫ 31. kanál pro finální DVB-T2 multiplex 23, výkon 100 kW

▪ Varnsdorf – Varnsdorf město
▫ 44. kanál pro finální DVB-T2 multiplex 24, výkon 0,032 kW

KOMUNIKAČNÍ VEDENÍ

Provozovatelem veřejné telekomunikační sítě v řešeném území je O2 a.s.. Místní telefonní rozvod
byl kompletně vyměněn, čímž se vytvořily dobré podmínky pro další rozvoj telefonních služeb a
využití všech možností, které telefonní provoz nabízí. Přes území jsou trasovány dálkové telefonní
kabely Varnsdorf – Krásná Lípa a Varnsdorf – Rumburk.

Přes správní území města jsou vedeny RR trasy Českých radiokomunikací z RKS Jedlová a další
radioreleové trasy zajišťující spojení firem a mobilních operátorů v řešeném území. RR trasy jsou
zachyceny v grafické části dokumentace.

Podle  Zákona  o  telekomunikacích  č.  151/2000  Sb.  § 92  jsou  stanovená  ochranná  pásma
pro podzemní  telekomunikační  sítě do vzdálenosti  1,5 m. Pro ostatní  telekomunikační  zařízení
platí ochranná pásma, pokud na ně bylo vydáno územní rozhodnutí. Doporučuje se, aby stavby
kolem základových stanic, v trase jejich MW spojů a RR spojů byly předem projednány z hlediska
rušení s provozovateli.
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Místní telekomunikační sítě nejsou předmětem územního plánu. RR trasy a dálkové kabely jsou
zakresleny v koordinančím výkrese.

Umožnění  využití  stávajících  podzemních  liniových  staveb  pro  bezvýkopovou  pokládku
inženýrských  sítí,  zejména  spojových  je  uvedeno  z  důvodu  operativnější  pokládky  spojových
kabelů  využitím  stávajících  podzemních  liniových  staveb,  za  předpokladu,  že  je  to  technicky
možné.

Budou respektovány radioreléové trasy, MW spoje a sdělovací kabely včetně ochranných pásem.

I.D.2.4 ODPADY

Svoz  a  likvidaci  domovního  odpadu  provádí  společnosti  EKO  Servis  Varnsdorf  a.s.  (Marius
Pedersen a.s. + Město Varnsdorf) a Pro EKO Varnsdorf s.r.o. (tříděný odpad). 

Odpady se odváží na skládku odpadů S-OO 3 ve Volfarticích nebo výjimečně do spalovny odpadů
Termizo Liberec. Směsný komunální odpad se ukládá do typizovaných sběrných nádob 80, 120
nebo 240 l nebo kontejnerů 1100 litrů. Ceny za svoz a likvidaci odpadu jsou většinou kalkulovány
paušální částkou za výsyp sběrné nádoby v závislosti na jejím objemu a frekvenci svozu. Občané
platí místní poplatek za komunální odpad.

Technické služby města Varnsdorf  provozují  sběrný dvůr  (Svatopluka Čecha 1277).  Obyvatelé
města  mají  možnost  odkládat  nebezpečné  odpady,  objemné  odpady,  elektrozařízení,  popř.
bioodpady ve sběrném dvoře. Otevírací doba sběrného dvora je přizpůsobena potřebám občanů.
V areálu sběrného dvora se nachází třídící linka provozovaná společností EKO Servis Varnsdorf
s.r.o.,  která současně sváží využitelné složky odpadu z vybraných obcí i  mimo ORP Varnsdorf
(např. ORP Rumburk). 

Na území Varnsdorfu, ani v ORP Varnsdorf, ani v okolních ORP není v provozu žádná bioplynová
stanice.  Na  území  Varnsdorfu  ani  v  okolních  ORP  se  nenachází  spalovna,  ani  zařízení
na energetické využití odpadu. Nejbližším zařízením je Termizo Liberec, a.s.

Město disponuje nádobami na oddělený sběr využitelných složek komunálního odpadu v dělení
na papír, plasty a sklo – čiré a směsné. Nádoby jsou převážně o objemu 3,2 m3. Nádobový sběr
doplňuje i pytlový sběr, na který jsou obyvatelé navyklý z minulosti. Velkým problémem odděleného
sběru  do  barevných  kontejnerů  je  nepořádek  kolem  sběrných  nádob,  který  je  odstraňován
na náklady obce (znečištění obsahu sběrných nádob oproti tomu není významným problémem). 

Varnsdorf  zavedl  (2014)  nádobový  sběr  bioodpadu  z  domácností.  Město  dále  odděleně  sbírá
materiál z údržby veřejné zeleně (tráva, větve apod.). V rámci územního plánu je navržena plocha
technické infrastruktury určená pro vybudování kompostárny.

Kovy nejsou systematicky sbírány, občané však mají možnost pro odložení kovů využít sběrných
dvorů a výkupen. Situace se postupně mění v případě sběru elektrozařízení,  kdy mají  občané
k dispozici červené kontejnery na sběr elektrozařízení. Sběr elektrozařízení ve sběrných dvorech
je motivován smlouvou s kolektivními systémy – v rámci regionu se etabloval kolektivní systém
Asekol a Elektrowin. Ve městě fungují 3 sběrny kovů a jedna na autovraky.

Staré zátěže

Podle  podkladů  ÚAP ORP Varnsdorf  (aktualizace  2020)  je  v  řešeném území  lokalizováno  14
starých ekologických zátěží. Jedná se zejména o staré nebo černé skládky odpadů.

Černé  skládky  vznikají  díky  nekázni  občanů  stále,  ačkoli  rozmístění  dostatečného  množství
kontejnerů a  popelnic,  kontejnerů  na tříděný odpad a  míst  pro  svoz nebezpečných odpadů a
velkoobjemových odpadů, jejich vznik omezilo. ÚP vznik skládek odpadů nepřipouští.

100 SAUL s.r.o



Odůvodnění územního plánu Varnsdorf I – Komplexní zdůvodnění přijatého řešení

Tab.: Staré ekologické zátěže 

katastrální 
území

lokalizace charakter původ dat plocha v ÚP

Varnsdorf Jatka na Plzeňské ul. neznámo MŽP, SEKM ÚK VS - stav

Varnsdorf Textilka Varnsdorf neznámo MŽP, SEKM ÚK SM - stav

Varnsdorf V bývalém lomu skládka TKO MŽP, databáze SEKM, úkol OEŠ1.e SK - stav

Varnsdorf V ulici Pohraničí stráže skládka TKO MŽP, databáze SEKM, úkol OEŠ1.e PZ - stav

Varnsdorf Za železničním 
nadjezdem

skládka TKO MŽP, databáze SEKM, úkol OEŠ1.e SM - stav

Varnsdorf Kovošrot a.s. Varnsdorf průmyslová skládka MŽP, databáze SEKM, úkol FNM SM - stav

Varnsdorf Skládka Gerhus skládka TKO MŽP, databáze SEKM, úkol OODp SK - stav

Varnsdorf Skládka Varnsdorf 
cihelna

neznámo MŽP, databáze SEKM, skládky ČGS ZP - stav

Varnsdorf Skládka Studánka lom neznámo MŽP, databáze SEKM, skládky ČGS LP - stav

Varnsdorf Varnsdorf – bývalá 
plynárna

kontaminovaný areál –
průmyslová či 
komerční lokalita

databáze SEKM, úkol OEŠ OV stav

Varnsdorf Varnsdorf – skládka 
TKO cihelna

skládka TKO MŽP, databáze SEKM, úkol OODp SK - stav

Varnsdorf Varnsdorf ČOV neznámo MŽP, NIKM2 TI - stav

Varnsdorf Velveta a.s. - úpravna neznámo MŽP, NIKM2 VS - stav

Studánka Skládka Březinka lom neznámo MŽP, databáze SEKM, skládky ČGS LP - stav

Zdroj: ÚAP ORP Varnsdorf 2020

I.D.3 OBČANSKÉ VYBAVENÍ
OBECNÉ ZÁSADY PRO LOKALIZACI ZAŘÍZENÍ OBČANSKÉ VYBAVENOSTI

Zařízení  občanského  vybavení  se  budou  rozvíjet  v závislosti  na  skutečných  potřebách
obyvatelstva v souladu s dosaženým stupněm hospodářského a sociálního rozvoje. 

Pro zastoupení složek (druhovost) a dimenzování (kapacity zařízení) základní i vyšší občanské
vybavenosti v prostoru a čase budou vedle ekonomických limitů určující demografické údaje:

▪ počet obsluhovaných obyvatel:
▫ velikost - vývoj počtu trvale bydlících obyvatel a uživatelů územích částí i celé obce
▫ velikost  spádového území centra osídlení (vztahy obcí,  sídel a jejich částí  realizované

docházkou či dojížďkou za určitými druhy vybavenosti a služeb) 

▪ struktura obyvatelstva a uživatelů území:
▫ vzdělanost, věková struktura v populačních vlnách apod.

▪ limitní časové hranice lokalizace zařízení ve smyslu optimální dostupnosti:
▫ do 15 minut:  mateřské školy a základní školy pro I. stupeň, základní prodejny potravin,

prodejny  novin  a  časopisů,  sběrny  prádelen  a  čistíren,  základní  stravování,  pobočky
finančního ústavu, holičství a kadeřnictví aj.

▫ do 30 minut:  základní  školy  II.  stupně,  nepotravinářské  prodejny,  kulturní  domy,  kina,
specializované opravny, kryté plavecké bazény, jazykové školy, základní umělecké školy
aj.

▫ do 45 minut: gymnázia a střední školy, divadla, specializovaná kulturní zařízení, půjčovny,
advokátní a jiné poradny, zimní stadiony aj.

Dimenzování kapacit se odvozuje z velikosti spádových obvodů buď přímo (na základě rozboru
potřeb z místních průzkumů) nebo nepřímo (z maloobchodních obratů, tržeb, návštěvnosti apod.).
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Zastoupení složek (druhovost) občanského vybavení na úrovni rozlišení v ÚP

Výčet  složek  (druhů)  občanského  vybavení  je  velmi  obsáhlý  a  neustále  se  vyvíjí  v  souvislosti
s novými potřebami společnosti. Dle stupně nepostradatelnosti se dále rozlišuje vybavenost základní
(potřebná denně pro každého) a vyšší (navyšující úroveň, standard a kvalitu života obyvatel). Z výše
uvedených  důvodů  a  s  ohledem  na  flexibilitu  využitelnost  ploch  se  v  ÚP  rozlišují  kategorie
občanského vybavení, odlišné charakterem poskytovaných služeb a nároků na jejich zajištění: 
▪ občanské vybavení: zařízení  pro vzdělání  a výchovu,  sociální  služby,  péči  o  rodinu,

zdravotní  služby,  kulturu,  veřejnou  správu,  ochranu  obyvatelstva,  obchodní  prodej,
ubytování, stravování, služby, věda a výzkum, lázeňství,

▪ občanské  vybavení  –  sport  a  rekreace: zařízení  pro  koncentrovanou  lokalizací
rozmanitých  sportovních  a  sportovně  rekreačních  činností  městského  a  nadmístního
významu v areálech pro denní rekreaci obyvatel města i cestovní ruch,

▪ občanské vybavení  – hřbitovy: zařízení  pro lokalizací  pietních  činností  s  parkovými
úpravami v kombinaci s pohřebišti různých druhů.

Na  úrovni  zajištěnosti  území  obce  občanským  vybavením  sleduje  urbanistická  koncepce  ÚP
různorodost, územní vyváženost a dostupnost:
▪ respektuje stabilizovaná a vyhovující zařízení, 
▪ vymezuje  lokalizaci  rámcově  specifikovaných  rozvojových  ploch  zejména  pro  složky

občanského vybavení, jejichž existence je pro úlohu města – centra osídlení a střediska
rekreace a cestovního ruchu nezbytná nebo je charakteristická speciálními plošnými a
provozními nároky nebo lze předpokládat, že v souvislosti s obecně přijatými trendy bude
vyžadována.

Pro rozvoj občanského vybavení budou sloužit: 
▪ stávající  i  navržené  plochy  občanského  vybavení,  občanského  vybavení  –  sport  a

rekreace a  občanského vybavení – hřbitovy
▪ objekty a zařízení na plochách smíšených obytných – centrálních,
▪ objekty a zařízení na plochách smíšených městských,
▪ přípustné  a  podmíněně  přípustné  objekty  a  zařízení  na  dalších  plochách  s rozdílným

způsobem využití.

Konkrétní  záměry  budou  zajišťovány  na  vymezených  plochách  v souvislosti  s vývojem  potřeb
jednotlivých složek občanské vybavenosti a v souladu s regulačními podmínkami ÚP.

Za  účelem  rozvoje  harmonického  polyfunkčního  města  v  optimální  dostupnosti  občanského
vybavení ze všech částí města se zajišťují územní podmínky pro rozvoj :
▪ městského centra s vybaveností celoměstského i nadměstského významu,
▪ podružného městského centra městské části Karlov, 
▪ lokálního centra s vybaveností venkovské části – Studánka.

VZDĚLÁVÁNÍ

Mateřské školy

Ve Varnsdorfu působí celkem 7 samostatných mateřských škol (MŠ), jedna MŠ při ZŠ Bratislavská
a jedna MŠ při Speciální základní škole (zřizovatel Ústecký kraj), kde jsou však děti i učitelé fyzicky
přítomni  v  Rumburku (areál  Lužické  nemocnice).  Na  různé  poruchy a  vady dětí  je  zaměřena
zejména MŠ Nezvalova ve Varnsdorfu. Od roku 2011 funguje mateřské centrum Jonáš. Kapacita
MŠ je takřka zaplněna. Vzhledem k postupnému úbytku počtu narozených dětí se v dalších letech
předpokládá i úbytek dětí v mateřských školách. Na základě Projekce obyvatel Ústeckého kraje
do roku 2050 byl stanoven předpoklad počtu dětí v MŠ v roce 2018 (85 % stávajícího počtu dětí
tj. 409 dětí) a v roce 2023 (78 % stávajícího počtu dětí tj. 375 dětí), který se bude rovněž snižovat.
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Tab.: Přehled mateřských škol
Název MŠ Kapacita Počet dětí Volná místa 

Speciální základní škola a Mateřská škola, Varnsdorf, T. G. Masaryka 1804,
příspěvková organizace 

20 12 8

Mateřská škola Varnsdorf, Seifertova 2471, příspěvková organizace 50 50 0

Mateřská škola Varnsdorf, Křižíkova 2757, příspěvková organizace 75 75 0

Mateřská škola Varnsdorf, Národní 1617, příspěvková organizace 50 50 0

Mateřská škola Varnsdorf, Poštovní 1428, příspěvková organizace 37 37 0

Mateřská škola Varnsdorf, Pražská 2812, příspěvková organizace 100 100 0

Mateřská škola Varnsdorf, T. G. Masaryka 2180, příspěvková organizace 50 50 0

Mateřská škola Varnsdorf, Nezvalova 2024, příspěvková organizace 82 82 0

Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín, 
příspěvková organizace 

25 25 0

celkem 489 481 8
Zdroj: MěÚ Varnsdorf 

Základní školy

Ve Varnsdorfu se nachází 2 základní školy (ZŠ) pouze s prvním stupněm od 1. do 5. třídy, jsou to
Integrovaná ZŠ, Karlova a ZŠ Bratislavská. Další základní školy jsou úplné od 1. do 9. třídy, jsou to
ZŠ Edisonova, ZŠ Náměstí a ZŠ Seifertova. 

Posledně  jmenovaná  škola  ZŠ  Seifertova  je  specifická  v  tom,  že  vznikla  sloučením původně
samostatných škol ZŠ Střelecká (původně úplná ZŠ) a ZŠ Východní (1. stupeň ZŠ). V roce 2013
byla  zavřena  budova  ZŠ  Seifertova  z  důvodu  plánované  stavební  rekonstrukce,  avšak  výuka
probíhá  dále  v  budově  na  Východní  ul.  (1.  stupeň  a  částečně  2.  stupeň)  a  v  ul.  Střelecká
(2. stupeň). 

Ve  Varnsdorfu  se  nachází  Speciální  základní  škola,  zřizovaná  Ústeckým  krajem,  pro  celou
spádovou oblast ORP Varnsdorf.

Tab.: Přehled základních škol (2012-2013)
Název ZŠ Kapacita Počet žáků Volná místa

Speciální základní škola a Mateřská škola, Varnsdorf, T. G. 
Masaryka 1804, příspěvková organizace 

125 77 48

Interaktivní základní škola Varnsdorf, Karlova 1700, okres Děčín,
příspěvková organizace 

228 109 119

Základní škola Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín, 
příspěvková organizace 

200 105 95

Základní škola Varnsdorf, náměstí E. Beneše 469, okres Děčín, 
příspěvková organizace 

420 331 89

Základní škola Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín, 
příspěvková organizace 

450 434 16

Základní škola Varnsdorf, Seifertova 1650, okres Děčín, 
příspěvková organizace 

600 204 396

celkem 2 023 1 260 763
Zdroj: MŠMT, 2012

Kapacita jednotlivých ZŠ je zdánlivě dostatečně velká pro mírný nárůst žáků v následujících letech.
Avšak část školních učeben je již uzpůsobena pro výuku pro cca 20 - 25 žáků. Kapacita škol je
zpravidla počítána pro cca 30 žáků na učebnu. Velkou kapacitu má ZŠ Seifertova, pod kterou
spadá i budova v ul. Střelecké, kde však působí Gymnázium Varnsdorf a Vyšší odborná škola.
S největší pravděpodobností tam není volných všech 396 míst.

Ve Varnsdorfu funguje 12 školních jídelen a výdejen, tedy prakticky u každé MŠ a ZŠ. V MŠ se
stravovalo (r. 2013) 444 dětí a v ZŠ 1 141 žáků, celkem tedy 1 585 strávníků.

Ve Varnsdorfu funguje Dům dětí a mládeže a Schrölingův institut. 
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Ostatní školy

Ve Varnsdorfu působí Základní umělecká škola (zřizovatel Ústecký kraj) jak pro varnsdorfské žáky,
tak i pro žáky ze spádové oblasti ORP Varnsdorf. 

Střední školy

Ze  středních  škol  působí  ve  Varnsdorfu  osmileté  Gymnázium  Varnsdorf  (zřizovatel  Biskupství
litoměřické) a Vyšší odborná škola a střední škola Varnsdorf (zřizovatel Ústecký kraj). Škola sídlí
v objektech Střelecká 1800, Bratislavská 2166. Škola má obory zakončené maturitní  zkouškou,
obory se závěrečnou zkouškou tříleté a nástavbové dvou/tří leté studium. Obory jsou členěny na:
▪ obory  technické  a  umělecké  (např.  strojírenství,  elektrotechnika,  technické  lyceum,

průmyslový design, obráběč kovů, strojní mechanik, truhlář),
▪ obory služeb a cestovního ruchu (např. hotelnictví, cestovní ruch, veřejnosprávní činnost,

bezpečnostně právní činnost, kosmetické služby, masér, kuchař, číšník, kadeřník),
▪ obory  speciálního  školství  (např.  zednické  práce,  zahradnické  práce,  stravovací  a

ubytovací služby).

Dále žáci  vyjíždějí  do středních škol  v  okolních městech -  Rumburk (gymnázium, polygrafická
škola,  zdravotnická  škola  a  obchodní  akademie),  Šluknov  (lesnická  škola),  Česká  Lípa
(průmyslovka, obchodní akademie, podnikatelská škola, odborná škola a učiliště), Nový Bor (VOŠ
a střední  sklářská škola),  Děčín (gymnázium, obchodní  akademie,  střední  škola lodní dopravy,
zahradnická a zemědělská škola, VOŠ a střední průmyslová strojní, dopravní a stavební škola),
Liberec (gymnázium, obchodní akademie, hotelová škola, stavební průmyslovka a další).

Celkem z Varnsdorfu vyjíždělo do škol 399 žáků a studentů, naopak do Varnsdorfu dojíždělo 876
žáků a studentů (SLDB 2011).

ZDRAVOTNÍ PÉČE

Zdravotní  péči  zajišťuje  ve  Varnsdorfu  Nemocnice  Varnsdorf,  Poliklinika  Varnsdorf,  ordinace
praktických, dětských, gynekologických, zubních a dalších specializovaných lékařů. Ve Varnsdorfu
se nachází:
▪ 7 ordinací praktických lékařů,
▪ 3 ordinace dětských lékařů,
▪ 11 ordinací zubních lékařů,
▪ 3 ordinace gynekologických lékařů,
▪ 6 ordinací specializovaných lékařů.

Výše  uvedené  ordinace  lékařů  zajišťují  zdravotní  péči  i  pro  obyvatele  okolních  obcí  spádové
oblasti. Ve městě funguje také pět lékáren.

Nemocnice Varnsdorf, příspěvková organizace zajišťuje ortopedickou ambulanci, gynekologickou
ambulanci  a  chirurgicko-traumatologickou  ambulanci.  Provozuje  ultrazvukové  a  radiologické
pracoviště.  Nemocnice  dále  provozuje  léčebnu  dlouhodobě  nemocných  a  dopravní  zdravotní
službu, která čítá 7 sanitních vozů. Nemocnice disponuje celkem 105 lůžky. 

Stávající  zařízení  využívaná jak pro ambulantní,  tak pro nemocniční  a lůžkovou zdravotnickou
péči, odpovídají svými kapacitami jak stávajícím, tak i výhledovým potřebám obyvatel města a jeho
spádového  obvodu.  Ostatní  zdravotnické  služby  jsou  dostupné  nejblíže  v  nemocnicích
v Rumburku, České Lípě, Děčíně a Liberci.

Nejbližší  výjezdová  základna  pro  vozy  rychlé  zdravotní  a  záchranné  služby  je  v  sousedním
Rumburku.
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SOCIÁLNÍ PÉČE

Většina sociálních služeb je dostupná přímo ve Varnsdorfu. Ostatní sociální služby jsou dostupné
v sousedním Rumburku (např. azylový dům, centrum pro drogově závislé) nebo Krásné Lípě (např.
dětský domov, domov důchodců).

Ve Varnsdorfu se nachází  dům s pečovatelskou službou  (Lesní 2970), kde byl  zahájen provoz
v roce 1987.  Nachází  se  zde 75  bytů  a  sídlí  zde Pečovatelská služba  Varnsdorf.  Druhý dům
s pečovatelskou službou (Nemocniční  3321) v areálu bývalých vojenských kasáren (ještě dříve
obecní  špitál)  byl  otevřen  v  roce  2007.  Ve  zrekonstruovaném  objektu  se  nachází  36
bezbariérových bytů.

Ve  Varnsdorfu  se  dále  nachází  ubytovna  pro  matky  s  dětmi  (Orlická  229),  která  pomáhá
přechodným ubytováním řešit situaci matek s dětmi, které se ocitají v těžkých životních situacích.
Ubytovna funguje od roku 1998 a zrekonstruována byla v roce 2001. kapacita je pro 6 matek a 8
dětí.

Centrum  sociálních  služeb  (CSS)  bylo  založeno  v  r.  2007  jako  organizační  složka  města.
V současné  době  provozuje  Centrum  3  sociální  služby  –  noclehárnu,  terénní  program  a
nízkoprahové  zařízení  a  ubytovací  služby  pro  osoby  v  tíživé  sociální  a  bytové  situaci.  CSS
Varnsdorf poskytuje služby ve dvou objektech ve Varnsdorfu. V objektu na ulici T.G.Masaryka 2470
má  sídlo  nízkoprahový  klub  pro  děti  a  mládež  „Modrý  kámen“  (kapacita  30  klientů  denně),
noclehárna pro osoby v krizi (5 lůžek), terénní program a ubytovna pro osoby v sociální a bytové
krizi (112 lůžek). Objekt na ulici Lounská 2335 je určen pro ubytování osob v tíživé sociální situaci
(kapacita 60 míst). V budově je také pracoviště terénního programu. 

Další zařízení sociálních služeb:

Agentura Pondělí  - podpora samostatného bydlení - kapacita 25 uživatelů, sociální rehabilitace -
max. 65 klientů + 5 čekatelů 

Apoštolská církev Varnsdorf -  Klub Brouček - mateřské centrum - volnočasové aktivity pro děti
ve věku 0 - 4 roky s doprovodem rodiče - kapacita 25 uživatelů, Klub exit - volnočasové aktivity
pro děti  a  mládež -  kapacita  30 uživatelů,  Klub Kamarád -  volnočasové aktivity  pro  děti  ZŠ -
kapacita 25 uživatelů 

Royal Rangers - volnočasové aktivity se zaměřením na přírodu pro děti a mládež - kapacita 25
uživatelů 

Cedr  -  komunitní  centrum -  Dobrovolnické centrum Výběžek -  „Pomoc občanům s fyzickým a
mentálním postižením v integraci do společnosti“ - kapacita 20 dobrovolníků 

Domov „Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov - Kapacita pro denní rozvoz obědů je 70 

Farní obec Starokatolické církve ve Varnsdorfu - mateřské centrum - Jonáš rodinné centrum - bez
uvedení kapacity, asistenční služba - Kavárnička pro seniory - - bez uvedení kapacity, 

Kostka Krásná Lípa - komunitní centrum  - odborné sociální poradenství - finanční a protidluhové
poradenství -  bez uvedení kapacity,  hlídání dětí  - kapacita dle poptávky, sociální poradenství -
kapacita  1  uživatel  /  30  minutové  jednání,  pracovní  poradenství  -  bez  uvedení  kapacity,
odlehčovací  služby  -  kapacita  zařízení:  5  terénní  a  1  ambulantní,  půjčovna  kompenzačních
pomůcek - kapacita 8 kompenzačních pomůcek, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi -
kapacita 20 uživatelských rodin) 

NA KŘIŽOVATCE  - půjčovna kompenzačních pomůcek - bez uvedení kapacity 

NOEMA - komplexní domácí péče, s.r.o. - pečovatelská služba - kapacita na základě doporučení
praktického lékaře všem občanům Šluknovského výběžku 

POHÁDKA - klub seniorů a zdravotně postižených (Město Varnsdorf) - kapacita zařízení: max. 50
osob 

Rytmus D., o.p.s. - rehabilitace - kapacita 52 uživatelů
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SPORT A CESTOVNÍ RUCH

Varnsdorf je sportovním centrem regionu s řadou sportovních a volnočasových zařízení (fotbalový
a lehkoatletický stadion v Kotlině, krytý plavecký bazén, krytý zimní stadion, areál sportovní haly,
tenisové  kurty,  sokolovna  -  tělocvična  a  další).  Tato  zařízení  využívá  mnoho  spolků  a  jiných
neziskových  organizací  ve  sportu  a  volnočasových  aktivitách  a  sport  je  podporován  Městem
Varnsdorf např. pořádáním sportovních akcí a také grantovou podporou spolků.

Areál sportovní haly  se nachází v Západní ulici. Budova obsahuje velký a malý sál, na venkovní
ploše je veřejné víceúčelové hřiště s atletickým oválem a venkovními volejbalovými kurty. 

Krytý  plavecký  bazén s  plaveckým  bazénem  25  m,  malým  dětským  bazénem,  tobogánem  a
saunou na Západní ulici.

Fotbalový a lehkoatletický stadion v Kotlině - travnaté hřiště pro fotbal, atletický ovál a tréninkové
hřiště s umělou trávou pro fotbal. 

Tenisové kurty: 6 tenisových kurtů a tréninková stěna.

Pro sportovce jsou k dispozici další sportovní zařízení:
▪ skateboardové hřiště,
▪ 3 fit centra v centru města,
▪ bowlingové dráhy,
▪ motokrosové hřiště u silnice na Studánku,
▪ hřiště pro výcvik psů pod Špičákem,
▪ rekreační rybník Mašíňák s přírodním koupáním a autocampem.

Kromě výše uvedených sportovních zařízení mají všechny základní školy svoje vlastní tělocvičny a
některé i venkovní hřiště.

Ze  sportovních  oddílů  ve  městě  má  nejpočetnější  členskou  základnu  TJ  Slovan  Varnsdorf.
Nejpočetnější  oddíl  je  basketbalový,  dále  tenisový,  oddíl  lyžování,  volejbalu,  házené,  plavání,
atletiky a zápasu. Ve městě působí dále TJ HC Varnsdorf (hokej), Horolezecký klub Varnsdorf,
florbalový klub SK Paintball Varnsdorf, TJ Sokol Varnsdorf, zabývající se zápasem, klub tradičního
karate  (mezinárodní  úspěchy),  Stars  Varnsdorf  (akrobatické  cvičení),  Mandavan,  z.s.  (triatlon),
Motosport klub Varnsdorf, SK Futsal Varnsdorf a další malé sportovní kluby. 

Pro Varnsdorf jsou významné sportovní zařízení v Jiřetíně pod Jedlovou, kde se nachází rozlehlý
lyžařský  a  sportovní  areál  Jedlová.  Areál  nabízí  jak  zimní  vyžití  (sjezdové  lyžování  -  několik
lyžařských vleků, snow park, upravované běžecké tratě, lyžařskou školu a půjčovnu lyží), tak i letní
aktivity  (obří  houpačka,  lezecká  stěna,  lanové  centrum,  půjčovna  koloběžek,  sjezdových  kár).
Ve vlastní  obci  se  dále  nachází  letní  sportovní  areál  -  fotbalové  hřiště,  3  tenisové  kurty
vč. tréninkové stěny, venkovní bazén 25 x 9 m, 2 univerzální venkovní hřiště s umělým povrchem,
3  beach  pískové  kurty,  atletická  dráha  60  m,  minigolfové  hřiště,  dětské  hřiště  s  relaxační
zahradou).

Navrhují se dva komplexy ploch občanského vybavení pro sport a cestovní ruch, jedná se o:
▪ plochu  občanského  vybavení  127.OV.8.45.15  pro  vybudování  rozhledny  se  zázemím

na vrcholu Špičáku včetně přístupové komunikace 157.PK – jedná se o záměr města
Varnsdorf v místě, kde v minulosti stávala restaurace s rozhlednou;

▪ plochy občanského vybavení – sport a rekreace 136.OS.1.15.65 a 137.OS.0.0.0, které
jsou určeny pro vybudování letiště leteckých modelářů včetně zázemí – jedná se o záměr
místního spolku leteckých modelářů,  který potřebuje pro svoji  činnost  vhodnou plochu
pro letiště se zázemím (klubovna, hyg. zázemí apod.) a parkovací plochou, předpokládá
se též využití okolních zemědělských ploch a vzdušného prostoru nad nimi po dohodě
s vlastníkem / hospodářem.
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ADMINISTRATIVA, SPRÁVA

Varnsdorf tvoří správní centrum pro jihovýchodní část Šluknovského výběžku. Město Varnsdorf je
obcí  s  pověřeným obecním úřadem a současně obcí  s rozšířenou působností  vždy  pro stejné
území  6  přilehlých  obcí.  Městským zastupitelstvem byla  v roce  1992  zřízena  Městská  policie.
Ve městě také působí obvodní oddělení Policie ČR. Technické služby města Varnsdorf organizují
i svoz a pohřbívání zesnulých (místní hřbitov).

Česká pošta má pobočku v budově v ulici Poštovní. Požární stanice je v ulici Husova.

KULTURA

Pro obyvatele a návštěvníky města jsou k dispozici:
▪ Městské divadlo (kapacita 449 sedadel)
▪ Městská  knihovna  Varnsdorf  (Městské  centrum  kultury  a  vzdělávání)  sídlí  společně

s Domem dětí a mládeže a Městského informačního centra v ulici Poštovní, v roce 2014
bylo registrováno 2250 čtenářů, v budově jsou pořádány kulturní a vzdělávací akce pro
veřejnost (cca 200 ročně),

▪ Muzeum Varnsdorf (pobočka Oblastního muzea Děčín) – uzavřeno, rekonstrukce
▪ Centrum Panorama - kino, hotel, restaurace a taneční sál kapacita sálu 557 míst
▪ Pivovar Kocour – pořádání kulturních a společenských akcí
▪ Lidová zahrada
▪ Klub Střelnice
▪ Kinokavárna – uzavřeno

V  okolních  obcích  a  městech  je  zejména  navštěvován  kulturní  dům  v  Rumburku  (divadelní
představení, kino) a Bio Luž v Dolním Podluží (kino). Ze vzdálenějších měst jsou navštěvována
kulturní zařízení především v Liberci.

I.D.4 VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ

STÁVAJÍCÍ STAV

Za  veřejná  prostranství  jsou  v souladu  s § 34  zákona  č. 128/2000 Sb.,  o obcích  považována
všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému
bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.
V ÚP Varnsdorf je kostra veřejných prostranství tvořena zejména plochami veřejných prostranství
–  komunikace,  v  rámci  kterých  jsou  umístěny  hlavní  sběrné  komunikace,  místní  obslužné
komunikace a komunikace ostatní i komunikace pěší a cyklistické, dále pak plochami veřejných
prostranství – zeleň, které představují zejména plochy veřejně přístupné zeleně i plochy parkově
upravené v rámci sídelní zeleně.

ODŮVODNĚNÍ NÁVRHŮ

V rámci  ploch veřejných prostranství  –  komunikace jsou navrženy především místní  obslužné
komunikace  a  místní  komunikace  nutné  pro  obsluhu  navržených  zastavitelných  ploch.  Více
o návrzích z oblasti dopravy v kapitole G.5.1. Pro veřejná prostranství v rámci ploch změn dle § 7,
odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb. nejsou vymezeny samostatné plochy, tato veřejná prostranství
budou součástí  dotčených zastavitelných ploch,  přičemž jejich konkrétní  umístění  bude řešeno
na základě podrobnějších informací v rámci územních studií.

Plochy veřejných prostranství – zeleň by měly tvořit tzv. „zelenou kostru města“, proto jsou návrhy
těchto ploch situovány tak, aby tuto kostru dobře doplňovaly nebo na ni navazovaly, tj. zejména
podél vodotečí a vodních ploch. Zároveň tato kostra navazuje plynule i na plochy volné krajiny
na okrajích urbanizovaného území.

Veřejná  prostranství  mohou  vznikat  dle  místních  podmínek  i  na jiných  plochách  s rozdílným
způsobem využití v souladu s regulativy jednotlivých ploch, neboť vznik veřejných prostranství je
pro město žádoucí.

SAUL s.r.o 107



I – Komplexní zdůvodnění přijatého řešení Odůvodnění územního plánu Varnsdorf

Plocha 162.PK je navržena zejména pro úpravu přednádražního prostoru a vznik terminálu veřejné
osobní dopravy umožňující přímé propojení více druhů dopravy.

Postupnou  revitalizaci  stávajících  veřejných  prostranství  a  doplňováním  nových  veřejných
prostranství v ostatních plochách s rozdílným způsobem využití s cílem:
▪ zastavit ubývání veřejného městského prostoru,
▪ vytvářet územní podmínky pro harmonický soulad motorové, bezmotorové i pěší dopravy

v kvalitním prostředí s přiměřeným uplatněním zeleně,
▪ zajistit prostupnost městské krajiny.

Prostřednictvím územních studií, stanovených v ÚP Varnsdorf pro vybrané zastavitelné plochy a
jejich soubory řešit:
▪ rozšíření založené struktury veřejných prostranství - komunikace na rozvojových plochách

pro zajištění dostupnosti všech pozemků uvnitř vymezených ploch s rozdílným způsobem
využití,

▪ rozšíření výměry a potenciálu veřejných prostranství - zeleň pro zajištění podmínek denní
rekreace trvalých obyvatel a dalších uživatelů území.

I.D.5 BEZPEČNOST

LEGISLATIVNÍ RÁMEC
Problematiku zvláštních zájmů mimo Armádu ČR (civilní ochrana, integrovaný záchranný systém
…) řeší kromě obecné legislativy několik zvláštních zákonů a podzákonných předpisů, přijatých
v několika  posledních  letech.  Jedná  se  zejména  o  Zákon  č.  239/2000  Sb.  o  integrovaném
záchranném systému, Zákon č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení, Zákon č. 12/2002 Sb. o státní
pomoci při obnově území aj. v platném znění a navazující vyhlášky.

Požadavky ochrany obyvatelstva v územním plánování a stavebně technické požadavky na stavby
civilní ochrany nebo stavby dotčené požadavky civilní ochrany řeší Vyhláška MV č.380/2002 Sb.
Požadavky ochrany obyvatelstva v územním plánování se uplatňují jako požadavky civilní ochrany
vyplývající z havarijních plánů a krizových plánů v rozsahu, který odpovídá charakteru území a
druhu územně plánovací dokumentace.

Havarijní  plán je  účelový  dokument  představující  souhrn  opatření  k provádění  záchranných a
likvidačních  prací  k odvrácení  nebo  omezení  bezprostředního  působení  ohrožení  vzniklých
mimořádnou událostí a k odstranění následků způsobených mimořádnou událostí. 

Obsahem havarijního plánu jsou údaje informačního a operačního charakteru, plány konkrétních
činností, mapy, schémata rozmístění sil a prostředků, způsoby jejich nasazení a zásady účinného
provádění záchranných prací a likvidačních prací.

Krizový plán kraje je souhrnný plánovací dokument, kterým orgány krizového řízení plánují ve své
věcné  a  územní  působnosti  opatření  a  postupy pro  případ vzniku  krizových  situací  na území
Libereckého kraje, které nesouvisejí se zajišťováním obrany České republiky. Krizovou situací se
rozumí mimořádná událost podle zákona o integrovaném záchranném systému, narušení kritické
infrastruktury nebo jiné nebezpečí, při nichž je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav nebo stav
ohrožení státu (dále jen „krizový stav“)

OBJEKTY NEBO ZAŘÍZENÍ ZAŘAZENÉ DO SKUPINY A NEBO B S UMÍSTĚNÝMI
NEBEZPEČNÝMI LÁTKAMI

Dle údajů KÚÚK se na území města Varnsdorf se nevyskytuje.

OBJEKT DŮLEŽITÝ PRO OBRANU STÁTU VČETNĚ OCHRANNÉHO PÁSMA
V řešeném území se dle ÚAP ORP Varnsdorf nachází objekt/plocha významná pro obranu státu.
Objekt uváděný v ÚAP ORP pod popisem „objekt/plocha důležitá pro obranu státu č. CE 04-38-05“
(poskytovatel VUSS) je vymezen na území k.ú. Studánka u Rumburka na p.p.č. 543 v majetku
soukromé  osoby.  Terénním  průzkumem  se  objekt  nepodařilo  identifikovat  (je  to  zahrada
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k rekreační chalupě č.p. 174, přičemž nejsou evidována žádná omezení). Dle vyjádření MO ČR
odbor správy majetku není na správním území města evidován žádný jev v gesci MO ČR. 

Požární  ochranu  zajišťuje  na  profesionální  bázi  Hasičský  záchranný  sbor  Ústeckého  kraje  –
požární  stanice  Varnsdorf  v Husově  ulici  552.  V obci  také  aktivně  funguje  Sbor  dobrovolných
hasičů – jednotka kategorie III/1, kdy jejím zřizovatelem je MÚ Varnsdorf. 

Pro správní území obce Varnsdorf není  v současné době žádné omezení,  vyplývající  z obecně
právních předpisů nebo z pravomocných správních rozhodnutí na úseku civilní ochrany.

OCHRANA ÚZEMÍ V DŮSLEDKU MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ

Plán ukrytí obyvatelstva

HZS Ústeckého kraje vede evidenci stálých úkrytů na území kraje.  Plán ukrytí  obyvatelstva je
přílohou Havarijního plánu Ústeckého kraje. Obsahuje zásady zabezpečení ukrytí, přehled stálých
úkrytů po správních obvodech obcí s rozšířenou působností, s vyznačením typu úkrytu a kapacity
ukrývaných  osob,  přehled  o  vhodných  prostorech  pro  vybudování  improvizovaných  úkrytů  a
rozdělení odpovědnosti za ukrytí obyvatelstva. 

V plánu ukrytí  obce mají  být vytipovány sklepní úkryty v domech, do kterých se sejdou okolní
obyvatelé, kteří úkrytovou možnost nemají. Jedná se improvizované úkryty (IÚ), které svépomocně
budou upravovány podle „Metodické příručky MV-generální  ředitelství  hasičského záchranného
sboru ČR“ (HZSČR). 

V podnicích s  ubytováním se bude počítat  s ukrytím hostů a to v  „plánech řešení  havarijních
situací“. V nových domech již při stavebním řízení nutno pamatovat na vyčlenění vhodných prostor
pro IÚ a to v rozsahu odpovídajícím maximální doběhové vzdálenosti 500 až 800 m. V řešeném
území  nejsou  žádné  stálé  úkryty  CO.  S  výstavbou  nových  se  nepočítá.  Územní  požadavky
z hlediska ukrytí obyvatelstva nejsou. 

Evakuace obyvatelstva a jeho ubytování

Pro ubytování evakuovaných osob lze provizorně využít tyto objekty:
▪ Penzion Fontána, Čelakovická 2380, 40747 Varnsdorf,
▪ Penzion U Rudolfa III., Moravská 72, 40747 Varnsodrf,
▪ Penzion U Modré hvězdy, Národní 539, 40747 Varnsdorf,
▪ Restaurace a penzion Koliba, Okružní 3227, 40747 Varnsdorf,
▪ Hotel Atrium/Restaurace Atrium, T. G. Masaryka 1678, 40747 Varnsdorf,
▪ Hotel Vzdělávací středisko, Karlova 3317, 40747 Varnsdorf,
▪ Hotelová ubytovna REGIA a.s., Západní 2984, 40747 Varnsdorf,
▪ Ubytovna Bidrmanovi, Hašlerova 3004, 40747 Varnsdorf.

Dále např.  ubytovnu pro osoby v sociální a bytové krizi (112 lůžek), ubytovnu v areálu sportovní
haly (40 lůžek), plochu a chatky v autokempu u rybníka Mašíňák, Domovy mládeže v Bratislavské
a Mariánské ulici (180 + 130 lůžek).

Ochrana území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní

Dle ÚAP ORP Varnsdorf do obce nezasahuje hranice průchodu průlomové vlny vzniklé zvláštní
povodní na vodním díle.

Skladování materiálu CO a humanitární pomoci

V současné době není v obci sklad pomůcek civilní ochrany. Prostředky CO budou prostřednictvím
územního odboru HZS dodávány z centrálního skladu podle vzniklé potřeby obce. Se zřízením
humanitární základny se v řešeném území nepočítá. V případě potřeby si starosta vyžádá dodání
potřebné pomoci prostřednictvím krajského operačního a informačního střediska HZS ÚK.
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OCHRANA PŘED VLIVY NEBEZPEČNÝCH LÁTEK SKLADOVANÝCH V ÚZEMÍ

Vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo zastavěná území a zastavitelné 
plochy

Charakter  stávající  výroby,  skladů  a  zařízení  jiného  určení  nevyvolává  potřebu  stanovení
havarijních  zón  ani  stanovení  míst  pro  vyvezení  nebezpečných  látek  mimo  zastavěná  nebo
zastavitelná území obce. 

Příčinou ohrožení mohou být havárie kamionů, převážejících chemické a jinak nebezpečné látky
po silnicích I., II. a III. třídy nebo havárie vlaků. Havárie v silniční a železniční dopravě představují
relativně nízké riziko ohrožení.

Záchranné, likvidační a obnovovací práce pro odstranění nebo snížení škodlivých 
účinků kontaminace

Podle zákona č. 239/2000 Sb. je pro záchranné a likvidační práce zajištěn koordinovaný postup
složek zařazených v Integrovaném záchranném systému. Vyhlášení stavu nebezpečí na celém
území je všeobecná výstraha dávaná akusticky sirénou s následnou tísňovou informací z místních
nebo hromadných informačních prostředků.

Odvoz  trosek a  nekontaminovaných  sutí  lze  provést  na povolené  skládky  inertních  materiálů,
ostatní a nebezpečné odpady do příslušných zařízení v okolí obce podle charakteru odpadu.

Nakládání s uhynulými zvířaty je řešeno příslušnými útvary Státní veterinární správy ČR (nejbližší
zařízení je v Ralsku – Borečku). Záhraboviště se na území obce nevymezují.

Materiál  pro záchranné práce, jakož i  dopravní prostředky a mechanismy, zajistí  městský úřad
ve spolupráci s místními firmami.

Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií

Řešení havarijních stavů je součástí havarijních plánů správce sítí. Dílčí poruchy na zařízení lze
řešit přepínáním a místní uzávěrou. Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou
pitné  vody  v množství  maximálně  15 l/den  ×  obyvatele  cisternami  z vytipovaných  zdrojů
v lokalitách Čertova voda, Dolní  žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá.  Zásobení  pitnou
vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové  zásobování  užitkovou  vodou  bude  zajišťováno  z veřejného  vodovodu  a domovních
studní.  Při využívání  zdrojů  pro  zásobení  užitkovou  vodou  se  bude  postupovat  podle  pokynů
územně příslušného hygienika.

Dodávku elektrické energie zajišťuje ČEZ distribuce sloupovým vedením z rozvoden 110/35 kV.
V místě jsou rozvody NN většinou podzemní. Nouzové řešení zásobování elektrické energie je
řešeno provozním řádem dodavatele. 

OBJEKT DŮLEŽITÝ PRO PLNĚNÍ ÚKOLŮ POLICIE ČR

Na území města Varnsdorf  se vyskytují  dva objekty Policie  ČR,  jedná se o Obvodní  oddělení
Varnsdorf a Oddělení hlídkové služby. Tyto objekty jsou v ÚP respektovány.

Tab.:  Zařízení Policie ČR

zařízení adresa

Obvodní oddělení Varnsdorf Havlíčkova 2040/9, 40747 Varnsdorf

Oddělení hlídkové služby Varnsdorf Myslivecká 2410, Varnsdorf

Zdroj: www.policie.cz, terénní šetření 
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OBJEKT MĚSTSKÉ POLICIE
Ve  městě  Varnsdorf  funguje  Městská  policie,  která  byla  zřízena  Městským  zastupitelstvem
na zasedání dne 19.3.1992 přijetím obecně závazné vyhlášky č. 9/1992 s účinností od 1.4.1992.
Ve své činnosti se řídí zákonem č.553/1991 Sb., o obecní policii,  ve znění pozdějších změn a
doplňků a dále Zastupitelstvem města schváleným Statutem městské policie. MP sídlí na adrese
Národní 2939, Varnsdorf.

OBJEKT POŽÁRNÍ OCHRANY
Požární  ochranu  zajišťuje  na  profesionální  bázi  Hasičský  záchranný  sbor  Ústeckého  kraje  –
požární  stanice  Varnsdorf  v Husově  ulici  552.  V obci  také  aktivně  funguje  Sbor  dobrovolných
hasičů – jednotka kategorie III/1, kdy jejím zřizovatelem je MÚ Varnsdorf.

I.E ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ 
VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH 
VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOST 
KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANA PŘED POVODNĚMI, 
REKREACE, DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ APOD.

Základní uspořádání krajiny se návrhy urbanistického řešení nemění.  Využívání nezastavěných
a nezastavitelných ploch je dáno podmínkami využití ploch s rozdílným způsobem využití. 

V ÚP Varnsdorf  jsou  převážně  na  pozemcích  zemědělského  půdního  fondu  vymezeny  plochy
zemědělské (ZP) a plochy smíšené krajinné (SK), pro zabezpečení zájmů ochrany přírody a krajiny
mimo les i  plochy přírodní  (PP).  Potenciální  produkční  zemědělská půda se v řešeném území
nachází zejména na svazích mezi okraji  lesních komplexů a zástavbou, kde aktuálně převládá
využívání  travních porostů,  spolu se zahradami i ovocnými sady (včetně zahrad v zastavěných
územích).  Potenciální  produkční  zemědělská  půda  se  v řešeném  území  nachází  zejména
na svazích mezi okraji lesních komplexů a zástavbou, kde aktuálně převládá využívání travních
porostů, spolu se zahradami i ovocnými sady (včetně zahrad v zastavěných územích). 

Zemědělské hospodaření je základním předpokladem pro zachování krajinného rázu volné krajiny
hlavně před sukcesními jevy a umožnění rozvoje chráněných druhů v lokalitách zájmů ochrany
přírody.

Pro hospodářské a rekreační využívání PUPFL jsou v ÚP Varnsdorf vymezeny plochy lesní (LP),
pro zabezpečení zájmů ochrany přírody a krajiny v lesích i plochy přírodní (PP).

Pro stabilizaci a rozvoj kostry vodních toků a nádrží jsou v ÚP Varnsdorf vymezeny plochy vodní
a vodohospodářské (VH).

Sídelní zeleň má v řešeném území mimořádný význam, její hlavní funkcí je v zastavěném území
tvorba  hygienických,  rekreačních  a  krajinně  pohledových  vnitroprostorů,  propojení  rozptýlené
zástavby a vytvoření vazby mezi zastavěným územím a volnou krajinou se zelení krajinnou. 

I.E.1 ODŮVODNĚNÍ OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU

I.E.1.1 DEFINICE
„Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či
oblasti, je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného
rázu,  zejména  umisťování  a  povolování  staveb,  mohou  být  prováděny  pouze  s  ohledem
na zachování  významných  krajinných  prvků,  zvláště  chráněných  území,  kulturních  dominant
krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině“ (zákon č. 114/92 Sb. O ochraně přírody a krajiny).
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Krajinný  celek  (KC): „Území  se  stejným  či  velmi  podobným  souborem  typických  znaků,
odrážejících jeho stav a vývoj. Krajinný ráz je dán určitou typickou kombinací přírodních, kulturních
a  historických  charakteristik  oblasti  krajinného  rázu,  které  jsou  lidmi  vnímány  jako  její  typické
znaky, které pro ně určitý prostor identifikují a vytváří jeho obraz“ (metodiky hodnocení krajinného
rázu).

Krajina: je  část  území  tak,  jak  je  vnímána  lidmi,  jejíž  charakter  je  výsledkem  činnosti
a vzájemného působení přírodních nebo lidských faktorů (Evropská úmluva o krajině, 2017).

Cílová kvalita krajiny:  je  vyjádřením požadavků a přání  lidí  na charakter  prostředí  v němž žijí,
formulované  pro  danou  krajinu  kompetentními  veřejnými  orgány  (Evropská  úmluva  o  krajině,
2017).

Krajinný okrsek (KO) je „individuální, většinou pohledově související krajinný prostor – území,
které může být  pohledově dotčeno realizací  určitého záměru“  (metodiky  hodnocení  krajinného
rázu).

Evropská úmluva o krajině: „Krajina znamená část území, tak, jak je vnímána obyvatelstvem,
a jejíž charakter je výsledkem činnosti a vzájemného působení přírodních nebo lidských faktorů.
Ochrana  krajiny  znamená  činnosti  směřující  k  zachování  a  udržení  význačných  nebo
charakteristických  rysů  krajiny,  odůvodněné  její  dědičnou  hodnotou,  vyplývající  z  její  přírodní
konfigurace  nebo  z  lidské  činnosti”  (Evropská  úmluva  o  krajině  z  20.10.2000,  Sbírka
mezinárodních smluv č. 12/2017).
Pozn.: Uvedené názvy jednotek krajinného rázu vycházejí z terminologie legislativní normy platné k datu vypracování

ÚP, resp. spadají již do období platnosti stavebního zákona č. 225/2017 Sb., platnosti novelizované Evropské
úmluvy o krajině (Sbírka mezinárodních smluv č.  12/2017),  zároveň však také dle novelizované vyhlášky
č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, ÚPD…, v novelizované verzi 2018, která obecně definuje
v územně plánovací činnosti sledované jevy. 

I.E.1.2 JEDNOTKY KRAJINNÉHO RÁZU
Území města má historicky utvořený a zachovalý krajinný prostor s přírodními a přírodě blízkými
krajinně dominantních prvky, s centry osídlení s městskou i venkovskou zástavbou. K významným
kladným  krajinným  prvkům  místního  významu  patří  zdejší  přírodní  dominanty  –  reliéf  terénu
s komplexy lesů, vodní plochy a ojediněle nivy vodotečí. K dalším kladným krajinotvorným prvkům
patří  zdejší  cca  průměrná  lesnatost  (ÚK  i  ČR)  i  výskyt  prvků  a  ploch  nelesní  zeleně,  které
dokumentují i historický vývoj v území.

KRAJINNÝ CELEK (KC):

ZÚR ÚK člení  krajinu a vymezují  v území ústeckého kraje krajinné celky (KC) – oblast  území
města Varnsdorf je součástí KC 12 ŠLUKNOVSKÁ PAHORKATINA:

Stručný popis  OKR,  cílové  kvality (ZÚR ÚK, 2011):  krajina pahorkatinného charakteru
s vyváženým  zastoupením  lesů  a  zemědělsky  využívaných  pozemků,  venkovská
harmonická krajina, krajina bez vysokých přírodních či kulturních hodnot, avšak esteticky
a krajinářsky kvalitní s vysokou hodnotou krajinného rázu, výrazněji stabilizovaná.

Pro naplnění cílových krajinných hodnot a charakteristik KC (ZÚR ÚK, 2011) je hlavním
úkolem  stabilizace  obyvatelstva  v současných  sídlech,  zejména  podpora  udržitelných
forem  zemědělství,  drobné  výroby,  cestovního  ruchu,  turistiky  a  rekreace,  dále  pak
uvážlivým rozvojem výrobních funkcí (průmyslu) a dopravy, s cílem snížení rizika sociálně
ekonomického oslabení oblasti (ztráta obyvatelstva, nedostatek pracovních příležitostí, a
úpadek  krajinných  hodnot.  Veškeré  záměry  mající  vliv  na  krajinný  ráz  musí  být
posuzovány individuálně (v kompetenci orgánu ochrany přírody a krajiny), v následném
stupni ÚP je mj. nutné jednoznačně územně vymezit ÚSES, jehož prvky tvoří základní
kostru nejen ekologické stability, ale i určuje a zabezpečuje krajinný ráz.
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KRAJINY:

ÚP Varnsdorf v intencích Evropské úmluvy o krajině vymezuje jednotlivé krajiny a jejich cílové
kvality:

Mezilesí:  přírodě blízká krajina člověkem většinou málo pozměněná a dotčená, tvořená
většími komplexy lesa a pastvinami (zčásti využívanými extenzivně). 
Cílová kvalita krajiny: náležité lesnické hospodaření s důrazem na obnovu lesů přirozené
dřevinné skladby, s převahou využívání pozemků otevřené krajiny pastvením. Tolerance
turistických aktivit.
Studánka: územní enkláva tvořená většinou rozptýlenou zástavbou hlavně rekreačních
chalup  s užitkovými  i  okrasnými  zahradami  v okolních  travních plochách,  s množstvím
vzrostlé nelesní zeleně.
Cílová kvalita krajiny: zachování současného charakteru zástavby.
Špičák: v krajině izolovaný komplex lesa v okolí místního dominantního dvojvrší Špičáku.
Cílová  kvalita  krajiny:  ochrana  této  krajinné  dominanty  v současné  podobě,  náležité
lesnické hospodaření  přírodě blízkými způsoby využívání.  Tolerance turistických aktivit
v tomto příměstském lese.
Varnsdorf: prostor  sevřené  městské zástavby  s  její nižší  intenzitou  v okrajích,  obytné
i výrobní zóny, komunikační sítí i linií toku Mandavy, s množstvím objektů brownfields.
Cílová kvalita krajiny: Uvážlivě regulovaný územní rozvoj města, péče o veřejné prostory,
likvidace či revitalizace brownfields.
V Končinách: velký  komplex  lesa  v různých  fázích  obnovy,  součást  územních  zájmů
obecné i zvláštní ochrany přírody.
Cílová kvalita krajiny: náležité lesnické hospodaření s důrazem na obnovu lesa přírodě
blízkými způsoby. Tolerance turistických aktivit.

KRAJINNÉ OKRSKY (KO):
Pozn.: ÚAP ORP Varnsdorf vymezují jednotlivá místa krajinného rázu naprosto nekonzistentně a chaoticky, a bez

jakýchkoliv bližších údajů o důvodech a způsobu vymezení, vč. popisu jednotlivých lokalit. Pro potřeby ÚP
jsou tyto údaje nepoužitelné (i  vzhledem k nenaplněnosti celého území,  kdy deficit  údajů takto prázdných
území by mohl mít vliv na případné návrhy změn využívání území). Na základě výsledků terénního šetření
zpracovatele ÚP (viz DPR ÚP) a podrobné znalosti  území se navrhuje členění zdejší krajiny na uvedené
krajinné  okrsky (kompilát  hodnot  reliéfu  terénu a způsobů využívání  území,  na základě platné  legislativy
k datu  vypracování  ÚP)  v rámci  vymezených  nadřazených  jednotek  (ZÚR  ÚK  –  KC  12  Šluknovská
pahorkatina).  Návrhy urbanistického řešení jsou koncipovány s ohledem na ochranu krajinného rázu, jsou
formulovány pomocí regulativů ploch rozdílného funkčního využití s ohledem na současný charakter území
jednotlivých MKR s cílem zachování a navýšení jejich krajinných hodnot. 

Obecným cílem ochrany KO je zachování současného charakteru území, zemědělské hospodaření
s těžištěm údržby TTP (lučním hospodařením a pastvením) a náležité lesnické hospodaření.

Dílčí kroky naplňování cílových charakteristik krajiny:

a)  stabilizovat  obyvatelstvo  ve  stávajících  sídlech,  uvážlivě  rozvíjet  výrobní  funkce
(průmysl,  lesnictví,  zemědělství),  dopravu,  cestovní  ruch,  turistiku  a  rekreaci,  též
s ohledem na možnosti obnovy tradic,

b) individuálně posuzovat všechny záměry, které by krajinný ráz mohly negativně ovlivnit,
s  ohledem na potřebu uchování  hodnoty krajinného rázu s harmonickým zastoupením
složek přírodních a kulturních.

Stručný popis a hlavní charakteristiky KRAJINNÝCH OKRSKŮ (řazeno abecedně):

KO BŘEZINKA (součást  krajiny V Končinách):  Část velkého komplexu hospodářského
lesa v různé fázi obnovy, s převahou stanovištně nepůvodních dřevin. Mírně svažitý reliéf
terénu – v S části MKR nevýrazný terénní hřbet. JV okraji ř.ú. je tvořený pramennou a
přítokovou partií rybníku Světlík v mírném úžlabí (kategorie lesa zvláštního určení z titulu
existence sousedícího objektu zvláštní ochrany přírody), v J části charakteru přírodního
bezlesí. MKR je přírodě blízkého charakteru.

SAUL s.r.o 113



I – Komplexní zdůvodnění přijatého řešení Odůvodnění územního plánu Varnsdorf

KO CENTRUM (součást krajiny Varnsdorf): Intenzivně urbanizovaná část území, tvořená
sevřenou  zástavbou  v centru  (bytové  domy,  sídliště,  výrobní  a  průmyslová  zástavba),
s množstvím komunikací (silničních, železničních), v okrajích MKR je místy zástavba již
rozvolněnější, s převahou rodinných domů. Centrem MKR protéká říčka Mandava v mělké
zastavěné nivě, kam oboustranně terén gravituje mírnými svahy. Ke kladným atributům
prostoru patří velký podíl přírodě blízkých ploch – říční tok v kamenném korytu, několik
vodních  ploch  s udržovaným  okolím  rekreačního  charakteru  (Kočka,  Valcha),  parkově
založené  a  udržované  travnaté  prostory  se  vzrostlou  veřejnou  nelesní  zelení
s oddechovými  mobiliáři,  pečlivě  udržované  areály  sídlišť  s předzahrádkami,  okolí
několika  stadiónů  a  hřišť…  K záporným  aspektům  patří  zdejší  opuštěné  průmyslové
areály  s  objekty  a  zástavbou  charakteru  brownfields  (U  Elitek,  U  Velvety,  U  Starého
nádraží, u železniční stanice Varnsdorf, i v Centrální zóně), i některé nevzhledné skladové
areály.

KO EDELGRUND (součást  krajiny  Varnsdorf):  Svébytná  část  města  u  státní  hranice,
od centra města oddělená železniční tratí. MKR tvořené dle způsobů využívání tematicky
různými oddělenými prostory – prostory venkovského bydlení (převaha rodinných domů
s okolními zahradami), dva areály odkaliště (menší nad nádražím a velký v JV cípu MKR),
areálem  fotovoltaické  elektrárny,  oproti  předchozím  plochám  zde  k přírodě  blízkým
strukturám patří  využívané  pastviny  a  několik  drobných  lesíků  a  ploch  a  linií  nárostů
vzrostlých dřevin. Na mírném návrší nad železniční stanicí se v pastvinách nachází jeden
z mála místních vyhlídkových bodů umožňující  výhled na střed města a  okolní  místní
vrcholy Hrádek a Špičák (tento bod je veřejnosti nepřístupný – nachází se na sezónně
oplocovaném soukromém pozemku).

KO  HRÁDEK (součást  krajiny  Varnsdorf):  Místní  dominantní  lesnatý  znělcový  vrchol
(429,3, s věží 464 m n. m. – údaje o nadm. výšce se liší  dle zdrojů) při státní hranici
s SRN,  prostor  přírodního  charakteru  hraničený  místní  komunikací,  tvořený  lesem
na příkřejších  svazích  (kategorie  lesa  ochranného),  pod  jeho  hranicí  se  nachází  lem
rodinných domů s okolními zahradami (součást vymezeného MKR), na vrcholu kopce se
nachází  objekt  kulturní  památky  Hrádek  (Burgsberg)  s vyhlídkovou  věží  (vymezený
významný  vyhlídkový  bod  s kruhovým  výhledem  na  město  Varnsdorf  i  německý
Seifhennersdorf, i na vrcholy Lužických hor, Jizerské hory i Krkonoše).

KO CHALUPY (součást krajiny Studánka): Část osady Studánka, charakteru využívaných
i nevyužívaných luk (méně pastvin) a rozvolněnou původní zástavbou staršího data, t.č.
většinou pečlivě udržované rekreační chalupy s okolními zahradami. Prostor pohledově
doplňují  drobnější  plochy,  linie  i  solitéry  vzrostlé  nelesní  zeleně  (některé  mohutné
a dominantní).

KO MAŠÍŇÁK (součást krajiny Mezilesí): Přírodní a přírodě blízké území v mělkém úžlabí
a  na  mírných  přilehlých  svazích,  společným  charakterem  je  území  ovlivněné  vodou
rybníka  a  jeho  přítoků.  Centrem  MKR  je  umělá  nádrž  rybníka  Mašíňák  (v  provozu
od 1961, dtto Varnsdorfský r., Rio, Rekreační r. – v péči ČRS MO Varnsdorf, travnatá pláž,
chaty a restaurace jsou t. č. opuštěné, koupání na vl. nebezpečí…, t. č. budovaná stezka
po  obvodu  vodní  plochy)  s několika  drobnými  přítoky  a  pramenným okolím,  rybník  je
obklopen  místy  homogenními  plochami  vzrostlých  nárostů  lesních  dřevin  (stanovištně
adekvátních OL, JS…), součástí MKR je i JZ směrem přilehlý chatový areál, SV směrem
zahrádkářská kolonie, SZ směrem pak místní nemocnice s okolním parkem, a poblíž při
lesní cestě občasně využívané travnaté hřiště.

KO MĚSTSKÝ LES (součást  krajiny  Mezilesí):  Část  většího komplexu lesa v různých
fázích obnovy, rozděleného hranicí obce (k.ú.) na mírných svazích převážně V expozice.
Vyskytují  se zde stanovištně nepůvodní druhy i partie s adekvátní dřevinnou skladbou.
V celém rozsahu se jedná o les hospodářský, v J části se vyskytuje obora chovu dančí
zvěře (spolu s bezlesými enklávami pastvin), místy jsou při okrajích do MKR arondovány
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louky a pastviny. U bývalé hájenky na konci Hřbitovní ulice se v zápoji  stromů u lesní
cesty nachází evidovaná sakrální památka Lichtenštejnské kameny.

KO PASTVINY I. (součást krajiny Mezilesí):  Rozsáhlejší  území mezi okrajem zástavby
a lesem na mírně svažitých pozemcích s nevýraznými místními vrcholky a s nevýraznou
nivou Zaječického potoka. Základní matricí jsou využívané pastviny a TTP, součástí území
je  i  enkláva  okolí  Hřbitovní  ulice  s venkovskou  zástavbou  a  hřbitovem  a  areálem
fotovoltaické elektrárny na místě původní skládky V cihelně, v S okraji s areálem pivovaru
Kocour s přilehlými pastvinami a parkově upravenými plochami (+ chov koní), od pivovaru
jižněji s dosud funkčním kravínem. V prostoru se nacházejí drobné plochy i linie vzrostlých
nárostů lesních dřevin na mezích v okolí  recipientů odvodňovací sítě a na kamenných
hrobkách (U skály,  U lomu),  i  podél  některých účelových cest  a silnic  jejich  dřevinné
doprovody až místně dominantní aleje (JS, JŘ, KL…). Na cestě mezi pastvinami poblíž
dančí obory se nachází místně významnější  vyhlídkový bod (výhled na město, Špičák
a Hrádek).

KO  PASTVINY II. (součást  krajiny  Mezilesí):  Část  území  Studánky,  tvořené  základní
matricí  pastvin  s okraji  komplexu  lesa  pokračujícího za státní  hranicí  SRN a několika
drobnými lesíky a skupinkami nárostů lesních dřevin i solitéry (LP, BŘ…). Součástí MKR
je i u hlavní silnice na Rumburk areál čerpací stanice PHM a několik rodinných domů se
zahradami. Specifikem je zde výskyt invazních a nepůvodních druhů rostlin (křídlatka)
poblíž čerpací stanice a oboustranně v okolí nové přeložky silnice v okolí autobusových
zastávek (zavlečeny sem patrně přenosem infikované zeminy při výstavbě).

KO POD ŠPIČÁKEM (součást  krajiny  Varnsdorf):  Část  území  tvořené okrajem města
s rozvolněnější  venkovskou  zástavbou  rodinných  domů  se  zahradami  na  bezlesných
svazích  vrcholu  Špičáku,  s navazujícími  pastvinami  pod  lesem  (spolu  se  zástavbou
rodinných  domů  tvořící  základní  matrici  prostoru).  Součástí  vymezeného  MKR  je
ve V části podél státní hranice území okolí Gerhuského potoka s rozvolněnou zástavbou
rodinných  domů (vč.  areálu  střelnice  občas obtěžující  hlukem),  v horní  části  v lokalitě
Gerhuska se nachází několik malých vodních ploch (evidovaný rybníček U Tomka je t.č.
bez vody). Specifikou území je častý výskyt ploch vzrostlých nárostů dřevin, solitér (DB,
LP, MD, BK…), linií na mezích a podél některých cest, i břehových porostů podél potoka a
v okolí vodních ploch (JS, OL…). Mezi lokalitou U statku a Gerhuskou se u cesty nachází
místně významnější vyhlídkový bod (lavička) s výhledem na město.

KO  PROSTŘEDNÍ  LES (součást  krajiny  V Končinách):  Část  velkého  komplexu
hospodářského lesa v různé fázi obnovy (s převahou mladších a středních věkových tříd),
SZ od Studánky, s převahou nepříliš původní dřevinné skladby. Uprostřed MKR nevýrazný
hřebínek  s dvěma  vrcholky,  ve  V části  MKR  protíná  krajinně  dominantní  bezlesý
elektrovod.

KO PŘEDNÍ LES (součást krajiny V Končinách): Část velkého komplexu hospodářského
lesa v různé fázi obnovy (od kultur, mlazin, po dozrávající kmenoviny), Z od Studánky,
s převahou  nepříliš  původní  dřevinné  skladby.  Nepříliš  členitý  terén,  v úpadech
s mrazovou kotlinou.

KO SVĚTLINY (součást krajiny Studánka): Část osady Studánka, charakteru využívaných
i nevyužívaných luk a pastvin (chov koní), podél hlavní silnice zástavba sevřenější, ale
na většině území  MKR se jedná  o  rozvolněnou původní  zástavbou staršího data,  t.č.
většinou pečlivě udržovaných rekreačních chalup. Prostor pohledově doplňují drobnější
plochy, linie i solitéry (některé mohutné a dominantní).

KO ŠPIČÁK (součást krajiny Špičák): V krajině izolovaný komplex lesa v okolí místního
dvojvrší  Špičáku,  hospodářský les věkově v různých fázích obnovy,  většinou s nepříliš
stanovištně původní dřevinnou skladbou. Terén svažitý všech expozic.
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KO  VALY (součást  krajiny  Studánka):  Část  osady  Studánka,  charakteru  využívaných
i nevyužívaných luk a pastvin (i na evidované orné půdě), podél hlavní silnice zástavba
sevřenější, ale na většině území MKR se jedná o rozvolněnou původní zástavbou staršího
data, t. č. většinou pečlivě udržovaných rekreačních chalup, u silnice dominantní objekt
kostela Sv. Františka z Assisi. Prostor pohledově doplňují drobnější plochy, linie i solitéry
vzrostlé nelesní zeleně (některé mohutné a dominantní).

KO ZADNÍ LES (součást krajiny V Končinách): Část velkého komplexu hospodářského
lesa v různé fázi obnovy (od kultur, mlazin, po dozrávající kmenoviny) SSZ od Studánky,
s převahou nepříliš původní dřevinné skladby. Mírně svažitý terén směrem k Rumburku,
ve V části MKR protíná krajinně dominantní bezlesý elektrovod.

KO ZLATÝ POTOK (součást krajiny Mezilesí): Krajinný prostor ovlivněný existencí potoka
(Zlatý)  a  rybníku  (Valčík),  místy  podmáčené  partie  nejen  v lese,  ale  i  na  pastvinách.
K charakteristice území patří  plochy vzrostlých nárostů dřevin (zejména v okolí  rybníka
Valčík,  i  na  pastvinách  v SZ  části).  Hospodářský  les  věkově  s převahou  středních
věkových  tříd,  většinou  s nepříliš  původní  dřevinnou  skladbou.  Prostor  pohledově
rozděluje několik bezlesých elektrovodů.

I.E.1.3 TYPOLOGIE KRAJINY
Dle „Typologie české krajiny (Löw a spol., s.r.o., MŽP – v zákresu upřesněno zpracovatelem ÚP
dle aktuálních podmínek v terénu)“ je zdejší krajina členěna na jednotlivé krajinné typy. V řešeném
území je vymezen tzv.  „význačný krajinný typ“ (5M17 - lesozemědělská krajina kuželů a kup),
většina  území  je  tvořena  „běžnými  krajinnými  typy“  (5M2,  5M7  -  lesozemědělskou  a  5U0  -
urbanizovanou krajinou).

I.E.1.4 RÁMCOVÉ ZÁSADY OCHRANY HODNOT KRAJINY A KRAJINNÉHO RÁZU
Ochrana krajinného rázu v rámci jeho vymezených jednotek (KC, krajin,  KO) je v návrzích ÚP
konkretizována  v regulativech  jednotlivých  ploch  s  rozdílným  způsobem  využití.  Zásady
ochrany jsou cíleny na zachování jeho současného charakteru s důrazem na eliminaci negativních
vlivů na dochovaný, kvalitní a atraktivní krajinný ráz.

K základním  principům  uchování  hodnot  krajiny  a  krajinného  rázu řešeného  území  patří
důsledná  ochrana  cenných  urbanistických  a  architektonických  znaků,  nepřipuštění  prvků
narušujících charakteristické vztahy, měřítko a pohledové směry, budování objemově i investičně
náročných  staveb  a  zařízení  vymykajících  se  dochovaným  harmonickým  vztahům,  avšak
s neomezováním volnosti  architektonického ztvárnění  jednotlivých objektů v rámcích závazných
předpisů  (pro  investory  s jednoznačně  vymezenými  podmínkami)  a  s podporou  postupné
i fragmentární realizace výstavby s dochovaným měřítkem krajiny a sídel. Výjimkou zde mohou být
snahy  o  dopravní  propustnost  území,  kdy  pro  eliminaci  dopadů  na  zájmy  ochrany  krajiny
navrhovaná a realizovaná detailní technická řešení podléhají podmínkám významově příslušných
orgánů ochrany přírody a krajiny.

Specifikou  území  jsou  některé  opuštěné  výrobní  a  průmyslové  areály,  které  je  nutno  nejen
z hlediska krajinného rázu revitalizovat a sanovat.

Návrhy na ochranu pohledově exponovaných prostorů spočívají ve snaze minimalizace zásahů
do dominantních krajinářských znaků (místních hřebenů, lesnatých strání apod.), tj. ve svažitých a
pohledově  exponovaných  terénech  lesních  porostů  uvážlivé  zasahování  obnovnými  prvky,
neumísťování  prvků,  které  naruší  charakteristické  vztahy,  měřítko,  funkci  a  využití  těchto
pohledově prostorů.

Ochrana  členitosti  okrajů  lesních  porostů,  lučních  enkláv,  i  vzrostlé  nelesní  zeleně  je  kromě
krajinářských  aspektů  odůvodněna  i  zájmy ochrany  přírody  (uchování  a  navýšení  biodiverzity,
ekologické stability a funkčnosti prvků ÚSES...).
Pozn.: Většina  obecných  zásad  ochrany  krajinného  rázu  je  mimo  účinnost  a  kompetence  územního  plánování

(výjimkou  jsou  návrhy  ÚP  respektované  obecné  požadavky  na  neumísťování  nových  dominantních
technických prvků a jiných objektů v rámci vymezených ploch apod.).
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Patří k nim zejména požadavky:
▪ opravy  a  rekonstrukce  stavebních  objektů  provádět  s  cílem  obnovy  současného  charakteru  včetně

typických přírodních materiálů a barevnosti,
▪ náležité  lesnické  hospodaření,  spočívající  v  postupné  změně  dřevinného  složení  na  struktury

dle stanovištních poměrů (ke zvýšení pestrosti a stability lesních porostů),
▪ uvážlivé umísťování obnovných prvků v pohledově exponovaných partiích (hřebenů, svahů apod.),
▪ ochrana porostních plášťů v okrajích lesa a jejich členitosti, 
▪ pečlivé udržování ploch TTP pro zamezení sukcese a ruderalizace, apod.

I.E.1.3 KRAJINNÉ DOMINANTY, VYHLÍDKOVÉ BODY
Pozn.: zpracováno dle doplňujících průzkumů a rozborů nad rámec požadavků vyhlášky MPSV č.  500/2006 Sb.

v novelizované verzi 2018.

Krajinné dominanty
Zdejší  krajinu  doplňují  i  krajinné  dominanty –  místní  lesnaté  vrcholy  (z  nichž  nejčastěji  není
významnější  výhled)  s několika  málo  výraznými  místními  hřebeny,  které pohledově dotvářejí  a
charakterizují  území  obce.  Nejvýznamnějšími  místními  kladnými  dominantami  jsou:  Hrádek
(na vrcholu s objektem a rozhlednou), Špičák, místní rybník Mašíňák (Varnsdorfský rybník),  ale
i tok  Mandavy  (většinou  v umělém  a  regulovaném  korytě),  k záporným patří  obě  fotovoltaické
elektrárny, příhradový stožár u silnice ve Studánce, mohutné objekty továrních brownfields…

Místa dalekého rozhledu
Zpracovatel ÚP při terénním šetření zaregistroval (ÚAP ORP Varnsdorf tento jev na území obce
neevidují) místně významnější místa dalekého rozhledu umožňující výhled do krajiny a na město
– v k.ú. Varnsdorf vyhlídka z rozhledny Hrádek, u cesty p.p.č. 7153/1 od okraje lesa s lavičkou,
od cesty p.p.č. 8109 nad dančí oborou, a z méně veřejnosti přístupného místa uprostřed pastvin
p.p.č. 5866/10.
Ochrana  přírodních  krajinných  dominant  a  míst  výhledů  spočívá  obecně  v  uchování jejich
přírodních hodnot s minimalizací umělých zásahů do jejich stávající existence, a ochrana výhledů
z výše položených bodů a zamezení umísťování nových objemných objektů ve směrech výhledů
z těchto míst do okolí.

Významné vyhlídkové body
V Územním plánu se vymezují  významné vyhlídkové  body,  které  slouží  pro  zajištění  ochrany
a rozvoje  charakteristického  obrazu  města  Varnsdorf  včetně  venkovské  části  Studánka  jako
základní místa důležitých pohledů na město. Při rozhodování o případných stavbách potenciálně
převyšujících svým objemem nebo výškou okolní zástavbu prověřit záměr zákresem do fotografií
pořízených z významných vyhlídkových bodů, ze kterých bude záměr viditelný. Záměry na změny
v území nesmí narušit charakteristické panorama města, charakter a měřítko existující struktury
zástavby a charakteristické hodnoty ploch volné krajiny.

Vymezeny jsou tyto významné vyhlídkové body:
▪ Hrádek,
▪ Špičák,
▪ Vysílač (u ul. Raisova),
▪ Skála pod Valčíkem,
▪ Pastviny,
▪ U Lomu (v pokračování ul. Polní),
▪ Nad Starou Studánkou,
▪ Valy,
▪ věž kostela sv. Františka z Assisi.

Pozice významných vyhlídkových bodů jsou zakresleny v hlavním výkrese.

I.E.2 ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY
Definice: Územní  systém  ekologické  stability (dále  ÚSES,  systém  -  součást  tzv.  obecné  ochrany  přírody)  je

krajinotvorný program, jehož úkolem je zvýšení ekologické stability od nejmenších celků až po celoevropské
sítě. Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny definuje ÚSES: „Územní systém ekologické stability je
vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují
přírodní  rovnováhu.  Hlavním  smyslem  ÚSES  je  posílit  ekologickou  stabilitu  krajiny  zachováním  nebo
obnovením stabilních ekosystémů a jejich vzájemných vazeb.“ 
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I.E.2.1 PODKLADY PRO VYMEZENÍ ÚSES V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ

Územní systém ekologické stability (dále ÚSES, systém) je součástí tzv. obecné ochrany přírody a
v řešeném území je řešen v následujících podkladových dokumentacích (zdroje informací):
▪ Územně technické podklady nadregionálního a regionálního ÚSES (ÚTP NR a R ÚSES),

MMR a MŽP ČR, 1996 – Společnost pro životní prostředí Brno, revize z 2011,
▪ ZÚR ÚK, 2. aktualizace k 6.8.2020, 3. aktualizace k 17.2.2019,
▪ Územně analytické podklady ORP Varnsdorf, k 22.2.2021,
▪ Územní plán sídelního útvaru Varnsdorf, 1997,
▪ Oblastní plán rozvoje lesů, mapový server ÚHÚL,
▪ Územní plán Varnsdorf ve stupni doplňujících průzkumů a rozborů (SAUL, s.r.o., 2015).

I.E.2.2 ZPŮSOB VYMEZENÍ PRVKŮ SYSTÉMU V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ

Systém je v řešeném území aktuálně tvořen:
▪ systémem regionálního biogeografického významu:

▫ částí biocentra: RBC RC1374 (Velký rybník);
▫ částí  biokoridoru:  RK545 (Dymník –  Velký  rybník):  v území  tvořeného úseky  RBK545

RC1374/LCRK1,  RBK545  LCRK1/LCRK2, RBK545  LCRK2/LCRK3 a  RBK545
LCRK3/0,  zabezpečenými  vloženými  biocentry  místního  významu  LCRK1,  LCRK2  a
LCRK3.

▪ systémem místního biogeografického významu:
▫ biocentra: LBC4, LBC5, LBC6, LBC7, LBC8, LBC9, LBC10, LBC11, LBC12 a LBC13;
▫ biokoridory:  LBK LCRK1/LBC5, LBK LCRK3/0, LBK LCRK3/LBC4, LBK LBC4/LBC5,

LBK  RC1374/LBC5, LBK  LBC4/LBC5, LBK  LBC6/LBC7, LBK  LBC7/LBC8,  LBK
LBC8/LBC9, LBK LBC10/0 a LBK LBC12/LBC13.

Vymezení  systému je  provedeno dle  závěrů  předchozího stupně zpracování  ÚP Doplňujících
průzkumů a rozborů – návrhem a upřesněním hranic prvků a lokalizací zejména dle aktuálního
stavu  v terénu.  Původně  vymezený  systém  doznal  detailních  i  zčásti  podstatnějších  změn
(provedené změny viz závěr kapitoly) v rámci aktualizace systému (vč. změn v označení prvků):
▪ provedené upřesnění prvků systému se týká jejich jednoznačné identifikace k parcelnímu

členění  dle  katastru  nemovitostí,  na  lesních  pozemcích  bylo  provedeno  dle  jednotek
prostorového rozdělení lesa platných LHP/LHO,

▪ součástí vymezeného systému jsou i nové prvky (dosud v podkladových dokumentacích
nevymezené),  kdy  důvodem  byla  objektivní  nutnost  jejich  vymezení  pro  dodržení
prostorových (plošných a délkových) parametrů prvků vyžadovaných aktuální metodikou
vymezování ÚSES a jeho zapracovávání do ÚP.

Vymezené prvky systému respektují  řešení  ÚSES vyššího významu (regionálního) nadřazenou
dokumentací ZÚR ÚK, i metodické požadavky na upřesnění systému a jeho zapracování do ÚP.

Označení prvků je v regionálním významu převzato ze ZÚR ÚK, ve významu místním pak číselnou
řadou v posloupnosti  v  rámci  města  („0“  v označení  značí  sousedící  území),  způsob označení
respektuje  Standardy  vybraných  částí  ÚP -  dokumentace  datového  modelu,  MMR ČR,  verze
24.10.2019. Názvy prvků jsou upřesněny či zvoleny dle místních názvů.

I.E.2.3 TABULKY PRVKŮ SYSTÉMU V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ
V tabulkách prvků jsou uvedeny stručné údaje vztažené k předmětu územního plánování (bližší
údaje viz podkladové dokumentace).

Předmětem údajů tabulek jsou i provedené způsoby vymezení, kdy časovým horizontem změn je
zejména aktualizace ZÚR ÚK z roku 2020.

Identifikace prvků dle LHP (mapový server ÚHÚL) je uvedena z důvodu orientace pro případnou
změnu kategorií lesů dotčených biocentry při obnově LHP. Uvedené druhy pozemků jsou určeny
z aktuálních digitalizovaných map katastru nemovitostí bez ohledu na současný způsob využívání. 
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Součástí níže uvedených tabulek nejsou údaje o návrzích opatření v prvcích, neboť se vymykají
možnostem  a  účinnosti  předmětu  územního  plánování  (přesná  specifikace  budiž  předmětem
odborné  projektové  přípravy  v rámci  lesnického  hospodářského  plánování,  požadavků  orgánů
ochrany přírody a státní správy lesů …). Následně řazeno dle číselné posloupnosti bez ohledu
na jejich biogeografický význam.

Biocentra:

RBC RC1374 (na území města část)
NÁZEV, biogeografický význam „VELKÝ RYBNÍK“, regionální 

výměra [m2] 1 307 560 (v části řešeného území)

funkčnost BC vymezené, existující, optimálně funkční

způsob vymezení
vymezeno dle podkladu ÚAP ORP Varnsdorf (ZÚR ÚK), hranice upřesněny 
na základě výsledků terénního šetření dle parcelního členění KN a jednotek 
prostorového rozdělení lesa platného LHP

dotčené druhy pozemků dle KN lesní pozemky, ostatní plochy

identifikace prvku dle LHP v ř.ú. 137 C,D, 138 A,B, 139 B,C, 140 A,D

LBC4
NÁZEV, biogeografický význam „V BŘEZINKÁCH“, místní, v systému místního významu

výměra [m2] 210 068

funkčnost BC vymezené, existující, optimálně funkční

způsob vymezení
vymezeno  dle  podkladu  ÚAP  ORP  Varnsdorf,  hranice  upřesněny  na základě
výsledků terénního šetření dle jednotek prostorového rozdělení lesa platného LHP

dotčené druhy pozemků dle KN lesní pozemky

identifikace prvku dle LHP v ř.ú. 134 E

LBC5
NÁZEV, biogeografický význam „U TŘÍ STUDÁNEK“, místní, v systému místního významu

výměra [m2] 130 268

funkčnost BC vymezené, existující, optimálně funkční

způsob vymezení
vymezeno  nově  na  základě  výsledků  terénního  šetřen,  hranice  upřesněny  dle
jednotek prostorového rozdělení lesa platného LHP

dotčené druhy pozemků dle KN lesní pozemky

identifikace prvku dle LHP v ř.ú. 136 D část

LBC6
NÁZEV, biogeografický význam „NAD STUDÁNKOU“, místní, v systému místního významu

výměra [m2] 85 892

funkčnost BC vymezené, existující, optimálně funkční

způsob vymezení
vymezeno nově z důvodu zkrácení původní nadměrné délky BK, hranice upřesněny
na základě výsledků terénního šetření dle parcelního členění KN a jednotek 
prostorového rozdělení lesa platného LHP

dotčené druhy pozemků dle KN lesní pozemky

identifikace prvku dle LHP v ř.ú. 141 A část

SAUL s.r.o 119



I – Komplexní zdůvodnění přijatého řešení Odůvodnění územního plánu Varnsdorf

LBC7
NÁZEV, biogeografický význam „ZLATÝ POTOK“, místní, v systému místního významu

výměra [m2] 52 820

funkčnost BC vymezené, existující, optimálně funkční

způsob vymezení
vymezeno dle podkladu ÚAP ORP Varnsdorf, hranice upřesněny na základě 
výsledků terénního šetření dle parcelního členění KN a jednotek prostorového 
rozdělení lesa platného LHP (zčásti podle elektrovodu)

dotčené druhy pozemků dle KN lesní pozemky, ostatní plochy, vodní plocha

identifikace prvku dle LHP v ř.ú. 141 C část

LBC8
NÁZEV, biogeografický význam „MĚSTSKÝ LES“, místní, v systému místního významu

výměra [m2] 99 921

funkčnost BC vymezené, existující, optimálně funkční

způsob vymezení
vymezeno dle podkladu ÚAP ORP Varnsdorf, hranice upřesněny na základě 
výsledků terénního šetření dle parcelního členění KN a jednotek prostorového 
rozdělení lesa platného LHP

dotčené druhy pozemků dle KN lesní pozemky

identifikace prvku dle LHP v ř.ú. 143 B část

LBC9
NÁZEV, biogeografický význam „U CIHLÁŘSKÉ CESTY“, místní, v systému místního významu

výměra [m2] 42 107

funkčnost BC vymezené, existující, optimálně funkční

způsob vymezení
vymezeno dle podkladu ÚAP ORP Varnsdorf, hranice upřesněny na základě 
výsledků terénního šetření dle parcelního členění KN a jednotek prostorového 
rozdělení lesa platného LHP

dotčené druhy pozemků dle KN lesní pozemky

identifikace prvku dle LHP v ř.ú. 146 A část

LBC10
NÁZEV, biogeografický význam „U NEMOCNICE, U MAŠÍŇÁKU“, místní, v systému místního významu

výměra [m2] 50 964

funkčnost BC vymezené, existující, optimálně funkční, místy charakteru vzrostlého lesa

způsob vymezení
vymezeno dle podkladu ÚAP ORP Varnsdorf, hranice upřesněny na základě 
výsledků terénního šetření dle parcelního členění KN

dotčené druhy pozemků dle KN ostatní plochy

LBC11
NÁZEV, biogeografický význam „HRÁDEK“, místní

výměra [m2] 42 755

funkčnost BC vymezené, existující, optimálně funkční, v systému izolované BC

způsob vymezení
vymezeno dle OPRL (LHP), hranice upřesněny na základě výsledků terénního 
šetření dle parcelního členění KN

dotčené druhy pozemků dle KN lesní pozemky

identifikace prvku dle LHP v ř.ú. 142 G
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LBC12
NÁZEV, biogeografický význam „U TOMKA“, místní, v systému místního významu

výměra [m2] 177 834

funkčnost BC vymezené, existující, optimálně funkční

způsob vymezení
vymezeno dle podkladu ÚAP ORP Varnsdorf i OPRL (LHP), plocha rozšířena 
a hranice upřesněny na základě výsledků terénního šetření dle parcelního členění 
KN a jednotek prostorového rozdělení lesa platného LHP

dotčené druhy pozemků dle KN lesní pozemky, vodní plocha

identifikace prvku dle LHP v ř.ú. 142 E

LBC13
NÁZEV, biogeografický význam „ŠPIČÁK“, místní, v systému místního významu

výměra [m2] 64 639

funkčnost BC vymezené, existující, optimálně funkční

způsob vymezení
vymezeno dle podkladu ÚAP ORP Varnsdorf a OPRL (LHP), hranice upřesněny 
na základě výsledků terénního šetření dle parcelního členění KN a jednotek 
prostorového rozdělení lesa platného LHP

dotčené druhy pozemků dle KN lesní pozemky, ostatní plochy

identifikace prvku dle LHP v ř.ú. 142 B část

LCRK1
NÁZEV, biogeografický význam „KLABEČEK“, místní, vložené v trase RK545

výměra [m2] 33 038

funkčnost BC vymezené, existující, optimálně funkční

způsob vymezení
vymezeno dle OPRL (LHP), hranice upřesněny na základě výsledků terénního 
šetření dle jednotek prostorového rozdělení lesa platného LHP, Z hranice sleduje 
okraj koridoru navrhované silnice na území Krásné Lípy

dotčené druhy pozemků dle KN lesní pozemky

identifikace prvku dle LHP v ř.ú. 136 A část

LCRK2
NÁZEV, biogeografický význam „ZA DRŮBEŽÁRNOU“, místní, vložené v trase RK545

délka [m] 38 333

funkčnost BK vymezený, existující, optimálně funkční

způsob vymezení
vymezeno v trase RK545 dle ZÚR ÚK z důvodu dodržení délkového parametru 
úseku BK, upřesněno na základě výsledků terénního šetření dle jednotek 
prostorového rozdělení lesa platného LHP

dotčené druhy pozemků dle KN lesní pozemky

identifikace prvku dle LHP v ř.ú. 134 A část

LCRK3
NÁZEV, biogeografický význam „U MRAVENIŠŤ“, místní, vložené v trase RK545

výměra [m2] 147 925

funkčnost BC vymezené, existující, optimálně funkční

způsob vymezení
vymezeno dle podkladu ÚAP ORP Varnsdorf v trase RK545, hranice nově 
upřesněny na základě výsledků terénního šetření dle parcelního členění KN 
a jednotek prostorového rozdělení lesa platného LHP

dotčené druhy pozemků dle KN lesní pozemky

identifikace prvku dle LHP v ř.ú. 132 B
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Biokoridory:
LBK LBC4/LBC5
NÁZEV, biogeografický význam „KRAJ PŘEDNÍHO LESA“, místní, v systému místního významu

délka [m] 440

funkčnost BK vymezený, existující, optimálně funkční

způsob vymezení
vymezeno dle ÚAP Varnsdorf (ZÚR ÚK), trasa vymezena cca v daném koridoru, 
detailně upřesněna stanovištním poměrům okrajem lesa podél cesty (ekotonová 
společenstva)

dotčené druhy pozemků dle KN lesní pozemky

LBK LBC4/LBC6
NÁZEV, biogeografický význam „K RUMBURKU“, místní, v systému místního významu

délka [m] 760

funkčnost BK vymezený, existující, optimálně funkční

způsob vymezení
vymezeno dle ÚAP Varnsdorf (ÚPSÚ) i OPRL (LHP), trasa upřesněna 
dle stanovištních poměrů a územně jednoznačně podél lesní cesty (překračuje 
hlavní silnici v „překročitelné“ délce)

dotčené druhy pozemků dle KN lesní pozemky

LBK LBC6/LBC7
NÁZEV, biogeografický význam „V PASTVINÁCH“, místní, v systému místního významu

délka [m] 895

funkčnost BK vymezený, existující, optimálně funkční

způsob vymezení
vymezeno dle ÚAP Varnsdorf (ÚPSÚ) a OPRL (LHP), trasa upřesněna 
dle stanovištních poměrů

dotčené druhy pozemků dle KN lesní pozemky, ostatní plochy, TTP, vodní plochy

LBK LBC7/LBC8
NÁZEV, biogeografický význam „VALČÍK“, místní, v systému místního významu

délka [m] 1 030

funkčnost BK vymezený, existující, optimálně funkční

způsob vymezení
vymezeno dle ÚAP Varnsdorf (ÚPSÚ) a OPRL (LHP), trasa upřesněna 
dle stanovištních poměrů

dotčené druhy pozemků dle KN lesní pozemky, ostatní plochy, TTP

LBK LBC8/LBC9
NÁZEV, biogeografický význam „MĚSTSKÝ LES“, místní, v systému místního významu

délka [m] 1 300

funkčnost BK vymezený, existující, optimálně funkční

způsob vymezení
vymezeno dle ÚAP Varnsdorf (ÚPSÚ) a OPRL (LHP), trasa upřesněna 
dle stanovištních poměrů

dotčené druhy pozemků dle KN lesní pozemky

LBK LBC10/0
NÁZEV, biogeografický význam „K HRANIČNÍMU BUKU“, místní, v systému místního významu

délka [m] 1 620

funkčnost BK vymezený, existující, optimálně funkční

způsob vymezení
vymezeno dle OPRL (LHP), trasa upřesněna dle stanovištních poměrů a dle LHP 
podél rozdělovací linie

dotčené druhy pozemků dle KN lesní pozemky, ostatní plochy, TTP
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LBK LBC12/LBC13
NÁZEV, biogeografický význam „ZA MARUŠKOU“, místní, v systému místního významu

délka [m] 1 060

funkčnost BK vymezený, existující, optimálně funkční

způsob vymezení vymezeno okrajem lesa (ekotonová společenstva)

dotčené druhy pozemků dle KN lesní pozemky, vodní plocha

LBK LCRK1/LBC5
NÁZEV, biogeografický význam „MALÁ HVĚZDA“, místní, v systému místního významu

délka [m] 1 410

funkčnost BK vymezený, existující, optimálně funkční

způsob vymezení
vymezeno dle ÚAP Varnsdorf (ÚPSÚ), trasa vymezena dle stanovištních poměrů 
a územně jednoznačně podél lesní cesty

dotčené druhy pozemků dle KN lesní pozemky

LBK LCRK3/0
NÁZEV, biogeografický význam „V BŘEZINÁCH“, místní

délka [m] 420

funkčnost BK vymezený, existující, optimálně funkční

způsob vymezení
vymezeno ideově dle ÚPSÚ (ÚAP Varnsdorf tento BK neřeší), trasa upřesněna 
v trase lesního potoka s návazností na systém v Rumburku.

dotčené druhy pozemků dle KN lesní pozemky

LBK LCRK3/LBC4
NÁZEV, biogeografický význam „PROSTŘEDNÍ LES“, místní, v systému místního významu

délka [m] 530

funkčnost BK vymezený, existující, optimálně funkční

způsob vymezení
vymezeno dle ÚAP Varnsdorf (ZÚR ÚK), trasa vymezena cca v daném koridoru, 
detailně upřesněna stanovištním poměrům, územně podél jednoznačného průseku

dotčené druhy pozemků dle KN lesní pozemky

LBK RC1374/LBC5
NÁZEV, biogeografický význam „RAŠELINIŠTĚ“, místní, v systému místního významu

délka [m] 630

funkčnost BK vymezený, existující, optimálně funkční

způsob vymezení
vymezeno dle ÚAP Varnsdorf (ZÚR ÚK), trasa vymezena cca v daném koridoru,
detailně upřesněna stanovištním poměrům podél jednoznačných rozdělovacích linií
LHP

dotčené druhy pozemků dle KN lesní pozemky

RBK545 LCRK1/LCRK2
NÁZEV, biogeografický význam „ZA DRŮBEŽÁRNOU“, regionální, úsek RK545

délka [m] 290

funkčnost BK vymezený, existující, optimálně funkční

způsob vymezení
vymezeno dle ZÚR ÚK, ideově převzato dle ÚAP Varnsdorf, upřesněno dle OPRL
(LHP), trasa vymezena okrajem lesa (ekotonová společenstva)

dotčené druhy pozemků dle KN lesní pozemky
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RBK545 LCRK2/LCRK3
NÁZEV, biogeografický význam „LESNÍ POTOK", regionální, úsek RK545

délka [m] 820 (nutně tolerovatelná odchylka)

funkčnost BK vymezený, existující, optimálně funkční

způsob vymezení
vymezeno dle ZÚR ÚK, ideově převzato dle ÚAP Varnsdorf, upřesněno dle OPRL
(LHP), upřesněno průběhem lesního potoka 

dotčené druhy pozemků dle KN lesní pozemky

RBK545 LCRK3/0
NÁZEV, biogeografický význam „V KONČINÁCH“, regionální, úsek RK545

délka [m] 190

funkčnost BK vymezený, existující, optimálně funkční

způsob vymezení
vymezeno dle ZÚR ÚK, ideově převzato dle ÚAP Varnsdorf, upřesněno dle OPRL
(LHP),  vymezeno jednoznačně podél  lesní  cesty  v návaznosti  na BKRF 178 na
území Rumburku

dotčené druhy pozemků dle KN lesní pozemky

RBK545 RC1374/LCRK1
NÁZEV, biogeografický význam „U LOMU", „U HÁJOVNY“, regionální, úsek RK545

délka [m] 740 (nutně tolerovatelná odchylka)

funkčnost BK vymezený, existující, optimálně funkční

způsob vymezení
vymezeno dle ZÚR ÚK, ideově převzato dle ÚAP Varnsdorf, upřesněno dle OPRL
(LHP), trasa vymezena zčásti okrajem lesa (ekotonová společenstva)

dotčené druhy pozemků dle KN lesní pozemky

I.E.2.4 VYHODNOCENÍ VYMEZENÍ A FUNKČNOSTI ÚSES, ZÁVĚRY
Aktuálně vymezený ÚSES v návrhu odstraňuje místy i hrubé nedostatky původního systému (viz
předchozí Doplňující průzkumy a rozbory – řešení uvedených podkladových dokumentací). Řešení
územního plánu upřesňuje  prvky  ÚSES dle  parcelního členění  KN a na PUPFL,  dle  jednotek
prostorového  rozdělení  lesa,  jsou  dodrženy  jejich  prostorové  parametry  v intencích  metodik
vymezování  ÚSES, jsou odstraněny nedostatky křížení  některých biokoridorů vložením nových
biocenter  v místech  křížení.  Je  územně zabezpečena  trasa  regionálního  biokoridoru  vložením
nových místních biocenter při dodržení délkových parametrů jeho dílčích úseků.

Vymezenost  systému je  provedena odbornou  revizí  vstupních podkladů (viz  výše)  na základě
výsledků terénního šetření  zpracovatele ÚP v říjnu 2015 (prvky systému zahrnují  nejvhodnější
stanovištní  poměry  potřebám ÚSES,  prezentují  reprezentativní  i  místně  unikátní  společenstva
v rámci  biochor,  respektují  metodické  prostorové  parametry  prvků),  koresponduje  s řešeními
významově nadřazených dokumentací (aktualizací ZÚR ÚK, ÚTP NR a R ÚSES ČR). Zároveň
byla vyhodnocena funkčnost prvků (viz údaje v tabulkách prvků). 

Hranice biocenter jsou v návrhu náležitě upřesněny dle parcelního členění katastru nemovitostí,
na lesních pozemcích i dle hranic jednotek prostorového rozdělení lesa platných LHP, biokoridory
na lesních i nelesních pozemcích jsou v návrhu oproti původním vágním a spíše ideovým trasám
jednoznačně vymezeny podél patrných linií. Jsou respektovány jednoznačné body propojení prvků
systému  na  hranicích  řešeného  území  s návaznostmi  na  systém  území  sousedících
(dle aktualizací  ÚAP ORP Varnsdorf  a ZÚR ÚK).  Způsoby vymezení  jednotlivých prvků i  jejich
odůvodnění jsou náležitě popsány v tabulkách jednotlivých prvků.
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PROVEDENÉ ZMĚNY PŮVODNÍHO SYSTÉMU VYVOLANÉ AKTUALIZACÍ ZÚR ÚK 2020

Trasa RK545:  Aktualizace ZÚR ÚK 2020 z neznámých důvodů (dtto i  oproti řešení ÚTP NR a R
ÚSES) trasu změnila:

▪ novým vymezením podél Z hranice území Města Varnsdorf, kdy soušástí trasy zůstávají
původní  (přejmenované  5  a  4-RK545)  místní  vložená  biocentra  LCRK1  a  LCRK3,
z důvodu dodržení délkových parametrů úseků trasy bylo nově vymezeno místní vložené
LCRK2, součástín trasy je i RBC RC1374 (původní a přejmenované 1-RC1374), trasa je
nově  tvořená  úseky  RBK545  RC1374/LCRK1,  RBK545  LCRK1/LCRK2,  RBK545
LCRK2/LCRK3 a RBK545 LCR3/0  (za zrušení původních 1/5 a 4/5),

▪ původní  trasa  původního  RK545  byla  cca  zachována  (vymezení  původních  místních
biocenter  změn  nedoznalo,  i  při  vědomí  určité  nadbytečnosti  některých  biocenter),
jednotlivé původní biokoridory byly nově šířkou "poníženy" do biogeografického významu
místního (s pomístným nepodstatným korigováním průběhu dle aktuálních podmínek), kdy
je tato původní trasa tvořena LBC5 (původní přejmenované 2-RK545) a LBC4 (původní
přejmenované 3-RK545) s nově přejmenovanými úseky LBK RC1374/LBC5 (původní 1/2-
RK545), LBK LBC7/LBC5 (původní 2/3-RK545) a LBK LCRK3/LB4 (původní 3/4-RK545).

ZMĚNA OZNAČENÍ

V souvislosti se Standardy vybraných částí ÚP (dokumentace datového modelu, MMR ČR, verze
24.10.2019) došlo i ke změně označení (přejmenování) dalších prvků místního významu v systému
významu místního:

▪ biocentra:  LBC6 (původní  6),  LBC7 (7),  LBC8 (8),  LBC9 (9),  LBC10 (10),  LBC11(11).
LBC12 (12) a LBC13 (13),

▪ biokoridory: LBK LCRK1/LBC5 (původní 2/5), LBK LCRK3/0 (4/0), LBK LBC4/LBC6 (3/6),
LBK LBC6/LBC7  (6/7),  LBK  LBC7/LBC8  (7/8),  LBK  LBC8/LBC9  (8/9),  LBK  LBC10/0
(10/0) a LBK LBC12/LBC13 (12/13).

Vymezený systém je dle terminologie  Standardů vybraných částí  ÚP -  dokumentace datového
modelu, MMR ČR, verze 24.10.2019,  po provedeném upřesnění celkově  existující a funkční, tj.
bez prvků nefunkčních a navržených k založení. Některé prvky vymezené na lesních pozemcích
mají však  funkčnost sníženou většinou  vlivem neadekvátní dřevinné skladby dle stanovištních
poměrů – náprava stavu je dlouhodobá a je mimo účinnost a možnosti územního plánování, je
předmětem lesního hospodářsko-úpravnického plánování a následné realizace). Křížení některých
biokoridorů  se  silničními  komunikacemi  je  vzhledem  k přerušení  kontinuity  považováno  nutně
za tolerovatelně překročitelné (v intencích max. délek přerušení  daných metodikou vymezování
ÚSES).
Pozn.: Z důvodu zde upřesněného systému je vhodné v ÚP města Krásné Lípy (formou jeho změny) zrušit tamější

biokoridor RK545 0/0 – důvodem je nadbytečnost prvku a jeho izolovanost v upřesněném systému a trasy
RK545.

K obecným zásadám vedoucích k zajištění funkčnosti biokoridorů vymezených přes stabilizované
a zastavitelné plochy patří  v jejich koridorech neumísťování  staveb,  zpevněných ploch,  terénní
úpravy,  změny  vodního režimu,  obecně  nesnižování  ekologické  stability,  nesnižování  migrační
prostupnosti,  dále  podpora  výsadeb  podél  vodních  toků  a  mimosídelních  cest,  podpora
přirozeného vodního režimu a vzniku revitalizačních prvků na vodních tocích.

Návrh  na  náležité  využívání  skladebných  částí  ÚSES  se  týká  i  údržby  travních  porostů
na nelesních pozemcích a pěstební péče o prvky nelesní zeleně – důvodem je snaha o zachování,
spíše však navýšení interakční funkce prvků a zamezení vzniku nežádoucích sukcesních jevů.

Způsoby hospodaření v lesích tvořících prvky ÚSES podléhají zásadám rámcově stanovených
v podrobných dokumentacích ÚSES, obecně promítnutých do předpisů platných LHP/LHO. Důraz
je  obecně  kladen  na  způsoby  obnov  lesů  vč.  důsledného  stanovování  obnovného  cíle  a
při realizaci obnov jeho respektování. Cesta k tomuto cíli je mj. i kontrola orgánů ochrany přírody a
státní správy formulací navrhovaných opatření v obnovovaných LHP/LHO.
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Pozn.1.: Hospodaření  v lesích  tvořících  prvky  ÚSES  podléhá  podmínkám  zájmů  obecné  ochrany  přírody,  se
zaměřením především na ochranu před devastací a na maximální snahu o vytvoření a zachování přírodních
ekosystémů, např.:
▪ v zastoupení dřevin se dle v rámci výchovy a obnovy porostů postupně přibližovat přirozené skladbě,
▪ v zákazu introdukce a podporování  cizích dřevin (výjimkou může být  odůvodněně příměs modřínu,  či

při obnově zastoupení přípravných dřevin),
▪ v  časovém  situování  obmýtí  a  obnovné  doby  cílových  dřevin  na  horní  hranici  modelu  příslušného

hospodářského souboru (při rekonstrukci i nižší),
▪ ve zjemnění forem hospodářského způsobu s preferencí podrostního a výběrného, popř. násečných forem

(v porostech se silně změněnou skladbou), při běžném hospodaření s vyloučením holosečí,
▪ výchovu podle možností přizpůsobit stabilizační funkci (skladba, výstavba, struktura), s podporou věkové a

prostorové diferenciace,
▪ v obnově  uplatňovat  postup  přihlížející  na  zachování  původnosti  přírodního  prostředí;  maximálně

uplatňovat clonné seče a přirozenou obnovu,
▪ s omezením těžké kolové mechanizace, koncentrace výroby i chemizace,
▪ s přizpůsobením hospodaření výskytu ohrožených druhů rostlin a živočichů,
▪ s ponecháváním doupných stromů a vybraných jedinců až do jejich fyzického věku a rozpadu…

Pozn. 2.: Z hlediska  ÚSES je  pro  obnovu  LHP účelná  změna kategorizace  lesů  (opatření  je  mimo kompetence  a
účinnost  ÚP)  tvořících  biocentra  (v  souladu  s názory  odborné  členské  základny  v  ČKA autorizovaných
projektantů ÚSES) přeřazením dotčených lesů dle zákona č. 289/95 Sb., § 8, odst. 2., písm. f do kategorie
lesů zvláštního určení, tj. lesů u kterých veřejný zájem na zlepšení a ochraně životního prostředí nebo jiný
oprávněný zájem na plnění mimoprodukčních funkcí lesa je nadřazen funkcím produkčním – lesy potřebné
pro  zachování  biologické  různorodosti.  Opatření  je  odůvodněno  potřebou  odlišného  způsobu  lesnického
hospodaření na plochách biocenter, s cílem zabezpečení funkčnosti celého ÚSES.

I.E.2.5 KOEFICIENT EKOLOGICKÉ STABILITY (KES)
Definice: ekologická stabilita = schopnost ekosystému vyrovnávat změny způsobené vnějšími činiteli a zachovávat

své přirozené vlastnosti  a funkce. Protože potenciálními  nositeli  ekologické stability krajiny jsou přirozené
ekosystémy, racionální využívání krajiny nejen nevylučuje, ale nutně zahrnuje jejich trvalou existenci.

Dle příslušného podílu jednotlivých druhů ploch zastoupených a evidovaných v řešeném území,
tj. porovnáním ploch relativně stabilních s výměrou ploch ekologicky nestabilních, činí pro řešené
území  koeficient  ekologické  stability  hodnotu  6,7,  což  celou  krajinu  území  města  z tohoto
aspektu  definuje  jako  typ  krajiny  (výrazně)  přírodní (zdroj:  výpočet  zpracovatele  ÚP
dle statistických údajů katastru nemovitostí).

Pro ekologickou stabilitu  je  tento cca průměrný stav dán významnějším zastoupením zejména
evidovaných lesních pozemků a trvalých travních porostů (luk a pastvin) v porovnání s výměrou
evidované orné půdy a zastavěných ploch.  Tento teoretický vztah však vychází  pouze z údajů
katastru  nemovitostí  (zdroj  ČSÚ),  nikoliv  z  aktuálního  a  skutečného  druhu  pozemků  a  jejich
způsobu a intenzity využívání – do vztahu není zahrnuta výměra některých plošně významnějších
pozemků tzv. ostatních ploch, které jsou často charakteru vznikajícího lesa, zatravněné orné půdy
či jiných pozemků o vyšším stupni ekologické stability (v tomto případě by KES byl ještě vyšší). 

I.E.3 ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU SÍDELNÍ A KRAJINNÉ ZELENĚ

„Zelení“ se dále rozumí (dle lokalizace výskytu vzhledem k zastavěnému území):
▪ zeleň  krajinná:  nezastavěné  a  nezastavitelné  plochy  disponující  trvalým  vegetačním

pokryvem – tzn. na plochách lesních, zemědělských a přírodních a na části  ostatních
vymezených ploch s výskytem prvků zejména vzrostlé nelesní zeleně,

▪ zeleň  sídelní: prvky  vzrostlé  nelesní  zeleně  vyskytující  se  v zastavěném  území
a na zastavitelných plochách.

Ochrana dřevin je v pojetí § 3 a § 7 zákona č. 114/92 Sb. cílena na „dřeviny rostoucí mimo les“,
kterými se rozumí „strom či keř rostoucí jednotlivě i ve skupinách ve volné krajině i v sídelních
útvarech  na  pozemcích  mimo  lesní  půdní  fond“.  Výskyt  vzrostlé  nelesní  zeleně  patří  mezi
významné krajinotvorné prvky  místního významu.  Součástí  této zeleně nejsou ovocné dřeviny
ve zdejších evidovaných zahradách a ovocných sadech.
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Jednotlivé složky, a následně popsané kategorie a lokality nelesní zeleně, vycházejí z výsledků
terénního  šetření  2015  (DPR  ÚP)  a  ze znalosti  aktuálního  stavu.  Výběr  popsaných  a  dále
registrovaných základních  kategorií  nelesní  zeleně  byl  koncipován na základě  aktuální  kvality,
perspektivnosti a lokální dominantnosti.

I.E.3.1 KRAJINNÁ ZELEŇ

Zeleň  na plochách  nezastavěných a  nezastavitelných  ve volné krajině  vyskytující  se  zejména
na funkčních  plochách  lesních,  zemědělských,  přírodních,  vodních  a  vodohospodářských,
výskyt nejvýznamnějších jedinců je i mimo zastavěná území podchycen v podobě registrovaných
VKP.

Kromě pozemků tvořících uvedené vymezené funkční plochy je tvořena plochami nárostů dřevin
a keřů v podobě různých struktur, v naprosté většině nepěstěnými nárosty lesních dřevin (vč. keřů
a křovin),  v druzích dle disponibilních stanovištních podmínek, a to v podobě  solitér,  hloučků,
ploch a  linií mozaikovitě  v celém řešeném území  bez ohledu na  druhové zatřídění  pozemků
v katastru nemovitostí (často na tzv. ostatních plochách i na plochách dlouhodobě nevyužívaných
zemědělských  pozemků  jako  výsledek  probíhající  sukcese).  Prvky  této  kategorie  přispívají
k atraktivitě krajiny,  navyšují její  ekologickou stabilitu,  jsou přirozeným refugiem zde závislých
organismů.

Většina  zejména  plošných  prvků  nelesní  zeleně  svým  aktuálním stavem  vyžaduje  i  pěstební
opatření (potenciální zdroj dřevní obnovitelné hmoty využitelný pro energetické účely bez nutnosti
pěstování  biomasy),  která  jsou  však  i  vzhledem  k  vlastnické  pozemkové  roztříštěnosti
problematická.

PLOCHY LESNÍ (LESNÍ ZELEŇ)

Převážně lesní pozemky (pozemky určené k plnění funkcí lesa) tvoří vymezené tzv. plochy lesní
(v případě významového překryvu s vybranými územními zájmy ochrany přírody plochy přírodní),
v krajinářském  členění  tvořící  součást  typu  tzv.  krajiny  lesozemědělské.  Dle  evidence  KN
zde zaujímají  cca  973  ha,  tj.  37 %  z  celkové  výměry  ř.ú.  (=  lesnatost,  tento  údaj  je  mírně
nad průměrem  ČR).  V plochovém  členění  LHP/LHO  jsou  tvořeny  tzv.  porostní  plochou  a  tzv.
bezlesími.  Zdejší lesy jsou součástí  20. Přírodní lesní oblasti  Lužická pahorkatina (blíže viz
OPRL).

Funkce lesů jsou definovány v jejich  kategorizaci, kde v podmínkách řešeného území naprosto
převažují funkce hospodářské, okrajově i tzv. funkce mimoprodukční. Do kategorií lesa je v pojetí
zákona o lesích zahrnuta pouze tzv.  porostní  plocha (nikoliv  bezlesí  byť  vymezené v katastru
nemovitostí na evidovaných lesních pozemcích).

Tab.: kategorie lesů

lesy hospodářské (§ 9 zákona), zaujímají rozlohu cca 
974,69 ha porostní plochy, tj. cca 98,2% z celkové 
výměry porostní plochy v ř.ú.

lesy hospodářské jsou lesy, které nejsou zařazeny v kategorii 
lesů ochranných nebo lesů zvláštního určení – tyto lesy jsou 
v LHP uvedeny pod kódem 10

lesy zvláštního určení (§ 8 zákona), zaujímají rozlohu 
cca 14,39 ha porostní plochy, tj. cca 1,5% z celkové 
výměry porostní plochy v ř.ú.

dle písm. a) – lesy v prvních zónách CHKO a lesy v přírodních
rezervacích a přírodních památkách – tyto lesy jsou v LHP 
uvedeny pod kódem 32a

lesy ochranné (§ 7 zákona), zaujímají rozlohu cca 3,10 
ha porostní plochy, tj. cca 0,3% z celkové výměry 
porostní plochy v ř.ú.

dle písm. a) – lesy na mimořádně nepříznivých stanovištích 
(sutě, kamenná pole, prudké svahy, strže, nestabilizované 
náplavy a písky, rašeliniště, odvaly a výsypky) – tyto lesy jsou 
v LHP uvedeny pod kódem 21a

Pozn.: údaje o výměrách kategorií lesů byly zjištěny z digitálního mapového podkladu ÚAP ORP Varnsdorf, poněkud
kolidují s údaji ČSÚ.
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Lesy  zde  nejsou  programově  rekreačně  využívány,  jejich  využití  je  dle  kategorizace  cíleno
na výnosovost,  avšak  z hlediska  ochrany  přírody  plní  i  jiné  celospolečenské  funkce:
půdoochrannou, klimatickou, vodohospodářskou a krajinotvornou, tvoří páteř vymezeného ÚSES.
Některé v KN evidované lesy nejsou zařazeny v systému LHP/LHO (stav vyplývá z legislativních
ustanovení, kde kritériem zařazení je jejich vlastnická výměra). 

Většinovým  vlastníkem  lesů  v ř.ú.  je  stát  (Lesy  České  republiky,  s.p.),  lesnické  hospodaření
v území je řízeno Lesními hospodářskými plány (LHP) a osnovami (LHO) pro jednotlivé Lesní
hospodářské celky (LHC). Vlastnicky zde naprosto převažuje stát (reprezentovaný Lesy ČR, s.p.),
některé drobné pozemky v okrajích komplexů lesa patří fyzickým osobám, na V okraji komplexu
Z od zástavby patří část lesa církvi – Římskokatolické farnosti (děkanství Varnsdorf).

Dle „lesního“  zákona č. 289/1995 Sb.,  §  14,  odst.  2,  je  vzdálenost  50 m od okraje lesa limitní
pro dotčení  lesních  pozemků  jakýmikoliv  záměry  (tzv.  ochranné  pásmo  lesa,  zakreslené
v Koordinačním  výkresu).  V praktickém  rozhodování  o  umísťování  staveb  může  být
odsouhlasením  orgánu  státní  správy  lesů  tato  vzdálenost  zkrácena  na  délku  střední  výšky
sousedícího porostu v mýtném věku (s ohledem na lokální proměnnost) – tento limit je v návrzích
urbanistického řešení zohledněn zejména zákazem umisťování staveb hlavních blíže než 20 m
od lesních pozemků.

Vymezené plochy lesní zahrnují v katastru nemovitostí evidované tzv. lesní pozemky bez ohledu
na jejich začlenění  v LHP/LHO. Vymezené plochy přírodní/lesní  zahrnují  v katastru nemovitostí
evidované lesní  pozemky,  které jsou ve významovém a územním překryvu s vybranými zájmy
ochrany  přírody  a  krajiny  (plochy  biocenter  ÚSES,  ZCHÚ).  Vyšší  lesnatost  řešeného  území,
územní  dislokace  lesních  pozemků  i  vysoký  stupeň  jejich  zpřístupněnosti  umožňuje  náležité
lesnické  hospodaření  jak  pro  výnosové  hospodářské  funkce,  tak  i  pro  zajišťování  funkcí
mimoprodukčních.

Způsoby hospodaření  v  lesích tvořících  prvky ÚSES podléhají  zásadám rámcově stanoveným
v podrobných  dokumentacích  ÚSES,  promítnutých  do  předpisů  platných  LHP/LHO.  Důraz  je
obecně kladen na způsoby obnov lesů vč. důsledného stanovování obnovného cíle a při realizaci
obnov jeho respektování.

PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ (NELESNÍ ZELEŇ)

Plochy zemědělské obecně zahrnují některé pozemky zemědělského půdního fondu – ornou
půdu, trvalé travní porosty, zahrady a ovocné sady, i  prvky vzrostlé nelesní zeleně na těchto
pozemcích  (především  remízky,  doprovodnou  a  ochranou  zeleň,  zejména  podél  vodotečí  a
komunikací). Podíl rozsahu polyfunkčně využívaných travních porostů a rozptýlené zeleně obecně
řeší „pozemkové úpravy“ při zohlednění nejen urbanistických, krajinářských, vodohospodářských,
hospodářských,  ale  i  majetkoprávních  aspektů.  Definice  „zeleně“  se  týkají  trvalých  travních
porostů,  trvale zatravněné orné půdy (jejím obsahem nejsou orně obhospodařované pozemky,
zahrady a ovocné dřeviny na pozemcích ZPF), zejména pak prvků nelesní zeleně vyskytující se
na pozemcích ZPF i na ostatních plochách.

Pozemky zemědělského půdního fondu tvoří vymezené tzv. plochy zemědělské, v krajinářském
členění tvořící součást typu tzv. krajiny lesozemědělské (vč. drobných enkláv zahrad v intravilánu
města  tzv.  krajiny  urbanizované).  Jsou  určeny  pro  obhospodařování  zemědělské  půdy  –
pro zemědělskou rostlinnou i  živočišnou prvovýrobu,  a to bez ohledu na současnou intenzitu i
způsoby hospodářského využívání.  Dle  evidence KN zde zaujímají  cca 385,33 ha,  tj.  39,42 %
z celkové výměry řešeného území.

Zemědělské  pozemky (zemědělské  plochy)  se  v území  vyskytují  v ucelených  částech  i
mozaikovitě,  kdy  díky  modelaci  terénu,  vlastnické  struktuře  i  způsobům  využívání  se  zde
nevyskytují  nadměrné scelené hony pozemků. Zdejší  evidovaná orná půda (dle KN evidenčně
zaujímá plochu 104 ha) je aktuálně zatravněna a je součástí okolních honů TTP – tyto pozemky,
spolu  s  evidovanými  trvalými  travními  porosty  (dle  KN  726  ha)  slouží  pro  živočišnou  výrobu
k získávání píce a k pastvení. Část pozemků TTP je však již dlouhodobě opuštěna, mnohdy se zde
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objevují iniciální stadia probíhající sukcese – tyto pozemky se vyskytují většinou v enklávách jiných
okolních druhů pozemků, na vodou silněji ovlivněných a pro mechanizaci neúnosných stanovištích,
mnohdy se jedná o pozemky patrně s dosud neujasněnou majetkoprávní strukturou či o pozemky,
jejichž vlastník nemá potřebu zužitkování biomasy či nejeví o pozemky zájem, nebo i pozemky
dopravně hůře přístupné a vzdálené od center využití.

Zdejší v KN evidované  zahrady (dle KN 255 ha) a  ovocné sady (1 ha) se vyskytují v centrech
částí obce a při jejich okrajích, kde jsou většinou řádně využívány drobnými soukromými pěstiteli
zeleniny  a  ovoce,  v případě  zahrad  u  rekreačních  objektů  i  nové  zástavby  jsou  přetvořeny
v zahrady s výskytem i okrasných druhů dřevin a keřů. 

Hodnota zemědělských pozemků I. a II. třídy ochrany ZPF je v porovnání s tradičními produkčními
oblastmi České republiky méně významná – dle Nařízení Vlády ČR č. 75/2007 Sb. je celé území
města řazeno do zemědělsky méně příznivých oblastí (tzv. LFA - Less Favoured Areas). Důvodem
snížené  produkční  významnosti  jsou  klimatické  a  produkční  podmínky,  ale  i  aktuální  absence
orného  hospodaření  na  evidované  orné  půdě,  kdy  tyto  teoreticky  produkční  půdy  jsou  již
dlouhodobě zatravněny a využívány jako zdroj píce pro živočišnou výrobu. Tato skutečnost však
nemá  praktický  dopad  na  ochranu  ZPF  stanovenou  legislativními  předpisy,  ani  na  ostatní
vymezené územní limity.

Vzhledem k pokračujícímu obecnému trendu  opouštění  zemědělské  půdy  a  změnám struktury
(a intenzity) zemědělského hospodaření v posledních desetiletích, lze odůvodněně předpokládat,
že  dochází  i  k určité  degradaci  zemědělských  půd,  a  to  vlivem  snižování  kulturních  vrstev,
sukcesními jevy apod.

Údržba pozemků ZPF je nutná pro udržení krajinného rázu, umožnění rozvoje chráněných druhů
v  lokalitách  zájmů  ochrany  přírody  a  pro  zamezení  nežádoucích  sukcesních  jevů.  Případné
pěstování biomasy a rychlerostoucích dřevin nepůvodních druhů je zde teoreticky možné,
avšak v případě realizace je vhodné jej zájemci povolit za doložení zpracování získané biomasy –
důvodem  je  nebezpečí  invaze  těchto  vesměs  nepůvodních  druhů  (majících  většinou  značné
expanzní vlastnosti) do okolí v případě opuštění záměru.

PRVKY VZROSTLÉ KRAJINNÉ NELESNÍ ZELENĚ

Prvky této pracovní kategorie zeleně se vyskytuje ve volné krajině mimo zastavěná území. Území
disponuje množstvím prvků vzrostlé nelesní zeleně (dle zákona č. 114/92 sb. o ochraně přírody a
krajiny, § 3, písm. g - dřeviny rostoucí mimo les), tzn. zeleně vyskytující se mimo katastrované
lesní pozemky. Z hlediska strukturového uspořádání se zde vyskytuje v podobě:

Solitér a jejich skupin - prvky této kategorie jsou v podmínkách řešeného území velmi
dominantní  součástí  zdejší  krajiny,  vyskytující  se  zde  poměrně  ve  velkém  množství
i vysoké kvalitě. Tyto krajinně dominantní prvky jsou tvořeny místně autochtonními druhy –
nejčastěji LP, DB, BŘ, JS, SM, BK, OL, JV, KL, VR aj.

Alejí,  stromořadí,  dřevinných  doprovodů  komunikací -  tato  subkategorie  cíleně
založené vzrostlé nelesní zeleně lesních dřevin se v řešeném území vyskytuje poměrně
sporadicky (OL, TP, BŘ, JŘ, JS…), a to nejčastěji podél silničních komunikací (veřejných
i podél účelových), v několika případech se vyskytuje i podél hranic některých pozemků
charakteru ochranné zeleně, místy se z původních alejí silnic dochovaly pouhé solitéry.

Dřevinných doprovodů vodotečí a vodních ploch - většinou linie břehových porostů
druhově  odpovídající  daným  stanovištím,  věkově  v  různých  fázích,  avšak  většinou
vzrostlé a letité struktury i různověké směsi vzniklé sukcesí, vyskytují se zde nejčastěji
podél  místních vodotečí  ve volné krajině i  v zástavbě,  místy nárosty tvoří  údolní  nivy,
většinou se jedná o OL, JS, VR, JL, KL, STŘ, JVbab, ojediněle i TP) s různými příměsemi,
tyto struktury jsou často zahnuty do ÚSES.
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Nárostů  stromů  a  keřů -  tato  zdejší  velmi  častá  kategorie  zahrnuje  prvky  zeleně
bez ohledu  na  vlastnické  vztahy,  tzn.  jak  zeleň  veřejnou,  vyhrazenou  i  soukromou
(v řešeném území  však lze  tyto  prvky  v naprosté  většině  výskytu  považovat  za  zeleň
veřejnosti  přístupnou),  vyskytuje  se  zde  v podobě  různých  struktur  –  méně od  cíleně
založených (např. smrkové mlaziny ve Studánce na evidovaných TTP) po většinou živelně
vzniklé (v podmínkách řešeného území výsledek probíhající sukcese na nevyužívaných
pozemcích vč. evidované orné půdy), je tvořena nárosty lesních dřevin a křovin, v druzích
dle disponibilních stanovištních podmínek. Vyskytuje se zde v podobě hloučků, linií i ploch
(místy i větších výměr) mozaikovitě v celém řešeném území, a to jak na tzv. ostatních
plochách,  podél  některých  komunikací  a  hranic  pozemků,  místy  i  na  dlouhodobě
nevyužívaných zemědělských pozemcích či i  na vodou ovlivněných stanovištích, prvky
této kategorie přispívají ke krajinářské atraktivitě území, navyšují její ekologickou stabilitu,
jsou přirozeným refugiem zde závislých organismů. Některé prvky této kategorie svým
aktuálním stavem naplňují i definici lesa, jsou tvořeny homogenními nárosty lesních dřevin
náletového i cíleného charakteru (v budoucnosti bude možné jejich začlenění do lesních
pozemků,  kdy  návrh  realizace  je  mimo  možnosti  i  účinnost  územního  plánu),  prvky
a lokality této kategorie jsou zde tvořeny zejména OL, VR, JV, KL, JS, JL, TP, JŘ, BO, LP,
OS, BŘ, OS, STŘ, méně DB, BK, ale i  trnkou, hlohy, růží šípkovou, ostružiníky, bezy,
místy sem zasahují fragmenty ostatních zplanělých ovocných dřevin.

Většina zejména plošných prvků svým aktuálním stavem vyžaduje i pěstební opatření (potenciální
zdroj hmoty využitelný pro energetické účely), která jsou však i vzhledem k vlastnické pozemkové
roztříštěnosti problematická.

SÍDELNÍ ZELEŇ (urbanizovaná – veřejná, soukromá, vyhrazená)

Prvky této urbánní i rurální zeleně se vyskytují v zastavěném území města Varnsdorf (včetně části
Studánka). Z hlediska druhového složení se jedná o domácí druhy: LP, JS, DB, DBČ, OL, BŘ, OŘ,
JV,  KL,  JS,  KŠ,  BK,  VJ,  SM,  SMP,  JDoj,  JEDL,  ZV,  CYP,  BO,  BOČ,  AK apod.  Nejkvalitnější
a perspektivní  prvky  této  zeleně  požívají  legislativní  ochranu  v kategorii  obecné  ochrany
(registrované VKP) i zvláštní (památné stromy) ochrany přírody.

Z hlediska strukturového uspořádání a poslání se zde vyskytuje v podobě:

zeleně  veřejné –  parkově  udržovaná  místa  v  centru  města  i  v odloučených
navštěvovaných partiích, tvořená cíleně založenou a parkovou vzrostlou zelení většinou
na pečlivě udržovaných travnatých plochách, slouží oddechu, zatraktivňují urbanizovaný
prostor, tvoří okolí vodních ploch…,

zeleně v zástavbě, urbanizovaná – udržovaná okolí bytových domů na sídlištích včetně
předzahrádek, skupiny, linie (vč. stromů s tvarovanými korunami, časté v centru města),
hloučky i solitéry (výskyt nejvýznamnějších jedinců je v zastavěných územích podchycen
v podobě registrovaných VKP a vyhlášených památných stromů – viz),  vesměs cíleně
založené, struktury s výraznou ochrannou, hygienickou i rekreační funkcí vyskytující se
v zástavbě  i  v  jejím  okolí,  bez  ohledu  na  vlastnické  vztahy  (vyskytují  se  zde  jak
na obecních a veřejnosti přístupných pozemcích, i na pozemcích zjevně soukromých, jsou
i  charakteru  vyhrazené  a  veřejnosti  nepřístupné  zeleně  v oplocených  areálech
průmyslových,  skladových  a  výrobních  ploch  apod.),  tuto  kategorii  místy  doplňují
i krajinářsky  hodnotné  lokality  ploch  zahrad  a  sadů  s užitkovými  ovocnými  dřevinami
i s okrasnými výsadbami ostatních druhů dřevin a keřů, a to jak v obytné, tak rekreační
zástavbě (zejména ve Studánce).
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I.E.4 ODŮVODNĚNÍ ZÁSAD PROSTUPNOSTI KRAJINY

Prostupnost  území  obce  pro  obyvatele  a  návštěvníky je  kromě  volného  neorganizovaného
pohybu krajinou zabezpečena sítí silnic, místních a účelových komunikací, tedy v ÚP vymezenými
plochami veřejných prostranství – komunikace, plochami dopravní infrastruktury – silniční a dalšími
v ÚP Varnsdorf  nevymezenými  zvykovými  trasami.  Její  zabezpečení  je  nezbytné  pro  zajištění
přímého komunikačního propojení sídel v krajině, pro zajištění hospodárného využívání a údržby
dílčích  částí  krajiny,  ale  i  pro  zachování  vztahu  obyvatel  ke  krajinnému prostředí  bez  ohledu
na vlastnické vztahy.

Prostupnost krajiny včetně prostupnosti optické je kompromisem mezi zájmy vlastníků pozemků,
danými jejich podnikatelskými záměry a technologiemi používanými pro využití a údržbu půdního
fondu,  zájmy  veřejnosti  zejména  na  rekreačním  využívání  krajiny  a  zájmy  státu  zejména
na ochraně přírody a krajiny. Postupnými změnami v terénu obecně vyvolanými způsoby využívání
složek půdního fondu (změna orné půdy na travní porosty, investiční činnost, nové liniové stavby,
výstavbou fotovoltaického areálu, oplocováním okrajů zastavěného území apod.) zaniká mnoho
pěšin a cest spojující zástavbu s obdělávanými pozemky, přesto však průchodnost krajiny zůstává
vesměs zachována. 

Průchodnost  území  z pohledu  rekreačních  aktivit je  bezproblémově  zajištěna.  Prostupnost
a přístupnost  území  v zájmech  ochrany  přírody  je  regulována  obecně  platnými  legislativními
ustanoveními (zákon o lesích, o ochraně přírody a krajiny, plány péče o ZCHÚ apod.). 

Prostupnost krajiny pro  velké savce v případě jejich výskytu je umožněna zejména v lesnatých
prostorech  a  v klidových  partiích  nevyužívaných  zemědělských  pozemků  a  ostatních  ploch
(podklady ÚAP ORP Varnsdorf i EVERNIA, s.r.o.) situují významné dálkové migrační trasy a území
mimo řešené území města).

V případě  nutnosti  zajištění  průchodnosti  území  při  hospodářské  činnosti (pastevní  areály,
obnova lesů…) je  nutné operativně na veřejností  využívaných účelových komunikacích zajistit
předpoklady pro souběh veřejného i účelově skupinového zájmu.

I.E.5 ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU PROTIEROZNÍCH OPATŘENÍ

ÚAP ORP Varnsdorf neregistrují na území města výskyt lokalit výrazně erozně ohrožených, ani
terénní šetření v roce 2015 nezaznamenalo výskyt v budoucnu takto potencionálně ohrožených
lokalit  –  z tohoto důvodu není  tento aspekt  přílišným důvodem pro změnu využívání  pozemků
(k erozi náchylná orná půda je zde již většinou dlouhodobě zatravněna). Pro eliminaci případných
erozních  jevů  ve  svažitějších  partiích  při  neočekávaném  orném  hospodaření  je  spíše  nutná
technologická  kázeň  zemědělského  hospodáře.  Na  lesních  pozemcích  jsou  při  obnově  lesů
důležité  k půdě šetrné způsoby vyklizování  a přibližování  dřevní  hmoty,  zejména na svažitých
pozemcích.

I.E.6 ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU OCHRANY PŘED POVODNĚMI

Při zpracování návrhu protipovodňových opatření v ÚP Varnsdorf byly zohledněny dokumentace:
Koncepce ochrany před povodněmi v Ústeckém kraji, Povodňový plán Ústeckého kraje, ZÚR ÚK,
Plán oblasti povodí Horního a Středního Labe, Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry. 

V  koordinačním  výkrese  jsou  zakreslena  stanovená  záplavová  území  vodních  toků  Mandavy
a Křinice (ÚAP ORP Varnsdorf, stav 2016) vždy včetně aktivní zóny záplavového území.

Město  Varnsdorf  nebylo  zařazeno  mezi  obce  s nepřijatelným  povodňovým  rizikem,  konkrétní
opatření nebyla navržena.

Pouze malá okrajová část města Varnsdorf je součástí území s významným povodňovým rizikem,
kdy  úsek  řeky  Mandavy  (státní  hranice  –  Mostecká  ulice  ř.km.  0,3)  byl  vymezen  jako  úsek
s potenciálně významným povodňovým rizikem. Do tohoto území vysokého povodňového rizika
zasahuje okrajově areál městské ČOV (726 m2, v podstatě jen oplocení a nezastavěné pozemky),
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velmi  okrajově  výrobní  areál  (22 m2,  stávající  výrobní  objekt).  Využití  stávajících  staveb  je
podmíněno  realizací  takových  individuálních  technických  opatření  vlastníků  nemovitostí,  která
zajistí  odpovídající  zvýšení  odolnosti  jednotlivých staveb v případě zaplavení,  s  předpokladem
takových  budoucích  úprav,  které  nezhorší  průtok  povodňové  vlny  a  neohrozí  životní  prostředí
(bude  prokázáno  v  následných  stupních  projektové  přípravy)  a  s  předpokladem  umisťování
takových provozů do úrovně 1.NP, které budou koncipovány na případný průchod vody (např.
parkování, manipulační prostory, technické přízemí aj.), a nebudou zde umisťovány citlivá zařízení
(např. zdravotnická zařízení).

Základní zásadou ochrany před povodněmi je zabránění zvýšení odtoku srážkových vod z území a
jejich maximální zadržení v místě vzniku. Toto lze realizovat technickými opatřeními, ale i přírodě
blízkými opatřeními jako je např. vhodná výsadba a obhospodařování půd.

Na území Varnsdorfu a Studánky se nachází řada menších rybníků (např. Valčík, Valcha, Kočka),
největší  z nich je 8,4 ha velký Varnsdorfský rybník (Mašíňák) s objemem cca 160 tis. m3 vody.
Navrhuje se jejich revitalizace a využití pro rekreační účely – zejména Varnsdorfský rybník, kde je
situován autocamping, přírodní pláž aj.

Všechny i drobné vodní plochy jsou významným krajinným prvkem (možnost života, rozmnožování
a migrace živočichů a rostlin) a zároveň mohou sloužit jako možná retence přívalových vod a tedy
ke zpomalení  odtoku při povodňových stavech, ale s ohledem na jejich malou kapacitu je tato
funkce u nich omezená.

V návrhu  ÚP  je  respektována  existence  stanovených  záplavových  území  Mandavy  a  Křinice
a jejich aktivní zóny.

Povodí Mandavy je na území města Varnsdorfu ze severu omezeno státní hranicí  a je tvořeno
úbočími  Špičáku,  na  jehož  vrcholu  je  i  přirozené  rozvodí.  Jeho  vrcholová  část  je  zalesněna
a poměrně  rychle  spadá  do  údolí  Mandavy.  Z  levé  strany  se  do  Mandavy  vlévá  několik
bezejmenných potoků. Jejich průtoky jsou malé, ale poměrně ustálené a všechny mají v pramenné
oblasti vybudovány malé rybníčky. V povodí bezejmenného vodního toku se nachází i zdroj pitné
vody Špičák. Další malé vodní toky jsou zaústěny přes příkopy do kanalizace a dále do Mandavy.
Malý vodní tok – Gerhuský potok pramení poblíž východní hranice se SRN. Pod jeho prameny je
soustava tří malých vodních nádrží (pozůstatek po historickém výrobním areálu). Do Mandavy se
vlévá nad centrální  ČOV přes rybník Kočka.  Koryta potoků jsou bez úprav,  nebo jsou vedena
v příkopech, ale jsou stabilizována. 

Na levém břehu Mandavy jsou umístěny všechny náhony s vodními nádržemi. Hned u západní
hranice se SRN je náhon, který je zaveden do rybníku Valcha. Druhý náhon je podstatně delší
a vede vody do areálu bývalé Velvety v centru města. Na náhonu je zřízena akumulační nádrž.
Dříve byla na tomto náhonu malá vodní elektrárna, která je mimo provoz. U východní hranice se
SRN je starý zakrytý náhon vedený do nádrže Kočka.

Pravá strana údolí Mandavy je tvořena táhlým hřebenem, který tvoří rozvodí Mandavy a Lužničky.
Z  tohoto  zvodnělého  hřebene  stéká  několik  malých  vodních  toků  obdobného  charakteru  jako
na levé straně údolí.  Tyto vodní  toky jsou při  průchodu městem zatrubněny a do některých je
zaústěna dokonce i kanalizace přilehlých ulic. 

V západní části území zprava do Mandavy vtéká Zlatý potok (č.h.p. 2-04-08-005), významný vodní
tok,  který pramenní  na Studánce a přes  SRN přitéká do Mandavy.  Od Studánky přitéká také
Zaječický  potok,  který se  vlévá do Mandavy nedaleko centra  města  v blízkosti  ulice  Františka
Kmocha.  V centru  města  je  zatrubněn.  Dalším  tokem  je  Karlovský  potok,  který  pramení
pod Světlinami a v sedle mezi Dolním Podlužím a Varnsdorfem je na něm zřízen Varnsdorfský
(Mašínův)  rybník,  který  je  využíván  k  rekreaci.  Karlovský  potok  zásobuje  i  nádrže
pod Varnsdorfským rybníkem, které patřily podniku Velveta. Další tok potoka prochází zastavěným
územím, jsou do něj zaústěny některé kanalizační stoky přilehlých ulic. V posledním úseku před
zaústěním do Mandavy je potok zatrubněn. 
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S případnými  protipovodňovými  opatřeními,  která  mají  chránit  vlastní  urbanizované  území,  je
potřeba uvažovat již na začátcích toků. Zde je možnost provedení ekologických revitalizací toků
a zpomalení odtoku vhodnou výsadbou a způsobem obhospodařování,  vzhledem k údolím zde
nejsou plochy vhodné pro případný rozliv vody do krajiny. V urbanizované části již zbývá velice
málo prostoru, a proto případná protipovodňová opatření již budou spíše technického charakteru
při minimalizaci negativních vlivů na stabilitu ekosystémů.

Koryto Mandavy je  opevněno těžkými kamennými zdmi z roku 1915-1920  Kapacita úpravy je
Q100. Úprava koryta je v relativně dobrém stavu (probíhá postupná rekonstrukce). V korytě říčky
jsou  umístěny  vzdouvací  objekty  v místech  napojení  náhonů  na  koryto.  Jednotlivé  vzdouvací
objekty  jsou  ve  špatném  stavu  a  bude  nutná  jejich  rekonstrukce.  Navrhuje  se  zachování
a revitalizace starých náhonů jako městotvorného prvku a doplnění drobných ploch sídelní zeleně
v nivě Mandavy v centrální části města.

Při  konkrétních návrzích jednotlivých staveb je  nutné zvažovat  navyšování  retenční  schopnosti
území, vhodnými krajinnými a technickými úpravami zabraňovat vzniku povrchového odtoku vod
nebo alespoň řešit jeho zpomalení.

Křinice  (č.h.p.  1-15-01-0010-0-00)  je  významný  vodní  tok  pramenící  západně  od  místní  části
Studánka v nadmořské výšce cca 500 m n. m. Poté směřuje západním směrem, protéká Národním
parkem České Švýcarsko a Saské Švýcarsko a vlévá se do Labe a do Severního moře. Vodní tok
v řešeném  území  protéká  masívem  lesa  a  do  stanoveného  záplavového  území  nezasahují
zastavěné ani zastavitelné plochy. Správcem toku je Povodí Ohře.
Pozn.: nový tvar čísla hydrologického pořadí je nyní 1-22-33-4444-5-66-77.

Význam jednotlivých skupin číslic je následující:
 1-22-33-4444 – dílčí dělení k místům soutoků nebo odbočení toků vycházející z VH50 (minimální velikost

plochy povodí přítoku cca 5 km2)
 5 – dělení povodí v profilu hráze vodního díla
 66 – dělení povodí v místě mimoúrovňového křížení toků
 77  –  dělení  povodí  v  profilu  vodoměrné  stanice  (pro  vnitřní  použití  v  ČHMÚ,  není  standardně

poskytováno)
Číslo hydrologického pořadí IV. řádu je v současnosti 1-22-33-4444-5-66.

Na základě požadavku Povodí Ohře je doplněn požadavek „Respektovat nezastavitelnost okolí
vodních toků minimálně do vzdálenosti 6 m od břehové čáry.“

I.E.7 ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU REKREACE V KRAJINĚ

Územní plán určuje pro rekreační využití upřednostňovat zejména stabilizované i rozvojové plochy
občanského vybavení – sport a rekreace, občanského vybavení a veřejných prostranství – zeleň
a dále uplatňovat šetrné formy cestovního ruchu, které nemají negativní vliv na krajinu, přírodu,
zemědělský a lesní půdní fond.

Pro  aktivity  rekreační  nemotorové  dopravy  (turistika,  cyklistika,  běh,  jízda  na  koni  apod.)  je
preferována stávající  i  navržená cestní  síť  z důvodu minimalizace negativních vlivů na přírodu
řešeného území.

Navrhují  se  dva komplexy ploch pro rekreační  využití  krajiny (v ÚP kap.  Občanské vybavení),
jedná se o:
▪ plochu  občanského  vybavení  127.OV.8.45.15  pro  vybudování  rozhledny  se  zázemím

na vrcholu Špičáku včetně přístupové komunikace 157.PK – jedná se o záměr města
Varnsdorf v místě, kde v minulosti stávala restaurace s rozhlednou;

▪ plochy občanského vybavení – sport a rekreace 136.OS.1.15.65 a 137.OS.0.0.0, které
jsou určeny pro vybudování letiště leteckých modelářů včetně zázemí – jedná se o záměr
místního spolku leteckých modelářů,  který potřebuje pro svoji  činnost  vhodnou plochu
pro letiště se zázemím (klubovna, hyg. zázemí apod.) a parkovací plochou, předpokládá
se též využití okolních zemědělských ploch a vzdušného prostoru nad nimi po dohodě
s vlastníkem / hospodářem.
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I.E.8 ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ

Ložiska nerostných surovin

Území není bohaté na nerostné suroviny. V minulých stoletích zde však postupně v řadě lokalit
probíhala důlní činnost. Na území města Varnsdorf (pod Špičákem) probíhaly v 19. století pokusy
o těžbu hnědého uhlí. V současném období žádná důlní činnost neprobíhá a nepředpokládá se její
zahájení ani v budoucnosti.

V západní části řešeného území na k.ú. Studánka u Rumburku leží prognózní zdroj vyhrazených
nerostů.

Tab.: Ložisko nerostných surovin – schválený prognózní zdroj vyhrazených nerostů

ID Název Surovina Nerost Číslo SurIS Subregistr Těžba Organizace IČ Signatura

9331900 Studánka-
Krásná 
Lípa

Náhrady 
živců

čedič, 
znělec

933190000 P dřívější 
povrchová

Ministerstvo 
životního 
prostředí, 
Praha 10

164801 GF P069465

Zdroj: Česká geologická služba

Územní plán nenavrhuje plochy pro dobývání nerostů. Uvedené ložisko je součástí ploch lesních,
ploch přírodních (součást regionálního biocentra 1-RC1374) a přes ložisko vede stávající silnice
II/265 (úsek Studánka – Krásná Lípa), plochy dopravní infrastruktury – silniční.

Ložisko nerostných surovin je zakresleno v koordinačním výkrese.

Poddolovaná území

V řešeném území se vyskytují 4 lokality poddolovaných území.

Tab.: Poddolovaná území

Klíč Název Surovina Stáří Pro-
jevy

Přesnost 
údajů

Úroveň 
dokumentace

Věrohodn
ost 
informací

Signatury Rozsah Rok 
pořízení

4608 Studánka-
Varnsdorf

Uhlí hnědé do 19. 
století

- přesná částečná zjištěná - ojedinělá 2001

2414 Varnsdorf Lignit neznámé - přesná částečná zjištěná GF P011903 -
GF P110469

ojedinělá 1984

2362 Studánka u 
Rumburku

Měděná ruda -
Polymetalické 
rudy

neznámé - nepřesná nedostatečná zjištěná - ojedinělá 1991

4609 Varnsdorf 1 Uhlí hnědé před r. 
1945

- přesná dobrá zjištěná - ojedinělá 2001

Zdroj: Česká geologická služba

Poddolované území č. 4608 částečně zasahuje do rozvojové plochy 99.BV.1.15.65, v kap. C.2
výrokové části je tato skutečnost ošetřena podmíněním využití plochy prověřením geologických
podmínek.

Poddolovaná území jsou zakreslena v koordinačním výkrese.
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I.F ODŮVODNĚNÍ STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH 
S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ

G.7.1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
ÚP Varnsdorf pro naplňování cílů a úkolů územního plánování člení celé správní území města
Varnsdorf  (řešené území územního plánu) na plochy podle významu a podle stávajícího nebo
požadovaného způsobu využití.

PLOCHY PODLE VÝZNAMU
Zastavitelnost ploch

Z hlediska zastavitelnosti jsou plochy v řešeném území členěny na:
▪ plochy zastavěné (plochy stabilizované vč. ploch změn – přestavby), 
▪ zastavitelné (plochy změn – návrhové lokality na dosud nezastavěném území), 
▪ nezastavěné (stabilizované plochy),
▪ nezastavitelné (plochy změn),
Úhrn vymezení ploch z hlediska jejich zastavitelnosti pokrývá 100% řešeného území.
Zastavitelnost ploch se v grafické části dokumentace ÚP rozlišuje jejich příslušným ohraničením.

Časové rozlišení ploch

Z hlediska časového rozlišení jsou plochy členěny na:
▪ plochy stabilizované (stav) 
▪ plochy změn (návrh / přestavby) 
▪ územní  rezervy představují  pouze ochranu daného území pro předpokládané budoucí

využití za orientačním návrhovým horizontem územního plánu, proto jsou územní rezervy
zobrazeny nad plochami stabilizovanými a změn.

Úhrn vymezení ploch z hlediska jejich časového rozlišení pokrývá 100% řešeného území.
Časové  rozlišení  ploch se v  grafické části  dokumentace ÚP rozlišuje  jejich  odlišným plošným
pojednáním (stabilizované plochy – plné, plochy změn – šrafované, územní rezervy - obrysem).

PLOCHY PODLE ZPŮSOBU VYUŽITÍ

Specifikace (kategorie) ploch s rozdílným způsobem využití

Návrh  ploch  s rozdílným  způsobem  využití,  jejich  členění  a  podmínky  využití  jsou  v souladu
s aktuálním zněním zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a vyhlášek
č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu
evidence  územně  plánovací  činnosti,  č.  501/2006  Sb.,  o obecných  požadavcích  na využívání
území.  Některé  kategorie  ploch  definované  vyhláškou  č. 501/2006  Sb.  jsou  dále  podrobněji
členěny a některé jsou doplněny dle konkrétních potřeb zjištěných v řešeném území. 

Úhrn vymezení ploch z hlediska jejich využití pokrývá 100% řešeného území.
Kategorie  ploch  se  v  grafické  části  dokumentace  ÚP  rozlišují  jejich  odlišným  barevným
pojednáním.

G.7.2 PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ 

Plochy s rozdílným způsobem využití – zastavěné, zastavitelné a přestavby:

BM PLOCHY BYDLENÍ – MĚSTSKÉ

▪ podkategorie ploch bydlení dle § 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb.;
▪ určení: zejména pro individuální bydlení v rodinných domech nebo pro kolektivní bydlení

v bytových domech;
▪ využití: umožňují nerušený a bezpečný pobyt a každodenní rekreaci a relaxaci obyvatel,

dostupnost veřejných prostranství a základního občanského vybavení;
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▪ umístění:  v  kvalitním  prostředí  zpravidla  v  návaznosti  na  plochy  centra města  a
podružných městských center. 

BV PLOCHY BYDLENÍ – VENKOVSKÉ

▪ podkategorie ploch bydlení dle § 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb.;
▪ určení:  zejména  pro  individuální  bydlení  ve  spojeni  s  rozmanitými  ekonomickými

aktivitami, které nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení a pro rodinnou rekreaci;
▪ využití:  umožňují nerušený a bezpečný pobyt, každodenní i sezónní rekreaci a relaxaci

obyvatel i ekonomické aktivity obyvatel vymezené plochy slučitelné s bydlením (služby,
zemědělství,  nerušící  výroba),  dostupnost  veřejných  prostranství  a  základního
občanského vybavení a venkovské krajiny;

▪ umístění: v kvalitním prostředí venkovské části Studánka v návaznosti na krajinné zázemí
a lokální centrum příměstské části.

SC PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ – CENTRÁLNÍ

▪ podkategorie ploch smíšených obytných dle § 8 vyhlášky č. 501/2006 Sb.;
▪ určení:  zejména pro hygienicky a esteticky přijatelné a společensky žádoucí promíšení

kolektivního bydlení a vyšších obslužných funkcí  v centru města a bydlení a obslužných
funkcí v podružném městském centru a lokálním centru venkovské části;

▪ využití:  umožňují  nerušený  a  bezpečný  pobyt,  dostupnost  veřejných  prostranství  a
občanského vybavení a ekonomické aktivity, které vytvářejí atraktivitu center a nesnižují
kvalitu prostředí a pohodu bydlení;

▪ umístění:  v  atraktivním  prostředí  centra  města  a uzlových  prostorech  podružného
městského centra a lokálního centra příměstské části s relativně nejvyšší zátěží veřejných
prostranství, kde s ohledem na charakter zástavby, její urbanistickou strukturu a způsob
dosavadního využití není účelné členit území na plochy bydlení a občanského vybavení,
vždy přístupné z kapacitně dostačujících ploch dopravní infrastruktury.

SM PLOCHY SMÍŠENÉ MĚSTSKÉ

▪ nově definovaná kategorie ploch dle § 3, odst. 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb., pro specifická
a z velké  části  již  stabilizovaná území,  kde je  historicky  promíšena širší  škála  funkcí
(zejména bydlení  a  výroba),  které  se  obvykle  neslučují,  ale  které  vedle  sebe  mohou
existovat při zachování přijatelné kvality prostředí;  

▪ určení:  zejména pro hygienicky a esteticky přijatelné a společensky únosné promíšení,
záměny funkcí  a revitalizaci  bydlení  a rozmanitých ekonomických aktivit,  u kterých lze
vyloučit negativní vliv na kvalitu prostředí a pohodu bydlení;

▪ využití: pro tento typ plochy se s ohledem na výše uvedené nestanovuje hlavní využití
▫ umožňuji koexistenci (soužití) rozmanitých ekonomických aktivit  i  nerušený a bezpečný

pobyt, dostupnost veřejných prostranství a občanského vybavení; 
▫ pro rozvoj území tyto plochy představují potenciál využitelný v souladu s budoucími trendy a

aktuálními  potřebami  uživatelů  území  –  umožňují  též  využití  aktuálně  nevyužívaných
zejména průmyslových provozoven a areálů pro jiné funkce;

▪ umístění:  v  tradičně  promíšených  funkčně  a  prostorově  narušených  částech  obce
přístupných  z  kapacitně  dostačujících  ploch  dopravní  infrastruktury,  kde  s  ohledem
na charakter  zástavby,  její  urbanistickou  strukturu  a  způsob  dosavadního  využití  není
účelné členit území na plochy bydlení a výroby.

RZ PLOCHY REKREACE – ZAHRÁDKOVÉ OSADY
(st. zákon ani vyhl. č. 501/2006 Sb. neobsahují problematiku zahrádkových osad)

▪ podkategorie ploch rekreace dle § 5 vyhlášky č. 501/2006 Sb.;
▪ určení: pro specifický způsob rekreace ve spojení se zemědělským využitím pozemků;
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▪ využití: zahrádkové osady pro samozásobitelskou pěstitelskou činnost;
▪ umístění: v rámci zastavěného území – zejména v jeho okrajových polohách;
▪ plošné  regulace  byly  na  základě  požadavků  objednatele  a  pořizovatele  upraveny  dle

aktuálních  podmínek  v  území  s  tím,  že  byla  doplněna  regulace  „maximální  výměra
zastavění  stavebního  pozemku  nadzemními  stavbami“,  která  udává  hodnoty  ve  třech
pásmech velikostí stavebních pozemků, důvodem je zachování rekreačního charakteru a
kvalitního klidového prostředí ploch RZ a nepřipustit jejich nadměrné nevhodné stavební
využití.

OV PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ

▪ kategorie ploch občanského vybavení dle § 6 vyhlášky č. 501/2006 Sb.;
▪ určení: zejména pro významná zařízení základních i vyšších obslužných funkcí, zřizovaná

a užívaná ve veřejném zájmu a sloužící obecnému užívání bez ohledu na vlastnictví;
▪ využití: umožňují stabilizaci umístěni významných prvků celoměstské struktury a nerušený

a bezpečný pobyt v dostupnosti z veřejných prostranství;
▪ umístění:  ve  specifickém  prostředí  odpovídajícím  jejich  účelu  nebo  v atraktivních

spádových  (centrálních)  polohách,  vždy  přístupné  z  kapacitně  dostačujících  ploch
veřejných  prostranství  -  zařízení  občanského  vybavení  mohou  být  v  souvislosti
obslužných funkcí s jinými funkcemi zahrnuta do ostatních ploch s rozdílným způsobem
využití, zejména: 

▫ jako součásti centrotvorného charakteru v plochách smíšených centrálních,
▫ pro zajištění základních obslužných funkcí v plochách pro bydlení;

▪ na  základě  pokynu  C/40  pokynů  pro  zpracování  návrhu  pro  veřejné  projednání  byla
doplněna do regulativu podmínka „hlavní využití musí zaujímat minimálně 50 % výměry
dané plochy“.

OS PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – SPORT A REKREACE

▪ podkategorie  ploch občanského vybavení  dle  § 6 vyhlášky  č.  501/2006 Sb.,  která se
vymezuje  z  důvodu  zajištění  specifické  funkce  ploch  pro  sport  a  rekreaci,  které  jsou
umísťovány často v přímé návaznosti na volnou krajinu;

▪ určení:  zejména pro tělovýchovu, sport a kolektivní formy rekreace, zřizované a užívané
ve  veřejném  zájmu  i  na  komerční  bázi  pro  vlastní  potřebu  obyvatel  města  i  využití
sportovně rekreačního potenciálu pro cestovní ruch;

▪ využití: umožňují nerušený a bezpečný pobyt a dostupnost sportovně rekreačních funkcí a
umístění veřejných prostranství;

▪ umístění:  ve  specifickém  prostředí  odpovídajícím  jejich  účelu,  přístupné  z kapacitně
dostačujících ploch dopravní infrastruktury;

▪ na  základě  pokynu  C/40  pokynů  pro  zpracování  návrhu  pro  veřejné  projednání  byla
doplněna do regulativu podmínka „hlavní využití musí zaujímat minimálně 50 % výměry
dané plochy“.

OH PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – HŘBITOVY 

▪ podkategorie  ploch občanského vybavení  dle  § 6 vyhlášky  č.  501/2006 Sb.,  která se
vymezuje z důvodu zajištění specifických podmínek pro hřbitovy a jejich příslušenství;

▪ určení:  plochy  veřejných  pohřebišť,  zřizované  a  užívané  ve  veřejném zájmu,  sloužící
obecnému užívání bez ohledu na vlastnictví;

▪ využití:  umožňují  nerušený  a  bezpečný  pobyt,  umístění  veřejných  prostranství  a
dostupnost pietních funkcí;

▪ umístění:  ve specifickém prostředí tradičních lokalit odpovídajícím jejich účelu, přístupné
z kapacitně dostačujících ploch veřejných prostranství;
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▪ na  základě  pokynu  C/40  pokynů  pro  zpracování  návrhu  pro  veřejné  projednání  byla
doplněna do regulativu podmínka „hlavní využití musí zaujímat minimálně 50 % výměry
dané plochy“.

PK PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ – KOMUNIKACE

▪ podkategorie ploch veřejných prostranství dle § 7 vyhlášky č. 501/2006 Sb. (ÚP rozlišuje
podkategorie: plochy veřejných prostranství – komunikace a plochy veřejných prostranství
– zeleň z důvodu dělení ploch na zastavitelné a nezastavitelné);

▪ určení: plochy veřejných prostranství, u nichž využití pozemků, malá intenzita dopravy a
vliv na kvalitu prostředí nevylučuje jejich začlenění do ploch jiného způsobu využití, avšak
jiné využiti těchto pozemků není možné;

▪ využití:  umožňují dostupnost veřejných prostranství, zajištění dopravní přístupnosti ploch
s jiným způsobem využití, stabilizaci prostorové kostry obce – náměstí, návsi, ulice, kde
veškeré  činnosti  směřují  k  bezúplatnému  využívání  veřejností  pro  denní  rekreaci  a
relaxaci a společenské funkce - běžné i slavnostní shromažďování;

▪ umístění:  po celém území obce v rozsahu a polohách odpovídajících jejich účelu, funkci
v celkovém systému veřejných prostranství a obsluhovaném území.

DS PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – SILNIČNÍ

▪ podkategorie ploch dopravní infrastruktury dle § 9 vyhlášky č. 501/2006 Sb.; rozdělení
ploch dopravní infrastruktury z důvodu zajištění podmínek pro odlišné způsoby dopravy;

▪ určení:  plochy dopravní infrastruktury silniční, kde rozsah dopravních staveb a zařízení,
intenzita dopravy a potenciální vliv na kvalitu prostředí vylučuje jejich začlenění do ploch
jiného způsobu využití a jiné využití těchto pozemků není možné;

▪ využití:  umožňují  dopravní  přístupnost  ploch s jiným způsobem využití  v  obci  i  širším
území;

▪ umístění: ve specifických polohách odpovídajících jejich účelu, funkci v celkovém systému
dopravy a obsluhovaném území.

DD PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – DRÁŽNÍ 

▪ podkategorie ploch dopravní infrastruktury dle § 9 vyhlášky č. 501/2006 Sb.; rozdělení
ploch dopravní infrastruktury z důvodu zajištění podmínek pro odlišné způsoby dopravy;

▪ určení:  plochy dopravní infrastruktury drážní, kde rozsah dopravních staveb a zařízení,
intenzita dopravy a potenciální vliv na kvalitu prostředí vylučuje jejich začlenění do ploch
jiného způsobu využití a jiné využiti těchto pozemků není možné;

▪ využití:  umožňuji  dopravní  přístupnost  ploch s  jiným způsobem využití  v  obci  i  širším
území;

▪ umístění: ve specifických polohách odpovídajících jejich účelu, funkci v celkovém systému
dopravy a obsluhovaném území.

TI PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

▪ kategorie ploch technické infrastruktury dle § 10 vyhlášky č. 501/2006 Sb.;
▪ určení: zejména pro stavby a zařízení technické infrastruktury, kdy využití pozemků pro

tuto infrastrukturu vylučuje jejich začlenění do ploch jiného způsobu využití a jiné využiti
těchto pozemků není možné;

▪ využití: umožňují zajištění funkcí technické infrastruktury pro město Varnsdorf i v kontextu
širšího území, zejména zásobování pitnou vodou, odkanalizování, zásobování elektřinou,
plynem, teplem, spoje a nakládání s odpady;

▪ umístění: ve specifických polohách odpovídajících jejich účelu, funkci v celkovém systému
technické infrastruktury území.
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VS PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ 

▪ kategorie ploch výroby a skladování dle § 11 vyhlášky č. 501/2006 Sb.; 
▪ určení: zejména pro stavby výroby a skladování, zejména průmyslové a řemeslné, kde

z důvodu  možných  negativních  vlivů  za  hranici  těchto  pozemků  vylučuje  začlenění
pozemků s těmito vlivy do ploch jiného způsobu využití;

▪ využití:  umožňují  soustředění  ekonomických  aktivit  tvořících  hospodářskou  základnu
města; 

▪ umístění:  v  soustředěných  zónách  na  okraji  zastavěného  území  nebo  ve specifickém
prostředí odpovídajícím jejich účelu a vlivu na kvalitu prostředí, vždy zajištěné technickou
infrastrukturou a přístupné z kapacitně dostačujících ploch dopravní infrastruktury.

VZ PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ – ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ

▪ podkategorie ploch výroby a skladování dle § 11 vyhlášky č. 501/2006 Sb.; 
▪ určení: zejména pro stavby výroby a skladování – zemědělské a lesnické, kde z důvodu

možných  negativních  vlivů  za  hranici  těchto  pozemků  vylučuje  začlenění  pozemků
s těmito vlivy do ploch jiného způsobu využití;

▪ využití:  umožňují  soustředění  hospodářských  aktivit  zajišťujících  obhospodařování
zemědělských  a  lesních  pozemků na území  města  a  údržbu krajiny,  též  lze  v  těchto
plochácyh zpracovávat zemědělské a lesnické produkty; 

▪ umístění: v plochách na okraji zastavěného území nebo oddělených od ploch s nároky
na kvalitu  prostředí  (zejm. bydlení)  ve specifickém prostředí  odpovídajícím jejich účelu,
vždy  zajištěné  technickou  infrastrukturou  a  přístupné  z  kapacitně  dostačujících  ploch
dopravní infrastruktury.

Plochy s rozdílným způsobem využití – nezastavěné a nezastavitelné

V rámci úpravy návrhu územního plánu pro veřejné projednání byla z kapitoly F.2.2 vypuštěna tzv.
základní  vybavenost  území pro plochy nezastavěné a nezastavitelné a zároveň byly upraveny
regulační podmínky ploch nezastavěných a nezastavitelných. Úprava byla provedena na základě
požadavku KÚÚK – orgánu ochrany ZPF.

VH PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ 

▪ kategorie ploch vodních a vodohospodářských dle § 13 vyhlášky č. 501/2006 Sb.;
▪ určení: zejména pro nakládání s vodami, ochranu před jejich škodlivými účinky a suchem,

regulaci  vodního režimu území  a  plněni  dalších  účelů  stanovených právními  předpisy
upravujícími  problematiku  na úseku  vod a  ochrany  přírody  a  krajiny,  jejichž  rozsah  a
charakter vylučuje jejich začleněni do ploch jiného způsobu využití;

▪ využití: umožňují stabilizaci a ochranu vodních ploch, koryt vodních toků a jiných pozemků
určených pro převažující vodohospodářské využití;

▪ umístění:  po  celém  území  obce  v  rozsahu  a  polohách  odpovídajících  přirozenému
utváření krajiny i jejich specifickému účelu.

ZP PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ 

▪ kategorie ploch zemědělských dle § 14 vyhlášky č. 501/2006 Sb.;
▪ určení: zejména pro zajištění podmínek hospodářského využití zemědělské půdy; 
▪ využití: umožňují stabilizaci a ochranu zemědělského půdního fondu;
▪ umístění:  po  celém  území  obce  v  rozsahu  a  polohách  odpovídajících  přirozenému

utváření krajiny i jejich specifickému účelu.
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LP PLOCHY LESNÍ 

▪ kategorie ploch lesních dle § 15 vyhlášky č. 501/2006 Sb.;
▪ určení: zejména pro pro zajištění podmínek využití pozemků pro les;
▪ využití: umožňují stabilizaci a ochranu pozemků určených k plnění funkcí lesa;
▪ umístění:  po  celém  území  obce  v  rozsahu  a  polohách  odpovídajících  přirozenému

utváření krajiny i jejich specifickému účelu. 

PP PLOCHY PŘÍRODNÍ 

▪ kategorie ploch přírodních dle § 16 vyhlášky č. 501/2006 Sb.;
▪ určení: zejména pro ochranu přírody a krajiny; 
▪ využití: zajištění podmínek pro ochranou přírody a krajiny;
▪ umístění:  po  celém  území  obce  v  rozsahu  a  polohách  odpovídajících  přirozenému

utváření  krajiny  i  jejich  specifickému účelu  –  biocentra  ÚSES všech biogeografických
významů, zvláště chráněná území, evropsky významné lokality soustavy NATURA 2000.

Pozn.: zastavěným a zastavitelným plochám a plochám vodním a vodohospodářským, i když jsou součástí území
splňujících výše uvedené vymezení ploch přírodních, ponecháno základní označení svého způsobu využití.

SK PLOCHY SMÍŠENÉ KRAJINNÉ 
▪ podkategorie ploch smíšených nezastavěného území dle § 17 vyhlášky č. 501/2006 Sb.

s odlišným názvem z důvodu lokálního výskytu těchto ploch i v zastavěném území;
▪ určení:  zejména  pro  krajinné  struktury  nelesní  a  neprodukční  a  dále  lze  využít  i  pro

produkční fuknce ZPF;
▪ využití: činnosti k zajištění ekologicko stabilizačních a krajinně estetických funkcí;
▪ umístění:  zejména  v  prolukách  mezi  ostatními  nezastavěnými  plochami  v  rozsahu  a

polohách odpovídajících přirozenému utváření krajiny;
▪ dle  pokynu  A-13  (dle  stanoviska  orgánu  ochrany  ZPF)  a  na  základě  dohody

s pořizovatelem  byla  plocha  stávající  fotovoltaické  elektrárny  přesunuta
do stabilizovaných  ploch  smíšených  krajinných  s tím,  že  do  regulativu  do  podmíněně
přípustného využití byl doplněn bod „fotovoltaické elektrárny – pouze stávající“ tak, aby
stávající FVE mohla „dožít“, ale nové na tomto typu ploch nevznikaly.

PZ PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ – ZELEŇ 
▪ podkategorie ploch veřejných prostranství dle § 7 vyhlášky č. 501/2006 Sb. (ÚP rozlišuje

podkategorie: plochy veřejných prostranství – komunikace a plochy veřejných prostranství
– zeleň z důvodu dělení ploch na zastavitelné a nezastavitelné);

▪ určení:  zejména  pro  veřejná  prostranství,  u  nichž  využití  pozemků  a  vliv  na  kvalitu
prostředí nevylučuje jejich začlenění do ploch jiného způsobu využití, avšak jiné využiti
těchto pozemků není možné;

▪ využití: umožňují dostupnost veřejných prostranství a stabilizaci kostry sídelní zeleně, kde
veškeré  činnosti  směřují  k  bezúplatnému  využívání  veřejností  pro  denní  rekreaci  a
relaxaci;

▪ umístění: umisťované po celém území obce v rozsahu a polohách odpovídajících jejich
účelu, funkci v celkovém systému veřejných prostranství.
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G.7.3 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH 
Vymezení pozemků v plochách 

Podmínka týkající  se vymezování  stavebních pozemků je  obecnou formulací,  která má zajistit
základní funkčnost území.

Prostorové uspořádání staveb
ÚP vymezuje  plochy  s  rozdílným  způsobem  využití  zastavitelné  a  nezastavitelné  a  stanovuje
základní  podmínky  jejich  prostorového  uspořádání,  cílené  zejména  na  ochranu  charakteru
městských  částí,  krajinného  rázu  a  jedinečného  panoramatu  města.  Pro  regulaci  staveb
na zastavitelných plochách je primárně určen regulační plán. 

Území plán Varnsdorf stanovuje následující základní parametry regulující zástavbu:
▪ Výšková hladina zástavby – parametr, který reguluje nejvyšší přípustnou výšku zástavby

ve vymezených plochách, je stanoven zejména z důvodu ochrany panoramatu města a
krajinného rázu; regulace je provedena dle max. počtu podlaží při současné definici max.
konstrukční výšky podlaží, v některých plochách je definována též minimální podlažnost
z důvodu zachování městského charakteru zástavby (zejména centrální oblasti); výšková
hladina zástavby je obecně nejvyšší v centru města (včetně sídlišť, kde je výšková hladina
již nastavena stávající zástavbou), postupně se snižuje k okrajům města (příměstským
částem)  -  nejnižší  je  při  přechodu  zástavby  do  volné  krajiny;  pro  stanovení  výškové
hladiny  zástavby  v zastavěném  území  byla  určující  výška  existujících  staveb;  tento
parametr  zároveň  představuje  ochranu  stávající  zástavby  v území  před  neuváženými
zásahy.

▪ Intenzita zastavění pozemků v plochách:
Kn  –  index  zastavění  nadzemními  stavbami se  stanovuje  z  důvodu  regulace  hustoty
zástavby území a ochrany krajinného rázu, aby nedošlo k nevhodným zásahům do území
zejména v případech, kdy vidina zisku vede k maximalizaci výtěžnosti z pozemku a ve
výsledku k objemově nevhodné zástavbě pro dané území;  tento parametr představuje
ochranu  stávající  zástavby  v  území  před  neuváženými  zásahy;  index  se  týká  pouze
nadzemních staveb, nikoliv těch, které nejsou v krajině vnímatelné;
Kz – index zeleně se stanovuje jako minimální hodnota z důvodu zachování podílu zeleně
ve městě a retenční schopnosti území; 
Využívání  pozemků na  stabilizovaných  plochách:  v obytných  souborech  (zejména
původní  KBV  na  plochách  bydlení  městského)  jsou  veřejná  prostranství  obvykle
vymezena  jako  společná  pro  skupiny  staveb,  popř.  sekcí  -  jednoznačná  příslušnost
pozemků zde není rozlišitelná.

▪ Minimální  velikost  stavebního  pozemku –  parametr  představující  spolu  s Kn  a  Kz
plošnou regulaci  zástavby,  jeho smyslem je eliminovat  v  případech,  kde je  to  možné,
hustotu a odstupy zástavby území.

Uvedené regulace dávají předpoklady k vytvoření kvalitního území, které s předpoklady pro plnění
příslušných funkcí dle jejich určení.

V rámci definic pojmů byly na základě požadavků pokynů po společném jednání doplněny definice
pojmů ubytování a mobilní dům, jehož umisťování je zároveň vyloučeno s ohledem na krajinný ráz.

Omezení ve využívání ploch

Koridory dopravních staveb
Důležitou  regulaci  v  územním  plánu  představují  koridory  dopravních  staveb,  které  u stávající
dopravní  infrastruktury řeší  časté problémy s nevyhovujícím šířkovým uspořádáním stávajících
komunikací  v  území,  historicky vytyčených v dobách,  kdy na ně byly  kladeny podstatně méně
náročné požadavky. Koridory dopravních staveb se týkají ploch dopravní infrastruktury – silniční a
ploch  veřejných  prostranství  –  komunikace.  Rozšiřování  komunikací  není  v měřítku  územního
plánu zobrazitelné,  proto se navrhuje toto řešení:  komunikace budou rozšířeny do sousedních
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ploch  s  jinou  funkcí  (např.  bydlení),  přičemž  než  se  tak  stane,  každý  stavebník  sousedící
s komunikací musí předpokládat, že rozšíření bude provedeno na úkor jeho plochy a přizpůsobit
tomu svou stavební činnost, tj umístit stavby tak, aby rozšíření bylo možné bez problémů provést. 
V případě navržených koridorů dopravních staveb se jedná o to, že v době zpracování územního
plánu je sice znám záměr, není však k dispozici podrobnější dokumentace stavby, na základě které
by bylo možné přesně vymezit potřebnou plochu, proto územní plán vymezuje širší koridor, v rámci
kterého  bude  následně  dopravní  stavba  umístěna  a  zbylé  plochy  podél  komunikace  náležící
do koridoru budou přiřazeny k funkci sousedící s koridorem.
Na základě  požadavku  Ministerstva  dopravy  byla  do kap.  F.3.3  výrokové  části  doplněna  věta
„V plochách  navazujících  na navržené  koridory  dopravní  infrastruktury  je  přípustné  umístění
vedlejších staveb souvisejících s hlavní stavbou dopravní infrastruktury v přilehlém koridoru, které
odůvodněně není možné umístit ve vymezeném koridoru dopravní infrastruktury.“

Koridory technické infrastruktury
Protože územní plán navrhuje řadu liniových vedení sítí technické infrastruktury, na které prozatím
není  zpracována podrobnější  dokumentace a nelze je  přesně fixovat  v území,  je  třeba nechat
prostor  projektantovi  podrobnější  dokumentace sítí,  aby na základě podrobných podkladů určil
přesně trasu sítě v rámci koridoru určeném územním plánem.

Ochranné pásmo lesa 
Řada návrhových lokalit územního plánu z různých důvodů zasahuje do ochranného pásma lesa.
Povolování  novostaveb v ochranném pásmu lesa bude podléhat  souhlasu příslušného orgánu;
s ohledem na bezpečnost staveb a ochranu krajinného rázu nelze umisťovat nové hlavní stavby
do vzdálenosti 25 m od okraje lesa.

Vyloučení umisťování staveb v nezastavěném území
Umisťování  staveb,  zařízení  a  jiných  opatření  v  nezastavěném  území  podle  § 18,  odst. 5
stavebního zákona se připouští pouze v souladu s podmínkami pro funkční využití a prostorové
uspořádání území stanovenými v ÚP Varnsdorf. Důvodem k tomu je veřejný zájem ochrany přírody
a krajiny včetně VKP (zejm. plochy PP, LP, SK, VH), ochrany zemědělského a lesního půdního
fondu (zejm. plochy LP, ZP, SK, PZ).

I.G ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ 
K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH 
PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM 
VYVLASTNIT

Realizace  navržených  změn  využití  řešeného  území  v jednotlivých  lokalitách  bude  prováděna
na základě vypořádání  s vlastníky dotčených pozemků a objektů.  Návrh  koncepce usiluje o co
nejmenší zásah do stabilizovaných fondů. Přesto se nelze z důvodu optimalizace ekonomie využití
území a napravení předchozího nekoncepčního vývoje území, zejména v oblasti dopravní obsluhy
a  technické  infrastruktury,  vyhnout  minimálním  demolicím  a  záborům  soukromých  pozemků
pro veřejné účely.  Z tohoto důvodu jsou některé pro obec významné návrhové plochy, zejména
dopravní trasy zasahující okrajově velký počet malých pozemků, zařazeny do kategorie veřejně
prospěšných staveb (VPS).

Pozemky,  stavby  a  práva  k nim  potřebné  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.

Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření jsou v ÚP rozděleny na VPS, pro které lze
práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit:
▪ veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury,
▪ veřejně prospěšné stavby technické infrastruktury.
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Níže uvedené věta byla do kap. G.1 výrokové části vložena na základě požadavku Ministerstva
dopravy:  „Pro  účely  vymezení  koridorů  a  ploch  pro  veřejně  prospěšné  stavby  se  za  součást
veřejně  prospěšné  stavby  považují  celé  soubory  staveb  tj.  nejen  stavby  hlavní,  ale  i  stavby
vedlejší,  nezbytné k provedení  stavby hlavní  a k zajištění  jejího řádného užívání  např.  svahy,
zářezy,  opěrné  a  zárubní  zdi,  mosty,  tunely,  odvodnění,  příjezdové  komunikace  a  napojení
na komunikace nižšího řádu,  přípojky  a  přeložky  technické infrastruktury,  doprovodná zařízení
technické  infrastruktury,  doprovodné  dopravní  stavby,  zařízení  staveniště  aj.,  pokud  nejsou
samostatnou veřejně prospěšnou stavbou nebo veřejně prospěšným opatřením. Některé vedlejší
stavby mohou být umístěny i mimo vymezenou plochu či koridor VPS, pokud to není v rozporu
s koncepcí a návrhy ÚP.“

VPS PRO DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU

Veřejně  prospěšné  stavby  pro  dopravní  infrastrukturu  zahrnují  vybrané  plochy  dopravní
infrastruktury – silniční  (DS) a vybrané plochy a koridory veřejných prostranství  – komunikace
(PK). Jedná se o následující plochy a koridory:
▪ 149.DS – silnice I/9 – obchvat Studánky, včetně křižovatky se silnicí II/265 a křižovatky

s místní obslužnou komunikací (stará trasa silnice I/9) včetně vedlejších staveb; jedná se
o dlouhodobě  sledovaný  záměr,  jehož  smyslem  je  snížení  negativních  vlivů  dopravy
(zejména těžké nákladní) na venkovské sídlo Studánka; v úpravě dokumentace ÚP pro
veřejné  projednání  byl  koridor  upraven  dle  aktuálně  sledované  podrobnější  studie  a
rozšířen na 100 m typické šíře dle požadavku DO, což má mimo jiné za následek výrazný
nárůst  jeho  výměry  a  výrazné  rozšíření  seznamu  potenciálních  objektů  nutných
k demolici;

▪ 150.DS –  koridor  pro přeložku silnice II/263 – obchvat  Krásné Lípy včetně vedlejších
staveb; jedná se o návrh vyplývající z platného ÚP Krásná Lípa, který částečně zasahuje
na  správní  území  města  Varnsdorf,  k.ú.  Studánka  u  Rumburku;  schválením  tohoto
koridoru je podmíněna realizace celého záměru na území města Krásná Lípa;

▪ 143.DS – nový úsek silnice III/2641 (prodloužení  ul. Svatopluka Čecha),  křižovatka se
silnicí II/265 (Československé mládeže) včetně vedlejších staveb, městský okruh; jedná
se  o  chybějící  úsek  městského  dopravního  okruhu,  jehož  smyslem  je  zefektivnění
vnitroměstské dopravy a její přesun z centrálních území města na okruh, zároveň tato
trasa plní  funkci silnice III.  třídy propojující  dvě stabilizované silnice II.  třídy na území
města;

▪ 144.DS –  křižovatka  silnic  II/265  (Československé  mládeže,  Karlinská)  a  III/2641
(Československé  mládeže)  včetně  vedlejších  staveb,  městský  okruh;  v  místě  této
křižovatky se mění trasa silnice II/265 a silnice III/2641, zároveň se předpokládá vznik
okružní křižovatky s možností napojení přilehlých ploch generujících zvýšenou dopravní
zátěž (zejm. nákupní zóny);

▪ 145.DS –  křižovatka  silnice  III/2641  (Národní,  nový  úsek)  s místními  komunikacemi
(Moravská,  Erbenova,  Národní)  včetně  vedlejších  staveb,  městský  okruh;  jedná  se
o chybějící  úsek  městského  dopravního  okruhu,  jehož  smyslem  je  zefektivnění
vnitroměstské dopravy a její  přesun z centrálních území města na okruh, zároveň tato
trasa plní  funkci silnice III.  třídy propojující  dvě stabilizované silnice II.  třídy na území
města;

▪ 154.PK –  úprava  úseku  místní  komunikace  (Moravská)  ve  vazbě  na  145.DS  včetně
vedlejších staveb;  jedná se o směrovou i  výškovou úpravu vyvolanou realizací  plochy
145.DS;

▪ DS.1 – nový mostní úsek silnice III/2641 včetně vedlejších staveb, městský okruh, jehož
smyslem je zefektivnění vnitroměstské dopravy a její přesun z centrálních území města
na okruh, zároveň tato trasa plní funkci silnice III. třídy propojující dvě stabilizované silnice
II. třídy na území města;
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▪ 146.DS –  nový  úsek  silnice  III/2641,  městský  okruh,  včetně  vedlejších  staveb,  jehož
smyslem je zefektivnění vnitroměstské dopravy a její přesun z centrálních území města
na okruh, zároveň tato trasa plní funkci silnice III. třídy propojující dvě stabilizované silnice
II. třídy na území města; jedná se o komunikaci plnící zároveň obslužnou funkci pro území
s nově navrženými zastavitelnými plochami;

▪ 148.DS –  nový  úsek  silnice  II/264,  křižovatka  se  stávající  II/264  (Plzeňská)  a  místní
komunikací (Mladoboleslavská), včetně vedlejších staveb, městský okruh, jehož smyslem
je zefektivnění vnitroměstské dopravy a její přesun z centrálních území města na okruh;
tato přeložka vyloučí z trasy silnice II. tř. stávající úrovňové křížení s železniční dráhou;

▪ DS.2 -  nový mostní úsek silnice II/264 včetně vedlejších staveb, městský okruh, jehož
smyslem je zefektivnění vnitroměstské dopravy a její přesun z centrálních území města
na okruh; jedná se o mimoúrovňové křížení se stávající železniční dráhou;

▪ 147.DS – nový úsek silnice II/264, křižovatka s II/264 (Palackého) a místní komunikací
(Nádražní)  včetně  vedlejších  staveb,  městský  okruh,  jehož  smyslem  je  zefektivnění
vnitroměstské dopravy a její přesun z centrálních území města na okruh; tato přeložka
vyloučí z trasy silnice II. tř. stávající úrovňové křížení s železniční dráhou;

▪ 162.PK –  terminál  veřejné  osobní  dopravy  s  vazbou  na  II/264  (147.DS)  a  místní
komunikaci (Nádražní) včetně vedlejších staveb; při vzniku terminálu VOD se předpokládá
využití stávající nádražní budovy a propojení s provozem nádraží;

▪ 163.PK –  úprava  křižovatky  místních  komunikací  včetně  napojení  obchodních  ploch
generujících vyšší dopravní zátěž včetně vedlejších staveb;

▪ 151.PK  –  veřejný  prostor  včetně  místní  komunikace  (Ernsta  Thällmanna)  s  vazbou
na silnici II/264 (Plzeňská) a místní komunikace (Jiřího Wolkera) včetně vedlejších staveb;
jedná  se  o koncepční  návrh  veřejného  prostoru  podružného  městského  centra
občanského  vybavení  městské  části  Karlov  v  poloze  vně  docházkové  vzdálenosti
městského centra Varnsdorfu;

▪ 158.PK –  prodloužení  místní  komunikace  (Zimní)  včetně  vedlejších  staveb,  jedná  se
o koncepční  návrh,  který  dotváří  základní  kostru  místních  komunikací  v  místní  části
Karlov;

▪ 156.PK – místní komunikace včetně mostu přes řeku Mandavu spojující ulice Národní a
Barvířskou  včetně  vedlejších  staveb;  jedná  se  o  návrh  zlepšující  přístupnost  území
městského centra;

▪ 155.PK –  most  přes  Mandavu,  propojení  místních  komunikací  (Lidická  a  Kmochova)
včetně  vedlejších  staveb;  jedná  se  o  návrh  zlepšující  přístupnost  území  městského
centra;

▪ 153.PK –  místní  komunikace  (Závoznická)  včetně  vedlejších  staveb;  návrh  doplňuje
kostru místních komunikací v souvislosti s návrhy zastavitelných ploch;

▪ 152.PK – místní komunikace (Zuzánkova) včetně vedlejších staveb; návrh doplňuje kostru
místních komunikací v souvislosti s návrhy zastavitelných ploch;

▪ Z1 –  koridor  konvenční  železniční  dopravy  nadmístního  významu  včetně  vedlejších
staveb;  vyplývá ze ZÚR ÚK;  koridor  byl  ve  fázi  úpravy dokumentace ÚP pro veřejné
projednání upraven v souvislosti se změnou mapového podkladu v oblasti státní hranice.

K jednotlivým dopravním VPS bylo doplněno „včetně vedlejších staveb“ tak, aby byly zahrnuty i
případné stavby vně vymezených koridorů.

VPS PRO TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Územní  plán  Varnsdorf navrhuje  rozšíření  nezbytné  technické  infrastruktury,  a  to  jak
pro zásobování  stávajících  zastavěných  ploch,  tak  zejména  pro  zásobování  ploch  navržených
územním plánem k zastavění.

Pro odkanalizování navržených zastavitelných ploch a doplnění kanalizačního systému města jsou
navrženy 3 úseky kanalizačních řadů jako VPS – K1, K2 a K3.
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Pro zásobování navržených zastavitelných ploch elektrickou energií je třeba umístit jako VPS 12
nových trafostanic VN/NN včetně vedení VN a 1 úsek podzemního vedení VN. Dále se vymezuje
VPS pro vrchní vedení VVN 110 kV umístěné v koridoru, který je v ÚP upřesněn a vyplývá z PÚR
ČR a ze ZÚR ÚK, koridor E25 byl ve fázi úpravy dokumentace ÚP pro veřejné projednání upraven
dle aktualizované ZÚR ÚK.

Pro  zajištění  nového  zdroje  tepla  pro  městský  systém CZT se  vymezuje  jako  VPS navržená
plynová kotelna včetně přívodního VTL plynovodu (T1).

Pro zajištění kapacitního zásobování plynem navržených ploch výroby a skladování se navrhují
dvě VTL regulační stanice včetně přívodních plynovodů P1 a P2.

Jako  VPS  je  vymezena  též  navržená  plocha  technické  infrastruktury  138.TI.2.45.15,  která  je
určena pro zřízení kompostárny.
Pozn.: veřejně prospěšná opatření pro snižování ohrožení území povodněmi a jinými přírodními katastrofami, veřejně

prospěšná opatření pro zvyšování retenčních schopností území a veřejně prospěšná opatření pro založení
prvků ÚSES se v ÚP nevymezují.

I.H ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ DALŠÍCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH 
STAVEB A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, PRO KTERÉ LZE 
UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO

ÚP Varnsdorf VPS ani VPO, pro které lze uplatnit předkupní právo nevymezuje.

I.I STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE § 50 ODST. 6 
STAVEBNÍHO ZÁKONA

Kompenzační  opatření  podle  § 50  odst.  6  Stavebního  zákona  se  v  ÚP  nestanovují  neboť
z Posouzení vlivu na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast nevyplývá jejich potřeba.

I.J ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE 
ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍM 
ÚZEMNÍ STUDIE

V územním plánu je vymezeno 27 ploch, jejichž využití je podmíněno zpracováním územní studie,
jedná se o tyto lokality:
▪ ÚS1 (plocha změny 10.BM.2.25.55);
▪ ÚS2 (plochy  změn  5.BM.2.25.55,  104.SC.2.45.15,  105.SC.2.45.15,  151.PK,  158.PK,

164.PZ),  vymezení  územní  studie  bylo  oproti  návrhu  pro  společné  jednání  upraveno
z důvodu využití části plochy 104.SC.2.45.15;

▪ ÚS4 (plocha změny 110.SM.2.35.25);
▪ ÚS5 (plocha změny 128.OS.2.35.25);
▪ ÚS7 (plochy změn 12.BM.2.25.55, 124.RZ.1.10.75), vymezení územní studie bylo oproti

návrhu pro společné jednání upraveno z důvodu využití části plochy 12.BM.2.25.55;
▪ ÚS9 (plochy změn 24.BM.2.25.55, 115.SM.2.45.15);
▪ ÚS10 (plochy změn 25.BM.2.25.55, 116.SM.2.45.15), vymezení územní studie bylo oproti

návrhu pro společné jednání na základě pokynů upraveno, plocha 25.BM.2.25.55 byla
částečně využita;

▪ ÚS11 (plocha změny 140.VS.2.60.10);
▪ ÚS12 (plocha změny 141.VS.2.60.10);
▪ ÚS14 (plocha změny 130.OS.2.45.15);
▪ ÚS15 (plochy změn 49.BM.2.35.40, 50.BM.4.35.40, 146.DS);
▪ ÚS16 (plocha změny 120.SM.4.45.15);
▪ ÚS17 (plocha změny 31.BM.2.25.55);
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▪ ÚS19 (plocha změny  29.BM.2.25.55), vymezení územní studie byla upraveno z důvodu
úpravy mapového podkladu;

▪ ÚS21 (plocha  změny  46.BM.2.25.55),  vymezení  územní  studie  bylo  oproti  návrhu
pro společné jednání na základě pokynů upraveno;

▪ ÚS23 (plocha změny 47.BM.2.25.55),  vymezení  územní  studie  bylo  oproti  návrhu
pro společné jednání na základě pokynů upraveno;

▪ ÚS24 (plocha  změny  52.BM.2.25.55),  vymezení  územní  studie  bylo  oproti  návrhu
pro společné jednání na základě pokynů upraveno;

▪ ÚS25 (plocha  změny  61.BM.1.15.65),  vymezení  územní  studie  bylo  oproti  návrhu
pro společné jednání na základě pokynů upraveno;

▪ ÚS29 (část  plochy změny 62.BM.2.25.55),  vymezení  územní studie bylo oproti  návrhu
pro společné jednání na základě pokynů upraveno;

▪ ÚS30 (plocha změny 68.BM.2.25.55);
▪ ÚS31 (plocha změny 64.BM.1.15.65);
▪ ÚS32 (plocha změny 72.BM.2.25.55);
▪ ÚS34 (plocha změny 73.BM.2.25.55);
▪ ÚS35 (plocha změny 123.SM.2.45.15);
▪ ÚS37  (část  plochy  změny  200.BM.2.25.55),  doplněná  územní  studie  v  rámci  úpravy

dokumentace pro veřejné projednání (jedná se o bývalou část ÚS24);
▪ ÚS38 (nová plocha změny 194.BM.2.25.55), územní studie byla doplněna v rámci úpravy

dokumentace pro veřejné projednání (dříve byla ve stejném rozashu vymezena plocha
132.OS.2.35.25);

▪ ÚS39  (plocha  změny  40.BM.2.25.55),  doplněná  územní  studie  v  rámci  úpravy
dokumentace pro veřejné projednání.

Pozn: Některé územní studie byly vypuštěny v rámci úpravy dokumentace pro veřejné projednání, jedná se o tyto:
▪ ÚS3 (plocha změny 4.BM.2.25.55), zrušeno (již provedena parcelace s vymezením komunikací);
▪ ÚS6 (plocha změny 139.VS.2.60.10), zrušeno, plocha 139.VS.2.60.10 byla vypuštěna;
▪ ÚS8 (plocha změny 21.BM.2.25.55), zrušeno (již provedena parcelace s vymezením komunikací);
▪ ÚS13 (plocha změny 75.BM.2.45.15), zrušeno, plocha byla částečně využita;
▪ ÚS18 (plocha změny 30.BM.2.25.55), územní studie byla vypuštěna, plocha 30.BM.2.25.55 byla zmenšena,

rozdělena a částečně změněna na plochu veřejného prostranství – zeleň;
▪ ÚS20 (plocha změny 41.BM.2.25.55), zrušeno (již provedena parcelace s vymezením komunikací);
▪ ÚS22 (plocha změny 48.BM.1.25.55) zrušeno, plocha 48.BM.1.25.55 byla již částečně využita;
▪ ÚS26 (plocha změny 56.BM.1.25.55) vypuštěno, plocha 56.BM.1.25.55 byla výrazně redukována;
▪ ÚS27 (plocha změny 57.BM.1.25.55) vypuštěno, plocha 57.BM.1.25.55 byla výrazně redukována;
▪ ÚS28 (plocha změny 59.BM.2.25.55), zrušeno (pokyn C/29);
▪ ÚS33 (plocha změny 74.BM.2.25.55) zrušeno, plocha 74.BM.2.25.55 byla vypuštěna;
▪ ÚS36 (plochy změn 133.OS.1.10.75, 134.OS.1.10.75, 135.OS.0.0.100), zrušeno, plochy byly vypuštěny.

Územní studie jsou vymezeny v lokalitách, které jsou plošně rozsáhlejší nebo je třeba na nich řešit
specifické  vazby  ploch  mezi  sebou,  tak  aby  byly  koordinovaným postupem zajištěny  všechny
požadované  funkce  území.  Územní  studie  mají  za  úkol  řešit  zejména  způsob  zastavění,  síť
komunikací  pro  dopravní  obsluhu,  dopravní  napojení  na stávající  komunikace,  veřejná
prostranství, technickou infrastrukturu a zeleň. Zároveň je třeba v rámci některých z těchto ploch
umístit plochy veřejných prostranství o dané minimální výměře dle § 7 vyhlášky č. 501/2006 Sb.
v platném znění.

Oproti předchozí etapě (návrhu pro společné jednání byly na základě pokynů vypuštěny územní
studie ÚS3, ÚS6, ÚS8, ÚS13, ÚS18, ÚS20, ÚS22, ÚS26, ÚS27, ÚS28. ÚS33 a ÚS36 a doplněny
územní studie ÚS37, ÚS38 a ÚS39.

Na  základě  požadavku  v  pokynu  B/3  byl  pro  územní  studie  doplněn  požadavek  "respektovat
stávající prostorové poměry území, zejména příslušné měřítko a velikost parcel".

Koridory, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování se
nevymezují.
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I.K ODŮVODNĚNÍ ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU 
VÝKRESŮ K NĚMU PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI 

Dokumentace územního plánu je zpracována v souladu s požadavky smlouvy o dílo a Zadání ÚP
Varnsdorf při zohlednění čitelnosti a přehlednosti dokumentace.

I.P LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ

Limity využití území omezují, vylučují, případně podmiňují umisťování staveb a jiné využití území
včetně různých opatření v území. Limity určují nepřekročitelnou hranici, hodnotu, nebo rozpětí pro
využití  a  uspořádání  předmětného  území  za účelem  zajištění  funkčnosti  jeho  systémů,
bezpečnosti, ochrany přírody a zdravého životního prostředí.

Při řešení územního plánu jsou respektována ustanovení obecně závazných právních předpisů a
norem,  jsou  dodržena  všechna  ochranná  a  bezpečnostní  pásma,  pokud  se řešeného  území
dotýkají. Tyto limity vycházející z právních předpisů a správních rozhodnutí (vstupní limity) jsou
zachyceny v grafické části Odůvodnění ÚP v Koordinačním výkrese.

Limity,  které  stanoví  územně  plánovací  dokumentace  jsou  další  omezení,  která  jsou
vyvolána schválenou koncepcí ÚP (výstupní limity) jsou zakresleny v grafické části Odůvodnění
ÚP v Koordinačním výkrese jako návrh.

Limity  využití  území,  zejména  ochranná  pásma,  jejichž  šířka  není  v měřítku  územního  plánu
zobrazitelná jsou v koordinačním výkrese reprezentovány svým nositelem, tj. např. vedením či sítí,
která je pak v legendě označena zároveň jako limit využití území.

I.P.1 OCHRANNÁ PÁSMA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

OCHRANNÁ PÁSMA SILNIC

▪ silnice I. třídy (silnice I. třídy, I/14): 50 m od osy vozovky,
▪ silnice II. třídy (II/287, II/614): 15 m od osy vozovky
▪ silnice  III.  třídy  (III/2878,  III/2879,  III/28716,  III/28717,  III/28730,  III/28733,  III/28741,

III/29024, III/29029): 15 m od osy vozovky.

OCHRANNÉ PÁSMO ŽELEZNIČNÍ TRATI

▪ železniční trať regionálního významu (č. 036): 60 m od krajní osy koleje, 30 m od hranice
obvodu dráhy.

OCHRANNÉ PÁSMO TRAMVAJOVÉ TRATI A VLEČEK

▪ ochranné pásmo tramvajové tratě činí: 30 m od osy koleje.

I.P.2 OCHRANNÁ PÁSMA VODOVODNÍCH ŘADŮ A KANALIZAČNÍCH STOK

K bezprostřední  ochraně vodovodních řadů a kanalizačních stok před poškozením se vymezují
ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok (dále jen ochranná pásma), která jsou
stanovena zákonem č.  274/2001 Sb.,  o vodovodech a kanalizacích a vyhlášky č.428/2001 Sb.
v platném znění.

OCHRANNÁ PÁSMA VODOVODNÍCH ŘADŮ

Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou
stranu:
▪ u vodovodních řadů do průměru 500 mm včetně, 1,5 m,
▪ u vodovodních řadů nad průměr 500 mm, 2,5 m.
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OCHRANNÁ PÁSMA KANALIZAČNÍCH STOK

Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny kanalizační stoky
na každou stranu:
▪ u kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m,
▪ u kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m.

I.P.3 OCHRANNÁ PÁSMA ELEKTROROZVODNÝCH ZAŘÍZENÍ

Energetický zákon č. 458/2000 Sb. stanoví v §46 ochranná pásma následovně:
▪ u nadzemního vedení s napětím nad 1 kV do 35 kV včetně - pro vodiče bez izolace je

ochranné pásmo 7 m od krajního vodiče na obě strany
▪ u nadzemního vedení s napětím nad 35 kV do 110 kV včetně je ochranné pásmo 12 m od

krajního vodiče na obě strany
▪ u podzemního vedení  s napětím do 110 kV včetně je ochranné pásmo 1 m po obou

stranách krajního kabelu.

Ochranné pásmo elektrické stanice je vymezeno svislými rovinami:
▪ u stožárových stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň

nízkého napětí je ochranné pásmo 7 m
▪ u kompaktních zděných stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV

na úroveň nízkého napětí je ochranné pásmo 2 m
▪ u vestavných elektrických stanic je ochranné pásmo 1 m od obestavění.

U zařízení vybudovaných před účinností zákona č.458/2000 Sb. zůstávají  zachována ochranná
pásma podle dříve platných předpisů (Vládní nařízení č. 80/1957 a Vyhláška MPE č.153/1961):
▪ u nadzemního vedení VN je ochranné pásmo 10 m (v lesních průsecích 7 m) na každou

stranu od krajního vodiče
▪ u stožárových trafostanic VN/NN se stanoví šířka ochranného pásma jako u vedení VN
▪ u nadzemního vedení od 60 do 110 kV včetně je ochranné pásmo 15 m na každou stranu

od krajního vodiče
▪ u kabelového vedení všech napětí je ochranné pásmo 1 m na každou stranu
▪ ochranné  pásmo  elektrické  stanice  je  vymezeno  svislými  rovinami  vedenými

ve vodorovné vzdálenosti  30  m měřené kolmo na oplocenou nebo obezděnou hranici
objektu stanice.

I.P.4 OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ
Podle Energetického zákona č.458/2000 Sb. §68 jsou ochranná pásma :
▪ u  středotlakých  plynovodů  a  přípojek  v  zastavěném  území  obce  1  m na  obě  strany

od půdorysu
▪ u ostatních plynovodů a přípojek 4 m na obě strany od půdorysu
▪ u technologických objektů 4 m na všechny strany od půdorysu.

Bezpečnostní pásma (energetický zákona č. 458/2000 Sb., § 69)
▪ regulační stanice vysokotlaké - 10 m
▪ vysokotlaké plynovody do DN 100 - 15 m
▪ vysokotlaké plynovody do DN 250 - 20 m
▪ vysokotlaké plynovody nad DN 250 - 40 m.

I.P.5 OCHRANNÁ PÁSMA ROZVODŮ TEPELNÉ ENERGIE
Ochranné pásmo výroben a rozvodů tepelné energie dle zákona č. 458/2000 Sb., § 87 (ve znění
pozdějších předpisů):
▪ u výměníkových stanic ochranné pásmo činí 2,5 m
▪ zařízení na výrobu a rozvod tepelné energie je 2,5 m 
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I.P.6 OCHRANNÁ PÁSMA SPOJOVÝCH ZAŘÍZENÍ

TELEKOMUNIKACE

Zákon  o  telekomunikacích  č. 151/2000  Sb.  v  § 92  stanoví  ochranná  pásma  podzemních
telekomunikačních vedení do vzdálenosti 1,5 m po stranách krajního vedení.

RADIOKOMUNIKACE

Podle  Zákona  o  telekomunikacích  č. 151/2000  Sb.  § 92  platí  ochranná  pásma  pro  ostatní
telekomunikační  zařízení  (kromě  podzemních  telekomunikačních  vedení),  pokud  na  ně  bylo
vydáno územní rozhodnutí.
▪ ochranná pásma komunikačních vedení a zařízení elektronických komunikací dle zákona

č.127/2005Sb., ve znění pozdějších předpisů
▪ ochranné pásmo zařízení MV vysílače Černá Studnice 3 000 m
▪ ochranné pásmo televizního vysílače 40 m

I.P.7 LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
Nejsou v řešeném území identifikovány ani navrhovány.

I.P.8 LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ZPŮSOBU VYUŽITÍ ÚZEMÍ
▪ platná územní rozhodnutí
▪ územní souhlasy
▪ stavební povolení
▪ stavební uzávěry

I.P.9 OCHRANA KULTURNÍCH HODNOT

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

Limity využití území představují historicky cenné objekty, které byly dle zákona o státní památkové
péči  č. 20/1987 Sb.,  prohlášeny  za  kulturní  památky  a  zapsány  do  Ústředního  seznamu
nemovitých a movitých kulturních památek. Výpis ze seznamu je dále uveden v tabulce.

Tab.: Nemovité kulturní památky
Číslo rejstříku Č.p. Ulice Popis památky

26639 / 5-4043  -  kostel evangelický zv. Červený

16073 / 5-4041  -  kostel starokatolický

26839 / 5-4042  -  kostel sv. Karla Boromejského

18203 / 5-4022  -  kostel sv. Petra a Pavla

41415 / 5-4023  -  socha sv. Antonína

12288 / 5-5525  - Karlova socha sv. Jana Nepomuckého

30242 / 5-4024  -  sloup se sousoším Nejsvětější Trojice

16175 / 5-4033 čp.69 Erbenova venkovská usedlost

25643 / 5-4025 čp.112 Kamenická venkovská usedlost

12286 / 5-5475 čp.115 Kamenická měšťanský dům

22793 / 5-4026 čp.242  venkovská usedlost

39072 / 5-4032 čp.402 Východní činžovní dům

15289 / 5-4036 čp.415 Poštovní měšťanský dům

45936 / 5-4037 čp.420 Poštovní měšťanský dům

16854 / 5-4034 čp.442 Pod strání venkovská usedlost

11329 / 5-5763 čp.452 Pod strání rodinný dům

15644 / 5-4027 čp.488 Národní venkovská usedlost

43795 / 5-4040 čp.512 Národní, Generála Svobody městský dům
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Číslo rejstříku Č.p. Ulice Popis památky

12285 / 5-5476 čp.545 Mladoboleslavská měšťanský dům

14506 / 5-4035 čp.548 Mladoboleslavská venkovská usedlost

12289 / 5-5479 čp.744 Čelakovická měšťanský dům

12290 / 5-5477 čp.855 Mladoboleslavská měšťanský dům

17204 / 5-4031 čp.989 Bratislavská městský dům

28892 / 5-4030 čp.998 Bratislavská městský dům

51203 / 5-5913 čp.1726 Hrádek restaurace výletní vyhlídková zv. Hrádek

33289 / 5-4038 čp.3075 Národní, Otáhalova (pův. čp. 498) textilní továrna, s omezením: bez komplexu továrních 
budov

105720 - Studánka kostel sv- Františka z Assisi
Zdroj: Internetové stránky Národního památkového ústavu (http://www.pupce.cz)

Ve Varnsdorfu je relativně málo památkově chráněných objektů. Většina památkově chráněných
objektů dokládá vývoj lidové architektury 18. a 19. století. Na území města není žádný význačný
památkový  objekt  nadmístního  významu.  Na  území  města  je  několik  dalších  architektonicky
významných staveb, které nejsou památkově chráněny (v ÚAP jsou identifikovány převážně jen
kostely,  které  jsou  ale  památkově  chráněny).  Zejména  jsou  to  stavby  podstávkových  domů
dokládající vývoj lidové architektury. Mezi architektonicky významné lze zařadit i stavbu Starého
nádraží nebo funkcionalisticky pojaté průmyslové stavby bývalé firmy Elite.

ÚZEMÍ S ARCHEOLOGICKÝMI NÁLEZY
Území s archeologickými nálezy (ÚAN I a II) je zobrazeno v grafické části dokumentace. Celá obec
Varnsdorf leží na ÚAN III. 

Na všechny typy území s archeologickými nálezy mimo ÚAN IV. se vztahuje ohlašovací povinnost
vyplývající z § 21-24 zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění. To znamená,
že stavebníci jsou již od přípravy stavby, tj. záměru provádět jakékoli zemní práce, při nichž může
být objeven archeologický nález, povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu AV ČR a
umožnit  jemu  nebo  organizaci  oprávněné  k archeologickým  výzkumům  provést  na  dotčeném
území záchranný archeologický výzkum.

Tab.: Území archeologických nálezů (ÚAN)
Pořadové číslo SAS Název lokality Typ ÚAN

02-22-24/1 středověké a novověké jádro obce Studánka  II.

02-22-25/1 středověké a novověké jádro obce Varnsdorf I.
Zdroj: NPÚ ČR, 2016, databáze státního archeologického seznamu ČR, 2016

HŘBITOVY
Na území Varnsdorfu je hřbitov v ulici Hřbitovní s přístupem i z ulice Československé mládeže a
dále hřbitov při silnici II/265 v sídle Studánka. Hřbitovy jsou udržované, ve velmi dobrém stavu.
Pohřební služby zajišťují Technické služby města Varnsdorf s.r.o. Na hřbitově je rodinná hrobka
Bjarnata Krawce – lužickosrbského hudebního skladatele (1861-1948).
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VÁLEČNÉ HROBY
Dle evidence Ministerstva obrany ČR jsou na území obce 4 pietní místa.

Tab.: Válečné hroby
Číslo válečného 
hrobu

Charakter Poznámka Poloha (GPS 
souřadnice)

CZE4215-39026 pietní místo Pomník obětem I. sv. války, zřízený Franzem 
Wenzelem Josefem ze Studánky č.p.58, Studánka - 
hřbitov
pomník byl v 01/2014 rekonstruován

14°33'44.18"N 
50°54'28.92"E

CZE4215-41177 pietní místo dřevěná vyřezávaná deska vyrobená dle skutečného 
výkresu, replika z roku 2014

14°37'12.47"N 
50°54'39.29"E

CZE4215-754 pietní místo památník sovětských vojáků padlých ve II. sv. válce, 
centrum města, ulice Národní

14°37'27.59"N 
50°54'32.41"E

CZE4215-39541 pietní místo opracovaná syenitová deska s textem Josef Munzar 
(1913-1947), nově umístěno na hřbitově ve Varnsdorfu

14°36'28.98"N 
50°54'33.15"E

Zdroj: Portál CEVH, 2016

I.P.10 OCHRANA PŘED ZÁPLAVAMI
Dle zákona 254/2001 Sb. (dále jen vodního zákona) – povodněmi se rozumí přechodné výrazné
zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje území
mimo koryto vodního toku a může způsobit  škody.  Povodní  je i stav,  kdy voda může způsobit
škody tím, že z určitého území nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je
nedostatečný, případně dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku srážkových vod.
Pro  ochranu  území  před  záplavami  jsou  stanovena  záplavová  území  vodních  toků,  což  jsou
administrativně určená území, která mohou být při výskytu přirozené povodně zaplavena vodou.
Jejich rozsah je povinen stanovit na návrh správce vodního toku vodoprávní úřad.
▪ stanovené záplavové území na vodním toku Mandava,
▪ stanovená aktivní zóna záplavového území na vodním toku Mandava.

I.P.11 LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA GEOMORFOLOGIE A GEOLOGIE

LOŽISKA NEROSTNÝCH SUROVIN

Území není bohaté na nerostné suroviny. V minulých stoletích zde však postupně v řadě lokalit
probíhala důlní činnost. Na území města Varnsdorf (pod Špičákem) probíhaly v 19. století pokusy
o těžbu hnědého uhlí. V současném období žádná důlní činnost neprobíhá a nepředpokládá se její
zahájení ani v budoucnosti.

V západní části řešeného území na k.ú. Studánka u Rumburku leží prognózní zdroj vyhrazených
nerostů.

Tab.: Ložisko nerostných surovin – schválený prognózní zdroj vyhrazených nerostů

ID Název Surovina Nerost Číslo SurIS Subregistr Těžba Organizace IČ Signatura

9331900 Studánka-
Krásná 
Lípa

Náhrady 
živců

čedič, 
znělec

933190000 P dřívější 
povrchová

Ministerstvo 
životního 
prostředí, 
Praha 10

164801 GF P069465

Zdroj: Česká geologická služba

Územní plán nenavrhuje plochy pro dobývání nerostů. Uvedené ložisko je součástí ploch lesních,
ploch přírodních (součást regionálního biocentra 1-RC1374) a přes ložisko vede stávající silnice
II/265 (úsek Studánka – Krásná Lípa), plochy dopravní infrastruktury – silniční.

Ložisko nerostných surovin je zakresleno v koordinačním výkrese.
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PODDOLOVANÁ ÚZEMÍ

V řešeném území se vyskytují 4 lokality poddolovaných území.

Tab.: Poddolovaná území

Klíč Název Surovina Stáří Pro-
jevy

Přesnost 
údajů

Úroveň 
dokumentace

Věrohodn
ost 
informací

Signatury Rozsah Rok 
pořízení

4608 Studánka-
Varnsdorf

Uhlí hnědé do 19. 
století

- přesná částečná zjištěná - ojedinělá 2001

2414 Varnsdorf Lignit neznámé - přesná částečná zjištěná GF P011903 -
GF P110469

ojedinělá 1984

2362 Studánka u 
Rumburku

Měděná ruda -
Polymetalické 
rudy

neznámé - nepřesná nedostatečná zjištěná - ojedinělá 1991

4609 Varnsdorf 1 Uhlí hnědé před r. 
1945

- přesná dobrá zjištěná - ojedinělá 2001

Zdroj: Česká geologická služba

RADONOVÉ RIZIKO Z GEOLOGICKÉHO PODLOŽÍ
Problematikou spojenou  s  pronikáním radonu  z  podloží  se  podle  „atomového zákona“  (zákon
č.13/2002 Sb. o mírovém využívaní jaderné energie a ionizujícího záření v platném znění) musí
zabývat  každý,  kdo umisťuje stavbu s pobytovými prostory na stavebním pozemku nebo žádá
o stavební  povolení  takové stavby.  Povinností  každého je v takovém případě zajistit  stanovení
radonového indexu pozemku.
Bude-li stavební pozemek zatříděn do kategorie se středním nebo vysokým radonovým indexem,
musí  být  navržena  a  provedena  taková  opatření,  která  povedou  ke  snížení  pronikání  radonu
do vnitřního  ovzduší  stavby  a  zajistí,  že  objemová  aktivita  radonu  nepřekročí  v  pobytových
prostorech směrné hodnoty pronikání radonu z podloží, stavebních materiálů a dodávané vody a
proti zevnímu ozáření gama zářením ze stavebních materiálů: 

NOVOSTAVBY 
a) 200  Bq/m3  pro  objemovou  aktivitu  radonu  (OAR)  ve  vnitřním  ovzduší  obytné  nebo

pobytové místnosti, tato hodnota se vztahuje na průměrnou hodnotu při výměně vzduchu
obvyklé při užívání,

b) 0.5  µSv/h  pro  maximální  příkon  fotonového  dávkového  ekvivalentu  v  obytné  nebo
pobytové místnosti.

STÁVAJÍCÍ OBJEKTY
c) 400  Bq/m3  pro  objemovou  aktivitu  radonu  (OAR)  ve  vnitřním  ovzduší  obytné  nebo

pobytové místnosti, tato hodnota se vztahuje na průměrnou hodnotu při výměně vzduchu
obvyklé při užívání,

d) 1 µSv/h pro maximální příkon fotonového dávkového ekvivalentu v obytné nebo pobytové
místnosti.“

Ochranou staveb proti pronikání radonu z podloží se zabývá ČSN 73 0601.

Radonový index na převážné výměře správního území města vykazuje hodnoty nízké až střední,
lokálně se vyskytuje i vysoký radonový index.
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Obr.: mapa kategorií radonového indexu geologického podloží

Zdroj: Česká geologická služba
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I.P.12 LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA HYDROLOGIE A KLIMATOLOGIE

OCHRANNÉ PÁSMO VODNÍCH ZDROJŮ 
▪ ochranné pásmo 1. a 2.stupně vodních zdrojů dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a

o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

VÝKON SPRÁVY VODNÍCH TOKŮ
▪ Správci vodních toků mohou při výkonu správy vodního toku, pokud je to nezbytně nutné a

po předchozím  projednání  s vlastníky,  užívat  pozemků  sousedících  s korytem  toku.
U významných vodních toků bude ponechán manipulační prostor v šířce nejvýše do 8,0 m
od břehové  čáry,  u ostatních  vodních  toků  nejvýše  v šířce  do 6,0 m  od břehové  čáry.
Na správu vodních toků a nádrží se vztahují ustanovení Zákona č. 254/2001 Sb. o vodách
(vodní zákon).

PRAMENY, STUDÁNKY, STUDNY
▪ na území města leží  několik  dalších vodních zdrojů převážně přirozené povahy,  které

nejsou limitem využití území, ale bezpochyby je vhodné je zachovat chránit.

I.P.13 LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA KVALITY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
▪ stanovené emisní limity a další  podmínky provozování zdrojů znečištění ovzduší podle

Nařízení  vlády  číslo  (dále  jen  NV)  352/2002 Sb.,  kterým  se  stanoví  emisní  limity
pro některé látky znečišťující ovzduší, NV 354/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity,
NV 206/2002 Sb.,  kterým  se  mění  NV 354/2002 Sb.,  NV 112/2004 Sb.,  o Národním
programu snižování  TZL,  SO2,  NOX ze  stávajících  zvláště  velkých  spalovacích  zdrojů
znečištění  ovzduší,  NV 597/2006 Sb.,  o  sledování  a  vyhodnocování  kvality  ovzduší,
NV 615/2006 Sb.,  o stanovení emisních limitů, NV 146/2007 Sb.,  o emisních limitech a
dalších podmínkách provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší

▪ stanovené emisní stropy pro některé látky znečišťující ovzduší podle NV 351/2002 Sb.,
kterým se stanoví závazné emisní stropy pro některé látky znečišťující ovzduší

▪ imisní  limity,  přípustné četnosti jejich překročení,  meze tolerance, cílové imisní limity a
dlouhodobý imisní cíl dle nařízení vlády č. 597/2006 Sb.

▪ vymezené oblasti  se zhoršenou kvalitou  ovzduší  podle  nařízení  vlády č. 597/2006 Sb.,
o sledování  a  vyhodnocování  kvality  ovzduší,  Zákona  č. 86/2002 Sb.,  o  referenčních
koncentracích pro některé znečišťující látky

▪ stanovené  limitní  hodnoty  znečištění  povrchových  vod  podle  Věstníku  MŽP č. 3/2007
(ukazatele  přípustného  znečištění  povrchových  a  odpadních  vod),  NV č. 61/2003 Sb.,
o ukazatelích  a  hodnotách  přípustného  znečištění  povrchových  vod  a  odpadních vod,
NV č. 71/2003 Sb.,  o  stanovení  povrchových  vod  vhodných  pro  život  a  reprodukci
původních  druhů  ryb  a  dalších  živočichů,  NV č. 169/2006 Sb.,  kterým  se  mění
NV č. 71/2003 Sb.

▪ kritéria  znečištění  zeminy  podle  Zákona  č. 334/1992 Sb.,  o  ochraně  zemědělského
půdního fondu v platném znění

▪ hygienické limity hlukové zátěže a vibrací podle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

▪ hluková izofona - 55 dB(A) – zakreslena v koordinačním výkrese.
▪ ochrana stavby proti pronikání radonu z podloží
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STARÉ EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE ÚZEMÍ
Podle  podkladů  ÚAP ORP Varnsdorf  (aktualizace  2020)  je  v  řešeném území  lokalizováno  14
starých ekologických zátěží. Jedná se zejména o staré nebo černé skládky odpadů. Černé skládky
vznikají díky nekázni občanů stále, ačkoli rozmístění dostatečného množství kontejnerů a popelnic,
kontejnerů na tříděný odpad a míst pro svoz nebezpečných odpadů a velkoobjemových odpadů,
jejich vznik omezilo. Nejedná se o legislativní limit využití území, avšak před využitím konkrétní
plochy je třeba zátěž odstranit.

Tab.: staré ekologické zátěže

katastrální 
území

lokalizace charakter původ dat plocha v ÚP

Varnsdorf Jatka na Plzeňské ul. neznámo MŽP, SEKM ÚK VS - stav

Varnsdorf Textilka Varnsdorf neznámo MŽP, SEKM ÚK SM - stav

Varnsdorf V bývalém lomu skládka TKO MŽP, databáze SEKM, úkol OEŠ1.e SK - stav

Varnsdorf V ulici Pohraničí stráže skládka TKO MŽP, databáze SEKM, úkol OEŠ1.e PZ - stav

Varnsdorf Za železničním 
nadjezdem

skládka TKO MŽP, databáze SEKM, úkol OEŠ1.e SM - stav

Varnsdorf Kovošrot a.s. Varnsdorf průmyslová skládka MŽP, databáze SEKM, úkol FNM SM - stav

Varnsdorf Skládka Gerhus skládka TKO MŽP, databáze SEKM, úkol OODp SK - stav

Varnsdorf Skládka Varnsdorf 
cihelna

neznámo MŽP, databáze SEKM, skládky ČGS ZP - stav

Varnsdorf Skládka Studánka lom neznámo MŽP, databáze SEKM, skládky ČGS LP - stav

Varnsdorf Varnsdorf – bývalá 
plynárna

kontaminovaný areál –
průmyslová či 
komerční lokalita

databáze SEKM, úkol OEŠ OV stav

Varnsdorf Varnsdorf – skládka 
TKO cihelna

skládka TKO MŽP, databáze SEKM, úkol OODp SK - stav

Varnsdorf Varnsdorf ČOV neznámo MŽP, NIKM2 TI - stav

Varnsdorf Velveta a.s. - úpravna neznámo MŽP, NIKM2 VS - stav

Studánka Skládka Březinka lom neznámo MŽP, databáze SEKM, skládky ČGS LP - stav

Zdroj: ÚAP ORP Varnsdorf 2020

I.P.14 LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY

OBECNÁ OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY

VÝZNAMNÉ KRAJINNÉ PRVKY

Definice: Významný krajinný prvek (VKP) je obecně definován jako „ekologicky, geomorfologicky
nebo esteticky hodnotná část krajiny, která utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její
stability“. 

VKP registrované: 

MěÚ Varnsdorf  eviduje  velké  množství  vzrostlé  zeleně jako registrovaný VKP dle  §  6  zákona
č. 114/92 Sb.  – při  zpracování  byly  zjištěny diference různých podkladů (ÚAP ORP Varnsdorf,
pasport „Přehled registrovaných VKP Varnsdorf, aktualizace 21.9.2010 L. Maršálek“). Rovněž bylo
zjištěno, že se mnohdy jedná o překryv s vyšší kategorií ochrany (památný strom), a že některé
prvky z terénu již vymizely. Následující přehled existujících prvků (vč. grafického znázornění) je
aktualizací uvedených podkladů vycházející z terénního šetření zpracovatele DPR ÚP Varnsdorf
v 10/2015, s odstraněním již neplatných skutečností (neexistující prvky uvedené v databázi MěÚ
jsou  následně  uvedeny  výčtem  jejich  původního  označení).  Prvky,  u  nichž  došlo  ke  změně
kategorie vyšší ochrany (památné stromy) jsou uvedeny následně.
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Tab.: VKP registrované
poř. číslo p.p.č. název poznámka k.ú.

1 374/1 cypřišek nutkajský v Erbenově ulici solitéra Varnsdorf

2 694/1, 694/2 části zahrad – SMP, BO, JS… cca 23 stromů Varnsdorf

3 7700 zahrada – SM, DG, JEDL, BO, DBČ, tis… cca 19 stromů Varnsdorf

4 275 dub letní v Duchcovské ulici solitéra Varnsdorf

5 7382/1 lípa malolistá u hřiště solitéra Varnsdorf

6 6662 2 lípy malolisté 2 solitéry Varnsdorf

7 6569 modřín opadavý solitéra Varnsdorf

8 5997 lípa malolistá solitéra Varnsdorf

9 2189/1 lípa malolistá solitéra Varnsdorf

10 1663 kaštanovník setý solitéra Varnsdorf

11 175 zahrada – BK, ZV, BOČ, KL, jinan… 15 stromů Varnsdorf

12 2312 jedlovec kanadský solitéra Varnsdorf

13 2552 jedle ojíněná solitéra Varnsdorf

14 2708/1 buk lesní solitéra Varnsdorf

15 5709/1 zahrada – BK, LP, JEDL, JV, KL, SMP, BOČ, DBČ… 13 stromů Varnsdorf

16 5824/1 javor stříbrný solitéra Varnsdorf

17 5436/1 dub letní solitéra Varnsdorf

18 4198 jírovec maďal – torzo, vhodné sejmutí ochrany solitéra Varnsdorf

19 4185 dub letní solitéra Varnsdorf

20 4136 dub letní na lesním pozemku solitéra Varnsdorf

21 1241 dub letní a buk lesní solitéry Varnsdorf

22 1238 dub letní solitéra Varnsdorf

23 4189, 4190 zahrada 11 stromů Varnsdorf

24 3005 lípa malolistá solitéra Varnsdorf

26 116/1 zahrada skupina Studánka u Rumburku

27 275 dub letní solitéra Studánka u Rumburku
Zdroj: ÚAP ORP Varnsdorf

Výčet aktuálně již neexistujících prvků (označení dle „Přehledu registrovaných VKP Varnsdorf“,
L.Maršálek, 21.9.2010):
▪ 6 (k.ú. Varnsdorf, 4632, lípa srdčitá)
▪ 7 (k.ú. Varnsdorf, 4980/1, vrby bílá)
▪ 8 (k.ú. Varnsdorf, 5002, lípa velkolistá)
▪ 10 (k.ú. Varnsdorf, 5866/1, jasan ztepilý)
▪ 13 (k.ú. Varnsdorf, 5614, dub letní)
▪ 14 (k.ú. Varnsdorf, 2875, borovice limba, buk lesní)
▪ 18 (k.ú. Varnsdorf, p.p.č. 632/3, buk lesní)
▪ 20 (k.ú. Varnsdorf, 893, 3 borovice limby)
▪ 21 (k.ú. Varnsdorf, 1244, topol šedý)
▪ 26 (k.ú. Varnsdorf, 1566, dub cer, pův. nesouhlas majitele)
▪ 30 (k.ú. Varnsdorf, 1872, javor klen
▪ graficky neznázorněná lípa srdčitá v k.ú. Varnsdorf na p.p.č. 2189/2
▪ graficky neznázorněná lípa srdčitá v k.ú. Varnsdorf na p.p.č. 2189/3
▪ 39 (k.ú. Varnsdorf, 4204/11, dub letní)
▪ 40 (k.ú. Varnsdorf, 2564, cypřišek nutkajský)
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Výčet prvků se změněnou kategorií vyšší ochrany:
▪ 5 (k.ú. Varnsdorf, 4205, dub letní, pův. památný strom, akt. neexistující)
▪ 24 (k.ú. Varnsdorf, 1352, dub letní, akt. památný strom č. 102088)
▪ 32 (k.ú. Varnsdorf, 7131, dub letní, akt. památný strom č. 105499)

Všechny  uvedené  prvky  jsou  registrovány  odborem  životního  prostředí  pod  č.  OŽP/25/2000,
s výjimkou prvku pův. č. 24 (OŽP/16786/2004-4660/2004), který je aktuálně památným stromem.

Kromě uvedených prvků se na území města nachází velké množství další vzrostlé a kvalitní zeleně
(nejen  v k.ú.  Varnsdorf,  ale  i  v k.ú.  Studánka  u  Rumburku),  která  v případě  jejího  setrvání  je
perspektivní pro budoucí vyšší ochranu (viz DPR ÚP Varnsdorf).

VKP registrované:  ze zákona:

Pro ochranu zachovaných přírodních a přírodě blízkých společenstev a pro zajištění kulturního
cítění  uživatelů  území  slouží  významné  krajinné  prvky  „ze  zákona“ (VKP,  dle  § 3  zákona
č. 114/1992 Sb.). Způsoby a intenzita jejich využívání budou cíleny na zachování jejich přírodního
a přírodě blízkého charakteru, v případě zejména údolních niv i pro zabránění sukcesních jevů.

Významnými krajinnými prvky „ze zákona“ (dle § 3 zákona č. 114/92 Sb.) jsou v podmínkách ř.ú.
„lesy, vodní toky, rybníky a údolní nivy“. Lokalizace těchto VKP je určena dle druhu konkrétního
pozemku, k čemuž obecně slouží jeho zatřídění v evidenci katastru nemovitostí (druh pozemku,
příp. způsob využívání) – v případě nejasností či sporů rozhoduje místně příslušný orgán ochrany
přírody.  Pro posuzování  příslušnosti  konkrétních pozemků k tomuto  limitujícímu aspektu  slouží
údaje KN, resp. zatřídění ploch v druzích (dle přílohy k vyhlášce č. 357/2013 Sb. ve znění vyhlášky
č. 87/2017 Sb.). VKP ze zákona v podmínkách řešeného území jsou územní množinou sestávající:
▪ v případě „lesů“ obecně lesními pozemky (kód druhu pozemku vyhlášky 10), detailně dle

plochového členění v LHP/LHO pouze tzv. porostní plochou (zdejší bezlesí tuto definici
vesměs nenaplňují),

▪ v  případě  vodních  toků obecně  vodními  plochami  (kód  vyhlášky  11),  detailně  toky
přirozenými,  

▪ v případě rybníků obecně vodními plochami (kód vyhlášky 11), detailně rybníky a vodními
nádržemi přírodními, 

▪ v případě  údolních niv se jedná o spojitá území přírodě blízkých společenstev obecně
sestávající  z  vodních  ploch  (kód  vyhlášky  11)  -  zamokřená  plocha,  zemědělských
i nezemědělských  pozemků  (bez  ohledu  na  způsoby  a  intenzitu  využívání,  avšak
s vyloučením  zastavěných  území),  v podmínkách  ř.ú.  diferencovaně  tvořených  v kódu
BPEJ hlavními půdní  jednotkou 69,  na lesních pozemcích stanoviště řady obohacené
vodou  (kategorie  V,  U)  a  podmáčené  (G).  Vzhledem  ke  specifice  řešeného  území
(situování  hlavního  toku  Mandavy  a  jeho  přítoků  bez  vymezitelné  nivy  v zastavěném
území  města, odvodněné  pozemky  s napřímenými  recipienty  přírodě  vzdáleného
charakteru,  a  výskytu  vodou  ovlivněných  údolních  pozemků  v lesích)  je  zde  grafické
vymezení  údolních  niv  značně  obtížné.  Z tohoto  důvodu  zde  dochází  k rozsáhlému
územnímu překryvu vrstvy údolní nivy a lesů (v grafickém znázornění ve prospěch lesů).

Pozn.: ▫ pro účely územního plánování, resp. pro posuzování případných změn druhů pozemků, jsou detailní údaje
katastru nemovitostí cca vyhovující, avšak v případě posuzování některých konkrétních záměrů je nutné volit
terénní šetření potvrzující příslušnost k VKP,

▫ některé pracovně vymezené VKP jsou ve vzájemném překryvu – např. údolní  niva na lesních pozemcích
apod.
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ZVLÁŠTNÍ A MEZINÁRODNÍ OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY

Maloplošné zvláště chráněná území (m-ZCHÚ)

V části území obce je dle zákona č. 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny, části třetí, hlavy první,
§ 14, písm. f) je vyhlášena přírodní rezervace SVĚTLÍK (v ř.ú. část):

Kód AOPK: 1785 Kategorie: Přírodní rezervace Název: Světlík

Obec: Varnsdorf (Horní Podluží) Katastrální území: Studánka u Rumburku (Horní Podluží)

Celková výměra (ÚSOP): 65,753 ha 
Výměra v ř.ú.: 14,5652 ha (naměřeno z vektorové mapy)

Vyhlášeno: od 1995

Vyhlásil: - OkÚ Děčín, nařízení č. 6/1995 z 20.11.1995
- KÚ ÚK, nařízení č. 2/2008 z 12.3.2008

Ochranné pásmo: vyhlášeno (v ř.ú. 9,2250 ha)
Příslušný orgán ochrany přírody: Krajský úřad Ústeckého kraje

Předmět ochrany:

ornitologická lokalita (migrační cesta tažných ptáků), vodní plochy s 
navazující litorální vegetací, vlhké, zrašeliněné a podmáčené louky s 
ohroženými a vzácnými druhy rostlin a živočichů, keřovité porosty vrb, 
hnízdiště vodních a mokřadních ptáků

Kategorie IUCN: IV – řízená rezervace

Bioregion: 1.57 Šluknovský

Fytogeografické členění: 47 Šluknovská pahorkatina

Geomorfologická jednotka: IVA1 Šluknovská pahorkatina

Klimatická oblast: MT2 mírně teplá 2

PLO, podoblast: 20 Lužická pahorkatina
Zdroj:  AOPK ČR

V části území obce je dle zákona č. 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny, části třetí, hlavy první,
§ 14, písm. f) je vymezeno ochranné pásmo vyhlášené přírodní rezervace Velký rybník (v ř.ú.
část):
Kód AOPK: 774 Kategorie: Přírodní rezervace Název: Velký rybník

Obec: Varnsdorf Katastrální území: Studánka u Rumburku 

Výměra OP v ř.ú.: 2,0749 ha (naměřeno z vektorové mapy) Vyhlášeno: od 1992

Vyhlásil: - MŽP ČR, vyhláška č. 395/19952 Sb. z 11.6.1992
                - MŽP ČR, vyhláška č. 96/2007 Sb. z 13.4.2007
                - KÚ ÚK, nařízení č. 1/2008 z 12.3.2008

Příslušný orgán ochrany přírody: Krajský úřad Ústeckého kraje

Předmět ochrany:

Vodní plocha s navazujícími litorálními porosty rákosu, vlhké, zrašeliněné a 
podmáčené louky s výskytem ohrožených a vzácných druhů rostlin a 
živočichů, mokřadní olšiny, keřovité porosty vrb, významná migrační cesta 
tažných ptáků.

Kategorie IUCN: IV – řízená rezervace

Bioregion: 1.57 Šluknovský

Fytogeografické členění: 47 Šluknovská pahorkatina

Geomorfologická jednotka: IVA1 Šluknovská pahorkatina

Klimatická oblast: MT2 mírně teplá 2

PLO, podoblast: 20 Lužická pahorkatina
Zdroj:  AOPK ČR
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Památný strom včetně ochranného pásma

V řešeném území jsou evidovány památné stromy (dle AOPK/ÚSOP):

kód ÚSOP: 102088 
název Pyramidální dub letní ve Varnsdorfu (v ulici Pohraniční stráže)

druh dub letní sloupovitý, Quercus robur 'Fastigiata'

typ objektu jednotlivý strom

popis v severní části města, na jihovýchodním úbočí Hrádku, u místní komunikace

výška [m] 24 (dle tabule 22)

výčetní obvod [cm] 250

k.ú. / p.p.č Varnsdorf / 1352

vyhlásil / dne Městský úřad Varnsdorf / 21.7.2000

důvod ochrany Nadprůměrně mohutný jedinec pyramidální formy, se spirálně rostoucími větvemi.

kód ÚSOP: 102089 
název Topol černý u varnsdorfského nádraží

druh topol černý, Populus nigra L.

typ objektu jednotlivý strom

popis poblíž kolejiště na nádraží na plošině pod mírným severovýchodním svahem

výška [m] 33

výčetní obvod [cm] 690

k.ú. / p.p.č Varnsdorf / 8213/1

vyhlásil / dne Městský úřad Varnsdorf / 23.10.1995

kód ÚSOP: 102090 
název Liliovník ve Varnsdorfu

druh liliovník tulipánokvětý, Liriodendron tulipifera L.

typ objektu jednotlivý strom

popis před budovou školy ve Střelecké ulici

výška [m] 20

výčetní obvod [cm] 223

k.ú. / p.p.č Varnsdorf / 3041

vyhlásil / dne Městský úřad Varnsdorf / 12.6.1995

důvod ochrany Vysoce ceněný okrasný druh nadprůměrných rozměrů, dobrého zdravotního stavu.

kód ÚSOP: 102091 
název Liliovník ve Varnsdorfu

druh liliovník tulipánokvětý, Liriodendron tulipifera L.

typ objektu jednotlivý strom

popis před budovou základní školy ve Střelecké ulici

výška [m] 23

výčetní obvod [cm] nezadaná

k.ú. / p.p.č Varnsdorf / 3040

vyhlásil / dne Městský úřad Varnsdorf / 12.6.1995

důvod ochrany Vysoce ceněný okrasný druh nadprůměrných rozměrů, dobrého zdravotního stavu.
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kód ÚSOP: 105499 
název Dub letní pod Špičákem

druh dub letní, Quercus robur L.

typ objektu jednotlivý strom

popis v Raisově ulici, na jižním svahu vrchu Špičák

výška [m] 24

výčetní obvod [cm] 388

k.ú. / p.p.č Varnsdorf / 7178, 7131

vyhlásil / dne Městský úřad Varnsdorf / 14.5.2008

kód ÚSOP: 105500 
název Dub letní v Kostelní ulici

druh dub letní, Quercus robur L.

typ objektu jednotlivý strom

popis v zahradě v zástavbě rodinných domků cca 800 m jižně od centra města

výška [m] 26

výčetní obvod [cm] 410

k.ú. / p.p.č Varnsdorf / 5613/1

vyhlásil / dne Městský úřad Varnsdorf / 14.5.2008

kód ÚSOP: 105592 
název Lípa srdčitá v Karlově ulici ve Varnsdorfu

druh Lípa malolistá, Tilia cordata Mill.

typ objektu jednotlivý strom

popis v Karlově ulici vedoucí k nemocnici, cca 1100 m na jih od centra

výška [m] 20

výčetní obvod [cm] 390

k.ú. / p.p.č Varnsdorf / 4169

vyhlásil / dne Městský úřad Varnsdorf / 31.5.2010

důvod ochrany Jedna z největších lip ve Varnsdorfu, strom nebyl nikdy deformován nevhodnými řezy, 
ochrana je relativně neproblematická i přes její situování na okraji ulice. Lokálně významná 
dominanta.

kód ÚSOP: 105593 
název Dub letní pod Hrádkem ve Varnsdorfu

druh dub letní, Quercus robur L.

typ objektu jednotlivý strom

popis v severní části Varnsdorfu na jihovýchodním svahu v zahradě u čp. 204

výška [m] 22

výčetní obvod [cm] 405

k.ú. / p.p.č Varnsdorf / 7704

vyhlásil / dne Městský úřad Varnsdorf / 2.6.2010

kód ÚSOP: 105635 
název Varnsdorfská hruška

druh hrušeň planá, Pyrus pyraster (L.) Burgsd., „polnička“

typ objektu jednotlivý strom

popis v obci na travnaté ploše mezi Truhlářskou a Thälmannovou ulicí

výška [m] 12 (dle tabule)

výčetní obvod [cm] 300 (dle tabule)

k.ú. / p.p.č Varnsdorf / 5307/1

vyhlásil / dne Městský úřad Varnsdorf / 14.5.2008
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kód ÚSOP: 106126
název Dub letní u cihelny

druh dub letní, Quercus robur (L.) 

typ objektu jednotlivý strom

popis na travnaté ploše západně od obce za solární elektrárnou v lokalitě V cihelně

výška [m] 21

výčetní obvod [cm] 530

k.ú. / p.p.č Varnsdorf 7891/9

vyhlásil / dne Městský úřad Varnsdorf / 27.2.2015

ochranné pásmo vyhlášené - kruh o poloměru 17 m se středem ve středu kmene

kód ÚSOP: 106186
název Lípa Vincenze Pilze

druh lípa srdčitá, Tilia cordata Mill.

typ objektu jednotlivý strom

popis Lípa se nachází ve Štursově ulici, v těsné blízkosti základů zbořeného rodného domu 
významného sochaře Vincenze Pilze. Vyhlášena u příležitosti uplynutí 200 let od sochařova 
narození.

výška [m] 20

výčetní obvod [cm] 194

k.ú. / p.p.č Varnsdorf / 7483

vyhlásil / dne Městský úřad Varnsdorf / 20.12.2016

ochranné pásmo ze zákona

kód ÚSOP: 106199
název Dub letní u červeného kostela

druh dub letní, Quercus robur (L.) 

typ objektu jednotlivý strom

popis v ÚSOP nevuveden

výška [m] 24

výčetní obvod [cm] 385

k.ú. / p.p.č Varnsdorf / 1658, 1660

vyhlásil / dne Městský úřad Varnsdorf / 10.5.2017

ochranné pásmo vyhlášené - ochranné pásmo se vymezuje na pozemcích č. 1660 a 1658, a to dle zákresu 
v geometrickém plánu

kód ÚSOP: 106208
název Dub letní u Horáků

druh dub letní, Quercus robur (L.)

typ objektu jednotlivý strom

popis strom se nachází v ulici u nádraží v zahradě domu č.p. 1562, a to při jejím severozápadním 
okraji

výška [m] 23

výčetní obvod [cm] 420

k.ú. / p.p.č Varnsdorf / 5805/1

vyhlásil / dne Městský úřad Varnsdorf / 20.6.2017

ochranné pásmo vyhlášené - na pozemku č. 5805/1, a to dle zákresu v geometrickém plánu

Pozn.: Zpracovatel  ÚP  při  terénním  šetření  k DPR  ÚP  vymezil  významnou  solitéru,  která  svým  stavem,
perspektivností a dominancí zasluhuje vyšší ochranu opt. v kategorii památný strom (rozhodnutí a realizace
vyšší ochrany je na příslušném orgánu ochrany přírody a krajiny):

▫ Dub letní,  výčetního obvodu cca  250 cm –  dominantní,  zdravá,  pravidelná  solitéra,  izolovaná v okolních
pastvinách. K.ú. Varnsdorf, p.p.č. 7891/11 – TTP, fyzická osoba.
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NATURA 2000 – ptačí oblast (PO)

Na území obce se nachází část Ptačí oblasti (PO) Labské pískovce:
Kód AOPK / NATURA: 2300 / CZ0421006

Celková rozloha (ÚSOP):
Výměra v území obce (naměřeno z vektorové mapy):

35479,88 ha
259,0794 ha

Předmět ochrany: populace sokola stěhovavého, chřástala polního, výra 
velkého, datla černého a jejich biotopy

Na území obce překryv s jiným objektem ÚSOP: Přírodní rezervace 1785 Světlík
Ochranné pásmo přírodní rezervace 774 Velký rybník

Vyhlásil, dne: Vláda ČR, nařízením č. 683/2004 Sb. z 8.12.2004

Min. / max. nadmořská výška [m n.m.]: 120 / 723

Bioregion: 1.32 Děčínský

Geomorfologická jednotka: IIIA3 Děčínská vrchovina

CHOPAV: 13 Severočeská křída

PLO, podoblast: 19 Lužická pískovcová vrchovina
Zdroj: ÚSOP AOPK ČR
Pozn.: hranice PO jsou v grafické příloze upřesněním na parcelní členění aktualizovaného stavu AOPK ČR.

NATURA 2000 – EVROPSKY VÝZNAMNÁ LOKALITA

Na území obce se nachází část EVL Světlík:
Kód AOPK / NATURA: 6036 / CZ0423659

Celková rozloha (ÚSOP):
Výměra v území obce (naměřeno z vektorové mapy):

65,8 ha
14,6 ha

Předmět ochrany: lokalita vážky jasnoskrvrnné

Na území obce překryv s jiným objektem ÚSOP: Přírodní rezervace 1785 Světlík
Ptačí oblast Labské pískovce

Vyhlásil, dne: Vláda ČR, nařízením č. 73/2016 Sb. z 18.3.2016

Min. / max. nadmořská výška [m n.m.]: 483 / 508

Bioregion: 1.57 Šluknovský

Geomorfologická jednotka: IVA1 Šluknovská pahorkatina

PLO, podoblast: 20 Lužická pahorkatina
Zdroj: ÚSOP AOPK ČR 
Pozn.: EVL Velký rybník neleží na území města Varnsdorf (dle ÚAP ORP Varnsdorf), pouze se její hranice dotýká

hranice k.ú. Studánka u Rumburku v jeho jihozápadní části. Část hranice EVL Velký rybník je zakreslena
v koordinačním výkrese v rámci orientačního zobrazení okolí řešeného území.

I.P.15 OCHRANA PŮDNÍHO FONDU

ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND (ZPF)
▪ Zemědělské půdy s I. a II.  třídou ochrany jsou územním limitem pro změny využívaní

území  dle  vyhlášky  č.  48/2011  Sb.  ve  znění  pozdějších  předpisů,  kdy  výjimkou  jsou
záměry realizace veřejně prospěšných, zejména liniových staveb, realizace navržených
prvků  ÚSES,  některá  opatření  navyšující  ekologickou  stabilitu  území  (př.  zalesňovaní
vytipovaných pozemků, zakládaní remízů ve scelených nadměrných honech orné půdy,
apod.) podléhající příslušnému povolovacímu řízení a schvalovacímu procesu (důvodem
je  trvalá  změna  druhu  dotčeného  pozemku  a  způsob  jeho  využití  –  oproti  např.
případnému  pěstování  energetických  plodin,  rychle  rostoucích  dřevin,  či  plantáží
vánočních stromků).

▪ Celé území města je dle Nařízení Vlády ČR č. 75/2007 Sb. zařazeno do tzv. zemědělsky
méně příznivých oblastí (LFA - Less Favoured Areas).
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Investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti – meliorace
▪ V řešeném území bylo provedeno plošné drenážní  odvodnění  na celkové rozloze cca

27 ha.  Vzhledem k  absenci  údajů  o  době  realizace  jednotlivých  lokalit  nelze  zatímně
vyhodnotit  teoretickou funkčnost  těchto zařízení.  Při  hodnocení  bylo často zjištěno, že
na části těchto evidovaných lokalit se aktuálně vyskytuje zástavba, a že podstatná část
odvodněných ploch již neslouží intenzivní zemědělské výrobě.

POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA
▪ lesní plochy - lesní pozemky dle evidence katastru nemovitostí (VKP ze zákona)
▪ ochrana pozemků určených k plnění funkce lesa dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích,

ve znění pozdějších předpisů
▪ ochranné pásmo lesa 50 m od okraje dle zákona č. 289/1995 Sb.,  o lesích, ve znění

pozdějších předpisů
Pozn.: Pro ÚP je územním limitem obecně existence lesních porostů (mj. VKP dle § 3 zákona č. 114/92 Sb.) a
jeho ochranné pásmo 50 m od okraje lesa dle zákona č. 289/95 Sb., § 14 a dalších.

I.P.16 ZVLÁŠTNÍ ZÁJMY MINISTERSTVA OBRANY ČR

Na celém správním území je zájem Ministerstva obrany posuzován z hlediska povolování níže
uvedených druhů staveb podle ustanovení § 175 zákona č. 183/2006 Sb. (dle ÚAP jev 119).

Na celém správním území  lze  umístit a povolit  níže uvedené stavby jen na základě závazného
stanoviska Ministerstva obrany:
▪ výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě a všech silnic I. a II. třídy;
▪ výstavba,  rekonstrukce  a  opravy  silnic  III.  třídy  a  místních  komunikací  v  blízkosti

vojenských areálů, objektů důležitých pro obranu státu a vojenských újezdů;
▪ výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů;
▪ výstavba vodních nádrží (rybníky, přehrady);
▪ umístění staveb a zařízení vysokých 75 m a více nad terénem;
▪ umístění  staveb  a  zařízení  vysokých  30  m  a  více  na  přirozených  nebo  umělých

vyvýšeninách, které vyčnívají 75 m a výše nad okolní krajinu;
▪ umístění  zařízení,  která mohou ohrozit  bezpečnost  letového provozu nebo rušit  funkci

leteckých  palubních přístrojů  a  leteckých  zabezpečovacích  zařízení,  zejména zařízení
průmyslových závodů, vedení vysokého a velmi vysokého napětí, energetická zařízení,
větrné elektrárny a vysílací stanice;

▪ veškerá  výstavba  dotýkající  se  nemovitostí  (pozemky  a  stavby)  ve  vlastnictví  ČR,
v hospodařit s majetkem státu Ministerstva obrany.
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J VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO 
ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ 
ZASTAVITELNÝCH PLOCH

J.1 VÝVOJ POČTU OBYVATEL A BYTŮ

POČET TRVALE BYDLÍCÍCH OBYVATEL

Dlouhodobý  vývoj  počtu  obyvatel  Varnsdorf  vykazuje  proměnlivý  charakter.  Zatímco  v období
od prvního relevantního sčítání lidu v roce 1869 do r. 1910 zde docházelo k dlouhodobému růstu
počtu obyvatel (max. před I. sv. válkou), pak vlivem hospodářské krize ke stagnaci a po II. světové
válce vlivem odsunu obyvatel německé národnosti k razantnímu úbytku obyvatel. Po roce 1991
došlo  k zastavení  růstu  počtu  obyvatel  města  na  cca  16  tisících  a  poté  postupně  dochází
k celkovému poklesu počtu obyvatel zejména v důsledku migračního úbytku.

Proces  celkového  úbytku  počtu  obyvatel  Varnsdorfu  v  důsledku  úbytku  obyvatel  stěhováním
přetrvává dodnes.  Tento  trend působí  varovně a souvisí  nejspíše s ekonomickými důvody,  ale
může i poukazovat na sníženou atraktivitu města.  Přirozený přírůstek byl pro Varnsdorf záporný
(tedy úbytek) zhruba v období  1995 – 2006.  V posledních letech (až na r.  2012)  je  kladný a
dokonce ve většině roků převyšuje průměr České republiky.

Tab.: Vývoj počtu obyvatel
Rok 
1869

Rok 
1910

Rok 
1930

Rok 
1950

Rok 
1961

Rok 
1970

Rok 
1980

Rok 
1991

Rok 
2001

Rok 
2011*

Varnsdorf 13180 23220 22621 15043 13463 14006 15953 16073 15808 15802

Studánka 2365 2318 2089 730 622 499 397 193 231 -

Světliny 65 51 32 9 4 7 6 - - -

Varnsdorf cel. 15610 25589 24742 15782 14089 14512 16356 16266 16040 15802
* obyvatelé s obvyklým pobytem 
Zdroj: ČSÚ, 2016

Tab.: Vývoj počtu obyvatel (k 31.12.)
Rok 
2006 

Rok 
2007*

Rok 
2008

Rok 
2009

Rok 
2010

Rok 
2011

Rok 
2012

Rok 
2013

Rok 
2014

Rok 
2015

Rok 
2016

Rok 
2017

Rok 
2018

Rok 
2019

Rok 
2020

Varnsdorf 15754 15824 15801 15854 15867 15802 15730 15664 15674 15611 15477 15429 15297 15193 15117
Zdroj: ČSÚ

Graf.: Vývoj počtu obyvatel

Zdroj: ČSÚ
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Tab.: Saldo obyvatel
Varnsdorf Rok 

2005
Rok 
2006

Rok 
2007

Rok 
2008

Rok 
2009

Rok 
2010

Rok 
2011

Rok 
2012*

Rok 
2013

Rok 
2014

Rok 
2015

Celkový -82 -32 +70 -23 +53 +13 +34 -72 -66 10 -63

Přirozený -12 -11 +26 +10 +44 +18 +34 -22 +9 +36 +3

Stěhováním -70 -21 +44 -33 +9 -5 0 -50 -75 -26 -66
Zdroj: ČSÚ, 2016

V  téměř  celém  sledovaném  období  (s výjimkou  2007,  2009)  docházelo  k  úbytku  obyvatel
stěhováním,  tedy  více  obyvatel  se  z města  vystěhovávalo,  než  se  sem  stěhovalo.  Naopak
přirozenou  měnou  obyvatel  spíše  přibývalo.  Poměrně  zřetelný  je  trend  zvýšené  porodnosti
po r. 2006, který pravděpodobně souvisel s reprodukcí populačně silných ročníků 70. let. Prakticky
v celém sledovaném období docházelo ve Varnsdorfu k celkovému úbytku obyvatel. 

Věkové složení obyvatel je zachyceno v následující tabulce. Ve městě je patrný postupný pokles
podílu dětí až do r. 2005, kdy se podíl stabilizoval na podílu cca 15,5 %. Podíl seniorů na druhé
straně neustále roste, a to i v posledních letech. V roce 2012 přesáhl podíl seniorů podílu dětí.
Ve srovnání s hodnotami České republiky jsou celkově podíly dětí pro Varnsdorf vyšší o cca 1 %
bod než průměr ČR. Podíly seniorů jsou pro Varnsdorf o cca 1-2 % body nižší než průměr ČR.
Celkově však jsou trendy stejné - stárnutí obyvatelstva.

Tab.: Věková struktura obyvatelstva
počet bydlících podíl obyvatel ve 

věku 0-14 let
podíl obyvatel ve 
věku 15 -64 let

podíl obyvatel ve věku
65 a více let

Index stáří

Varnsdorf 15802 15,8 69,2 15,0 95,0

Česká republika 10436560 14,3 69,6 15,8 110,5

Ústecký kraj 808961 15,0 69,9 14,6 96,9

okres Děčín 128834 15,5 69,2 14,9 95,9
Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011

DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

Příznivé charakteristiky obyvatelstva města z hlediska věkové struktury se změnily po roce 2012,
aktuální vývoj naznačuje, že obyvatelstvo města rychle stárne. Stárnutí populace (měřené indexem
stáří) zde probíhá v souvislosti s obecným demografickým vývojem již dlouhodobě, což je patrné
na  průběžně  narůstajícím  podílu  obyvatel  nad  65  let.  Trend  stárnutí  populace  byl  v  minulém
desetiletí  zpomalen v  důsledku zvýšené porodnosti  související  s  reprodukcí  populačně silných
ročníků 70. let.  V posledních letech se však trend stárnutí  obyvatel  opět  výrazně projevil,  a to
především v důsledku snížené porodnosti a dosahování věku 65 let populačně silnými ročníky lidí
narozených  po  druhé  světové válce.  Obyvatelstvo  Varnsdorfu  tedy  v  posledních  letech  rychle
stárne  (index  stáří  v roce  2013  byl  106,1)  a  vzhledem  k  dosahování  postproduktivního  věku
populačně silnými poválečnými ročníky lze předpokládat, že tento trend bude v nejbližších letech
pokračovat. Průměrný věk je 41,3 let.

BYTOVÝ FOND
V  níže  uvedené  tabulce  je  uveden  přehled  vývoje  počtu  domů  a  počtu  obyvatel  připadající
na 1 dům z jednotlivých sčítání lidu, domů a bytů. Z počátku s rostoucím počtem obyvatel rostl
i počet domů až do konce 2. světové války. S odsunem německého obyvatelstva po válce, kdy
došlo ke skokovému úbytku obyvatelstva, bylo najednou průměrně o cca polovinu méně obyvatel
na 1 dům. V té době bylo plno domů prázdných a opuštěných, které se postupně začaly bourat,
ve větším  rozsahu  pak  v  60.  letech  20.  století.  Nová  poválečná  bytová  výstavba  začala  až
ve druhé polovině 60. let, největší panelová sídliště na Západní a na Pražské ulici byla vystavěna
v období druhé pol. 70. let až druhé pol. 80. let 20. století. V 90. letech 20. století a prvních letech
21.  století  převažovala  v  drtivé  většině  individuální  rodinná  výstavba  (zejména  v  atraktivních
lokalitách pod Špičákem a pod Hrádkem). Počet domů ve městě v současnosti dosáhl stavu před
2. světovou válkou.
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Tab.: Vývoj domovního fondu
rok sčítání 1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930

počet domů 1 349 1 548 1 738 1 998 2 203 2 307 2 600

počet obyv. 15 610 17 604 20 654 23 501 25 589 22 242 24 742

obyv./dům 11,6 11,4 11,9 11,8 11,6 9,6 9,5

rok sčítání 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2011

počet domů 2 746 2 289 2 256 2 220 2 221 2 456 2 634

počet obyv. 15 782 14 089 14 512 16 356 16 266 16 040 15 802

obyv./dům 5,7 6,2 6,4 7,4 7,3 6,5 6,0
Zdroj: ČSÚ

Graf.: Vývoj domovního fondu

Zdroj: ČSÚ

Následující  tabulka  uvádí  vývoj  domovního  fondu,  i  zde  se  projevuje  klesající  tendence  nové
bytové výstavby v území.  V obci  bylo dle SLDB 2011 celkem 2634 domů z toho 364 bytových
domů,  2207  rodinných  domů  a  63  ostatních  domů.  Z celkového  počtu  bylo  217  domů
neobydlených,  z toho 59 sloužilo  k  rekreaci.  Tento údaj  nekoresponduje  s údaji  města,  kde je
celkem  uváděno  192  domů  využívaných  k rekreaci,  z  toho  ve  Varnsdorfu  64  a  128  v sídle
Studánka.

Tab.: Domovní fond
Domy úhrnem z toho podle období výstavby nebo rekonstrukce domu

1919 a dříve 1920-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2000 2001-2011

Celkem 837 622 230 235 230 221
Zdroj: ČSÚ (SLDB 2011), období 26.3.2011

Nejvíce domů po roce 1991 bylo postaveno v letech 2005 – 2007. V posledním období se staví cca
12 domů ročně, přičemž se téměř jedná jen o rodinné domy. Město Varnsdorf má na svém území
připravenu  řadu  ploch  pro  bytovou  výstavbu.  Zainvestovaná  a  připravená  je  atraktivní  lokalita
pod Hrádkem v ulici Hradní. Další lokality určené pro bytovou výstavbu podle územního plánu jsou
pod Špičákem, v okolí hřbitova a další jednotlivé pozemky v širším centru města.
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Tab.: Počet dokončených bytů
Rok 
2005

Rok 
2006 

Rok 
2007

Rok 
2008

Rok 
2009

Rok 
2010

Rok 
2011

Rok 
2012

Rok 
2013

Rok 
2014

Varnsdorf 55 63 48 23 39 23 15 25 11 12
Zdroj: ČSÚ, ÚAP ORP Varnsdorf

Město Varnsdorf spravuje celkem 78 bytů zvláštního určení (sociální bydlení): 
▪ ul. Lesní 2970, Varnsdorf, tel.: 412 371 466: 45 garsoniér, 30 bytů 1 + 1 
▪ ul. Nemocniční 3321 a 3307, Varnsdorf: 36 bezbariérových bytů 
▪ ul. Kostelní 3300, Varnsdorf, 2 bezbariérové byty 

J.2 PROGNÓZA POČTU OBYVATEL A POTŘEBY BYTŮ

PROGNÓZA POČTU OBYVATEL
Prognóza  výhledové  velikosti  (počtu  bydlících  obyvatel)  města  Varnsdorf  se  opírá  o projekce
vývoje  počtu  obyvatel  přirozenou  měnou  (ČSÚ)  a  kvalifikovaný  odhad  migračního  vývoje
v návaznosti na trendy z uplynulého období (posledních 10 let). 

Na základě projekce zpracované ČSÚ do r. 2065 s přihlédnutím ke specifikám věkové struktury a
vývoji  migrace v řešeném území za posledních 10 let  byly zpracovány tři  varianty populačního
vývoje (výhledové velikosti),  tj.  nízká,  střední  a vysoká k orientačnímu návrhovému horizontu r.
2030. 

Prognóza vývoje počtu obyvatel – přirozenou měnou – byla použita extrapolace Projekce vývoje
počtu  obyvatel  České  republiky  přirozenou  měnou  do  roku  2065  ve  3  variantách  –  nízká
(degresivní), střední (stabilní) a vysoká (progresivní). Prognóza vývoje počtu obyvatel – migrací –
nelze použít extrapolaci odhadu migrace za Českou republiku, migrace v úrovni lokální a celostátní
jsou  svým  charakterem  zcela  odlišné  procesy,  ve  sledování  ČSÚ  je  na  úrovni  ČR  migrační
přírůstek a úbytek tvořen jen mezinárodní migrací, na úrovni města je migrační přírůstek / úbytek
složen z migrace lokální (mezi obcemi), regionální (mezi kraji) a mezinárodní. Jde o velmi těžko
předvídatelný  faktor,  který  je  modifikován mnoha vlivy  –  dostatek  pracovních příležitostí,  bytů,
úroveň občanské vybavenosti, dopravní obslužnosti, atraktivita města, mezinárodní situace. Vývoj
lze  variantně  odhadovat  na  základě  migračních  trendů  za  poslední  období,  což  zde  bylo
provedeno.

Tab.: Prognóza vývoje počtu obyvatel města Varnsdorf

návrhový horizont rok 2030

varianta nízká střední vysoká

počet obyvatel 13 900 15 000 16 000

PROGNÓZA POTŘEBY BYTŮ
Do výpočtu potřeby bytů byl promítnut aktuální počet 6 320 obydlených bytů.
Pozn.: Tento údaj je nutně zatížen chybou, protože odpad bytového fondu lze zjistit pouze odhadem.

Odhad velikosti cenzové domácnosti – na základě extrapolace Projekce vývoje počtu cenzových
domácností pro Českou republiku do roku 2030 a s přihlédnutím k vývoji tohoto ukazatele mezi
sčítáními  2001  a  2011,  tato  projekce  má  úzkou  souvislost  s vývojem  počtu  obyvatel,
při progresivním vývoji počtu obyvatel (a tedy větším počtu dětí a větší průměrné velikosti rodin)
lze očekávat větší průměrnou velikost cenzové domácnosti.

Odhad poměru mezi počtem cenzových domácností a bytových domácností, při zvyšování kvality
bydlení lze do roku 2030 jistě dosáhnout poměru 1,05, reálné je ale i velké přiblížení k hodnotě
1,00, proto je použit tento údaj.

Vývoj  průměrné  velikosti  cenzové  domácnosti  je  stále  klesající,  pro  výpočet  byla  použita
extrapolovaná hodnota pravděpodobná pro rok 2030, tj. 2,12.
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Tab.: Prognóza potřeby bytů ve Varnsdorfu

návrhový horizont rok 2030

varianta nízká střední vysoká

počet potřebných bytů 512 1002 1440

Územní plán by měl umožnit kteroukoliv z těchto variant, proto jsou rozvojové plochy pro bydlení
v ÚP  dimenzovány  na  vysokou  variantu  prognózy  demografického  vývoje.  V  orientačním
návrhovém horizontu 2030 by mělo mít dle vysoké varianty město Varnsdorf 16 000 obyvatel a
do té doby bude třeba doplnit na území města 1 440 bytů.

J.3 KAPACITY PLOCH ZMĚN V ÚP
Celková výměra řešeného území je 2623,3599 ha (Varnsdorf 1706,1121 ha; Studánka 917,2478
ha. Celková kapacita, kterou umožňují zastavitelné plochy určené pro bydlení (BM, BV, SC a SM)
navržené v ÚP je 1331 bytů k orientačnímu návrhovému horizontu 2030. 

Zbývající  kapacita  pro  realizaci  nových  bytů  (cca  110)  představuje  zástavba  proluk  v  rámci
stabilizovaných ploch, které se s ohledem na velikost pod 2000 m2 nevymezují a potenciál využití
ploch brownfields.

Z níže uvedené tabulky jsou patrné orientační předpokládané kapacity ploch dle jejich funkce a
výškové regulace zástavby.

Tab.: Stávající a navržené kapacity ploch s rozdílným způsobem využití v území:
kód název plochy s rozdílným 

způsobem využití
výšková 
hladina 
zástavby

stabilizované plochy (ha) plochy změn (ha) předpokládaný počet bytů 
v rámci ploch změn

Varnsdorf Studánka Celkem Varnsdorf Studánka Celkem Varnsdorf Studánka Celkem

zastavěné, zastavitelné celkem 713,1 65,3 778,5 134,7 32,2 166,9 1245 86 1331

BM Plochy bydlení 1 15,9543 – 15,9543 6,6878 – 6,69 51 – 51

2 261,9473 – 261,9473 68,3444 – 68,3444 861 – 861

4 20,5509 – 20,5509 2,5735 – 2,57 129 – 129

6 2,2808 – 2,2808 – – – – – –

8 6,9808 – 6,9808 – – – – – –

12 4,9340 – 4,9340 – – – – – –

BV Plochy smíšené obytné – 
venkovské

1 – 35,8571 35,8571 – 7,4447 7,4447 – 52 52

2 0,6724 6,3803 7,0527 – 1,7261 1,7261 – 20 20

SC Plochy smíšené obytné – 
centrální

2 3,2603 2,8941 6,1544 2,8476 1,2936 4,1412 31 14 45

4 35,5926 – 35,5926 0,2498 – 0,2498 21 – 21

SM Plochy smíšené městské 2 54,9673 – 54,9673 13,8911 – 13,8911 85 – 85

4 54,4509 – 54,4509 1,3638 – 1,3638 67 – 67

6 4,5330 – 4,5330 – – – – – –

RZ Plochy rekreace - zahrádkové 
osady

1 22,0274 – 22,0274 1,1604 – 1,1604 – – –

OV Plochy občanského vybavení 2 4,6706 – 4,6706 0,4202 – 0,4202 – – –

4 12,9121 – 12,9121 0,4503 – 0,4503 – – –

8 1,0161 – 1,0161 0,3016 – 0,3016 – – –

OS Plochy občanského vybavení 
– sport a rekreace

0 5,5430 – 5,5430 0,4764 – 0,48 – – –

1 1,6330 0,2651 1,8981 0,3162 – 0,32 – – –

2 6,1856 – 6,1856 7,0432 – 7,04

4 8,1498 – 8,1498 – – – – – –

OH Plochy občanského vybavení 
– hřbitovy 

1 – 0,2806 0,2806 – – – – – –

2 4,9275 – 4,9275 – – – – – –
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kód název plochy s rozdílným 
způsobem využití

výšková 
hladina 
zástavby

stabilizované plochy (ha) plochy změn (ha) předpokládaný počet bytů 
v rámci ploch změn

Varnsdorf Studánka Celkem Varnsdorf Studánka Celkem Varnsdorf Studánka Celkem

PK Plochy veřejných prostranství 
– komunikace

– 87,5178 9,6718 97,1896 2,8127 – 2,8127 – – –

DS Plochy dopravní infrastruktury 
– silniční 

– 14,1739 5,7503 19,9242 4,5557 21,6978 26,2535 – – –

DD Plochy dopravní infrastruktury 
– drážní 

– 17,2674 – 17,2674 – – – – – –

TI Plochy technické infrastruktury 1 1,2490 0,1183 1,3673 – – – – – –

2 3,5079 – 3,5079 2,4767 – 2,4767 – – –

VS Plochy výroby a skladování 2 12,3573 – 12,3573 18,7492 – 18,7492 – – –

4 38,7118 – 38,7118 – – – – – –

VZ Plochy výroby a skladování – 
zemědělské a lesnické

2 5,1724 4,1184 9,2908 – – – – – –

nezastavěné a nezastavitelné celkem 853,8 819,1 1 672,9 4,1 0,3 4,4 – – –

VH Plochy vodní a 
vodohospodářské 

– 29,1187 0,1010 29,2197 – – – – – –

ZP Plochy zemědělské – 328,3257 146,5005 474,8262 – – – – – –

LP Plochy lesní – 338,5248 418,0955 756,6203 – – – – – –

PP Plochy přírodní – 52,6003 196,7035 249,3038 – – – – – –

SK Plochy smíšené krajinné – 83,8165 57,2032 141,0197 – 0,1885 0,1885 – – –

PZ Plochy veřejných prostranství 
– zeleň 

– 21,4580 0,4878 21,9458 4,0782 0,0919 4,1701 – – –

Pozn.: Uvedené  výměry  jsou  pouze  orientační,  drobné  nesoulady  v  součtech  mohou  být  způsobeny
zaokrouhlováním.

V územním plánu Varnsdorf (návrh pro veřejné projednání) je navrženo 75,7 ha ploch pro bydlení
městské (ve Varnsdorfu) se a 9,2 ha ploch pro bydlení venkovské (na Studánce). Tato čísla však
zahrnují i plochy a pozemky, které z různých důvodů nepředstavují potenciál pro vznik nové obytné
zástavby ve městě.  Jedná se zejména o  plochy /  pozemky,  na kterých bylo  vydáno stavební
povolení či územní rozhodnutí či již probíhá výstavba (6,61 ha), dále o původně městské pozemky
prodané v posledních 3-5 letech za účelem individuální obytné výstavby, jedná se o dalších 8,5 ha.
Z toho plyne, že pro skutečný rozvoj města na dalších 10 – 15 let zbývá v koncepci územního
plánu Varnsdorf cca 69,8 ha ploch pro bydlení.

SAUL s.r.o 169



K – Širší vztahy Odůvodnění územního plánu Varnsdorf

K VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ 
Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ

K.1 POSTAVENÍ OBCE V RÁMCI ÚSTECKÉHO KRAJE
Od 1. ledna roku 2000 je legislativně celé řešené území součástí Ústeckého kraje se sídlem v Ústí
nad Labem a patří do okresu Děčín. Město Varnsdorf je obcí s pověřeným obecním úřadem (obec
II.  stupně)  a  současně  obcí  s rozšířenou  působností  (obec  III. stupně,  nejmenší  na  území
Ústeckého kraje).

Město Varnsdorf  se nachází  v  severovýchodní  části  Ústeckého kraje v jakémsi  Varnsdorfském
výběžku  Šluknovského  výběžku.  Ze  dvou  stran  je  obklopeno  územím  Spolkové  republiky
Německo.

Varnsdorf je součástí  rozvojové oblasti nadmístního významu NOB3 Rumbursko, Varnsdorfsko.
Požadavky  na  změny  v území  vyplývají  i  z  obnovovaných  vztahů  s  urbanizovanou  oblasti
v příhraničním prostoru  SRN.  Důvody  k  vymezení  této  rozvojové  oblasti  vyplývají  též  z  jejího
vzrůstajícího  významu  pro  rekreaci  a  cestovní  ruch,  s rozvojovými  stávajícími  zařízeními
nadmístního významu a také s ohledem na to, že je nástupiště do navazujících atraktivních území
NP České Švýcarsko, CHKO Labské pískovce, CHKO Lužické hory.

Město Varnsdorf je zejména členem dobrovolného Sdružení obcí Šluknovska, MAS Český sever,
Euroregionu Nisa, České Švýcarsko o.p.s. a mikroregionu Tolštejn.

V rámci rajonizace cestovního ruchu (1981) je území obce Varnsdorf zařazeno do Lužických hor,
v rámci nově stanovených turistických marketingových regionů (1999) do regionu Severozápadní
Čechy, subregionu Lužické hory.

Správní území města se skládá z těchto katastrálních území:

▪ k.ú. Varnsdorf (776971) 1708,36 ha

▪ k.ú. Studánka u Rumburka (758193)  915,00 ha
Pozn.: čísla v závorce představují identifikační číslo územně technické jednotky (kód katastrálního území). 

Takto vymezené území města po svém obvodu sousedí s těmito obcemi event. sídly:

▪ z východu - Spolková republika Německo (obec Grosschőnau

▪ ze severu  - Spolková republika Německo (obec Seifhennersdorf)

▪ ze severozápadu - Rumburk

▪ ze západu - Krásná Lípa

▪ z jihozápadu - Rybniště 

▪ z jihu - Horní Podluží, Dolní Podluží 

K.2 ÚZEMNÍ VZTAHY A VAZBY

PŘÍRODNÍ VZTAHY A VAZBY

Dle  Demkova  (1987)  orografického  členění  řešené  území  patří  do  subprovincie  Krkonošsko-
jesenické  (Sudetská  subprovincie),  oblasti  Krkonošské,  celku  Šluknovská  pahorkatina,  kterou
Lužická porucha probíhající  cca 7 km jižně odděluje od České křídové tabule.  Pahorkatina se
pohybuje  ve  středohorských  výškách  a  má  parovinný  charakter,  který  je  vertikálně  členěn
ojedinělými elevacemi útvaru tercierních vulkanitů. Kromě denudačních účinků se ve značné míře
na tvorbě reliéfu podílely i pleistocenní usazeniny ledovcového původu, zejména souvkové hlíny a
glaciální sedimenty. Šluknovská pahorkatina zaujímá větší část Šluknovského výběžku, která se
dělí na dvě části, Rumburskou a Šenovskou pahorkatinu. Šluknovská pahorkatina má na území
České republiky rozlohu 276 km². Nejvyššími body Šluknovské pahorkatiny jsou Hrazený (608 m),
Tanečnice  (598  m),  Plešný  vrch  (561  m)  a  Partyzánský  vrch  (543  m).  Většinu  Šluknovské
pahorkatiny tvoří třetihorní vulkanity. Jihovýchodní část zasahuje do Lužických hor, na jejím území
se  nachází  Jedlovský  hřbet  a  Chřibskokamenická  kotlina.  Na  Jedlovském  hřbetu  dosahují
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nejvyšších  výšek  Pěnkavčí  vrch  (792  m),  Jedlová  (774  m)  a  Weberberg  (711  m).
V Chřibskokamenické kotlině je nejvyšším bodem Pařez (391 m). Do jihozápadní části výběžku
zasahuje Děčínská vrchovina podcelkem Jetřichovické stěny. Jsou charakterizované tvary, které
vznikly zvětráváním kvádrových pískovců. Místo, kde řeka Křinice opouští území Šluknovského
výběžku, je s nadmořskou výškou 255 metrů jeho nejnižším místem.  Šluknovská pahorkatina je
jedním z nejstarších vyvřelých hlubinných těles ve střední Evropě. Na území České republiky je
složena ze čtyř základních typů hornin (stáří 570 – 510 mil.  let) rumburská žula, brtnická žula,
granodiorit,  dvojslídný granodiorit.  Šluknovská pahorkatina přesahuje i  na území Saska jakožto
Lausitzer  Bergland.  Rumburská  pahorkatina  se  dále  člení  na  Krásnolipskou  pahorkatinu,
Jiříkovskou  pahorkatinu  a  Varnsdorfskou  pahorkatinu.  Město  Varnsdorf  leží  ve  Varnsdorfské
pahorkatině, kde je nejvýše položeným bodem území vrch Špičák (544.4 m n.m.). 

Varnsdorf leží v poměrně mělké kotlině, která má nejvýraznější vymezení na jihozápadní straně,
kde se zvedá zalesněný svah jižního výběžku Rumburské pahorkatiny zvaný V lomech, dosahující
výšky 542 m n.m. V jižní části města jsou příznivé podmínky pro komunikační napojení města
z vnitrozemí. Tohoto faktu je plně využito, neboť v této trase je vedena silnice II/264 a železniční
trať  Rybniště  – Varnsdorf.  Optické uzavření  této,  dá se říci  "vstupní  brány"  do Varnsdorfu,  je
při pohledu  od  města  tvořeno  prudce  se  svažujícím  úpatím  Lužických  hor,  v  tomto  případě
severním svahem Kozích hřbetů a Vyhlídky s nadmořskou výškou 651 respektive 711 m n.m. 

Za tímto prvním hřbetem se dále pohledově uplatňuje vlevo Luž - nejvyšší hora Lužických hor 793
m n. m. a vpravo Jedlová. 

V  bezprostřední  návaznosti  na  město,  obdobně  jako  zalesněný  svah  V  lomech,  jsou  další  tři
význačné přírodní útvary vymezující prostorově rozsah města. Na jihovýchodní straně je to holý
Šibeniční  vrch.  Přestože není  vysoký -  388 m n.  m.,  jeho prudce se svažující  svahy směrem
k centru města zcela jasně vymezují hranici zastavění. Na protější, severozápadní straně města,
se zvedá, pro Varnsdorf nejtypičtější vrcholek - Hrádek s nadmořskou výškou 429 m n.m. Tento
výrazný  vrchol,  doplněný  romantickou  stavbou  výletní  restaurace  s  rozhlednou  tvoří  výraznou
městskou dominantu uplatňující  se v  mnoha pohledech,  jak z interiéru,  tak z exteriéru města.
Severovýchodní strana města je vymezena zvolna stoupajícím svahem Špičáku, jehož zalesněný
vrchol je v nadmořské výšce 544 metrů. 

Území Šluknovské pahorkatiny spadá do povodí Labe, Lužické Nisy a Sprévy Probíhá zde rozvodí
mezi Severním a Baltským mořem, největší vodní plochou oblasti je Velký rybník v Rybništi ležící
3 km jihozápadně od Varnsdorfu.

Nejnižším místem území je tok říčky Mandavy, který protéká v nadmořské výšce kolem 330 m n.m.
Mandava  odvádí  z  území  i  vody  menších  vodních  toků  a  vlévá  se  do  Nisy  dále  do  Odry  a
Baltského  moře.  Tok Mandavy je  v  území  charakteristický  svými  širokými  meandry.  Generální
průběh je od SZ na JV, po opuštění ČR se stáčí k východu. Dále se zde nachází prameny říčky
Křinice, která se vlévá do Labe a dále do Severního moře.

Varnsdorf je otevřen od severu směrem do Saska, klima se proto odlišuje od klimatu ve vnitrozemí
Čech a je mnohem více vystaveno oceánickým vlivům. Srážkově je Varnsdorf  díky své poloze
bohatší,  roční  úhrn  srážek  je  v dlouhodobém  průměru  751  mm.  Nejvyšší  srážkový  průměr
ve Varnsdorfu má měsíc červen (85 mm), červenec (80 mm) a srpen (79 mm). Nejméně srážek
spadne v únoru (47 mm) a v březnu (49 mm). Teplota vzduchu dosahuje dlouhodobého průměru
5,5 °C,  lednový  průměr  je  -4,4 °C,  červencový  je  15,3 °C.  Proudění  vzduchu  je  převážně
severozápadní až západní. Varnsdorf leží na návětrné straně Lužických hor,  proto se zde moc
nevyskytují mlhy a inverze.
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SOCIOEKONOMICKÉ VZTAHY A VAZBY

Správní  území  obce  Varnsdorf  je  položeno  ve  velmi  uzavřené  enklávě  východní  části
Šluknovského výběžku. Ze severu, východu a jihovýchodu je uzavřeno státní hranicí se Spolkovou
republikou Německo. Město Varnsdorf bylo vybudováno jako součást souvislého sídelního pásu,
který v době svého vzniku funkčně zcela volně překračoval státní hranice. 

Jedná  se  o  západní  část  urbanizovaného  pásu  rozvinutého  v  průběhu  konce  18.  a  počátku
19. století, jako osídlení kolem vznikajících manufaktur a později továren. Do tohoto vyššího celku
lze  zahrnout  osídlení  od  Tanvaldu,  dále  podél  Lužické  Nisy  na  Jablonec  nad  Nisou,  Liberec,
Hrádek, Žitavu, Großschönau, Varnsdorf, Rumburk atd. Obnovení příznivých politických poměrů
v posledním období se tak může stát oživením zmíněných historických vazeb. Tyto vazby jsou
odrazem přirozených vlastností širšího území. V této souvislosti se jako velmi významný jeví vztah
osídlení a morfologie terénu. Sídla jsou v zásadě položena v přípotočních polohách, kudy jsou
vedeny hlavní komunikace a další technické vybavení území. Mezi pozitivní aspekty rozvoje lze
zařadit  přímou  souvislost  osídlení  Varnsdorfu  směrem  severně  na  Seifhennersdorf  v  SRN  a
jihovýchodně na Großschönau. Faktické spojení těchto tří obcí umožňuje zvýšení ekonomického
potenciálu celku při úvaze čistě ekonomické interakce bez zásadních politických omezení. Zvyšuje
se  rozsah  trhu,  větší  prostor  pro  uplatnění  pracovních  příležitostí  v  dostupné  vzdálenosti
od bydliště.

Západní  část  území  města  volně  přechází  do  lesního  celku,  který  město  odděluje  od  sídla
Studánka ležícího na návrší mezi Varnsdorfem a Krásnou Lípou. 

Město je současně významným centrem zaměstnanosti a je významnou ekonomickou základnou
západní  části  Euroregionu  Nisa.  Svojí  polohou  je  integrovanou  součástí  silně  urbanizovaného
území Euroregionu, což činí pozitivní předpoklady pro rozvoj území.

Město Varnsdorf vykonává státní správu nejen pro vlastní správní území, ale i pro území přilehlých
obcí.  Městský úřad má vlastní matriku (spravuje širší  matriční obvod), stavební a živnostenský
úřad, obec spadá pod finanční úřad v Děčíně.

Město  Varnsdorf  představuje  místní  centrum vybavenosti  pro  venkovský  region  v jihovýchodní
části  Šluknovského  výběžku  zastoupený  převážně  malými  obcemi  (jedná  se  o  Dolní  a  Horní
Podluží, Jiřetín pod Jedlovou, Rybniště, Chřibskou). Město spolupracuje se sousedním městem
Rumburk  a  obcemi  na  území  Spolkové  republiky  Německo  (Großschönau,  Seifhennersdorf).
Varnsdorf je součástí souvislého pásu osídlení sledujícího tok Mandavy.

Město  Varnsdorf  má  vzhledem  ke  své  historii  poměrně  pestrou  nabídku  zařízení  občanské
vybavenosti,  a  to  jak  lokálního,  tak  i  nadmístního  významu  (základní  i  střední  školství,
zdravotnictví, správa města, divadlo, maloobchod, služby výrobního charakteru, sportovní zařízení
(např. fotbalový stadion, zimní stadion), finanční instituce apod.). 

Varnsdorf je nejvýznamnějším městem Šluknovského výběžku. Občanská vybavenost je zejména
koncentrována do centrální oblasti města.

Další zařízení občanské vybavenosti vyššího typu jsou dostupná v hierarchicky vyšších střediscích
– Děčíně (střední školství, státní správa, bankovnictví, kultura aj.) nebo i v České Lípě (Liberecký
kraj).

Vazby na krajské město Ústí nad Labem jsou velmi slabé a představují kontakt se samosprávou
kraje – Krajským úřadem Ústeckého kraje, dále pak se širokou nabídkou občanského vybavení.  

Šluknovský výběžek, kterého je Varnsdorf součástí, má zcela svébytnou historicky danou polohu.
Vztahy  byly  vždy  orientovány  na  Žitavsko  a  dále  na  Liberecko.  Proto  je  současné  přičlenění
k okresu  Děčín  a  Ústeckému kraji  méně  vhodné  a  pro  celé  území  Šluknovského  výběžku  je
příčinou  nesnází.  Díky  snazší  dopravní  dostupnosti  lze  zaznamenat  silnější  vazby  na  krajské
město Liberec, zejména vysoké školství, zdravotnictví, kulturu, pracovní příležitosti.
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DOPRAVNÍ VZTAHY A VAZBY

Páteřní komunikací na sledovaném území je silnice I/9 (Praha - Mělník - Česká Lípa - Nový Bor -
Rumburk – st. hranice s Německem), která územím Varnsdorfu probíhá od jihu k severu a na své
trase prochází  sídlem Studánka.  Dopravní  význam silnice  I/9  je  značný  a  spočívá v  zajištění
hlavního silniční napojení Šluknovského výběžku a důležitého spojení mezi Ústeckým, Libereckým
a Středočeským krajem.

Vlastní  město  Varnsdorf  je  napojeno  na  silnici  I/9  na  jihu  silnicí  II/264  procházející  Dolním
Podlužím a ukončenou na hraničním přechodu do Großschönau v SRN a v severovýchodní části
pak silnicí  II/265 přes křižovatku ve Studánce, kde tato silnice pokračuje západně na Krásnou
Lípu. Silnice II/264 a II/265 je propojena silnicí III. třídy III/2641.

Ve Varnsdorfu se nacházejí  dva silniční  hraniční  přechody (dnes přeshraniční  silniční  spojení):
Seifhennersdorf – Varnsdorf, který je v provozu od r. 1967, Großschönau - Varnsdorf od prosince
2007.

Varnsdorfem prochází celostátní železniční trať číslo 089 Liberec - Žitava – Rybniště (s odbočkou
Varnsdorf – Seifhennersdorf). Tyto železniční tratě (i díky propojení s dalšími tratěmi mimo řešené
území) umožňují dostupnost významných center v regionu i dostupnost sousedních německých
regionů  a  krajského  centra  Liberce.  Vlakové  spojení  provozuje  soukromá  společnost  Trilex.
Na peážní trati do Seifhennersdorfu fungují od roku 2013 dvě nové železniční zastávky: Varnsdorf
staré nádraží a Varnsdorf - pivovar Kocour. Celkem má Varnsdorf 1 železniční stanici a 2 zastávky.

Dopravní  obslužnost  je  zajišťována  autobusovou  a  železniční  dopravou.  Vlakové  spoje  jsou
především využívány v dojížďce za prací a do škol nebo do vzdálených cílů (Liberec, Děčín). 

V rámci území města je provozována místní okružní linka (8 spojů v pracovních dnech). 

Dopravní obslužnost (autobusovou veřejnou dopravu) ve Varnsdorfu, resp. v celém Šluknovském
výběžku  objednává  Ústecký  kraj  a  zajišťuje  společnost  Autobusy  Karlovy  Vary  a.s.,  dálkovou
dopravu též další přepravci. Varnsdorf je dopravním přestupním uzlem pro většinu autobusových
spojů. Ve Varnsdorfu na autobusovém nádraží se nachází dopravní kancelář dopravce pro celý
Šluknovský výběžek.

Městem prochází 10 autobusových linek a denně jím projíždějí desítky autobusů. Ve Varnsdorfu
začíná/končí  řada  linek  provozovaných  v rámci  Šluknovského  výběžku  (např.  Varnsdorf  –
Seifhennersdorf  -  Rumburk  –  Dolní  Poustevna,  Varnsdorf  –  Krásná  Lípa  –  Staré  Křečany,
Varnsdorf – Rumburk – Jiříkov – Velký Šenov – Lobendava, Varnsdorf – Dolní Podluží - Chřibská )
a prochází i linky dálkové (Rumburk – Varnsdorf – Česká Lípa, Šluknov – Varnsdorf – Česká Lípa
– Praha).

Dopravní vzdálenosti z obce Varnsdorf do významných správních center osídlení:
▪ Děčín cca   48 km,
▪ Ústí nad Labem cca   76 km,
▪ Liberec cca   57 km přes Svor (cca 42 km přes SRN),
▪ Praha cca 126 km.

Nejbližší veřejné vnitrostátní letiště leží v České Lípě, nejbližší plně funkční mezinárodní letiště je
v Praze-Ruzyni.

Přes obec jsou trasovány místní cyklotrasy č. 3013 Kyjov - Krásná Lípa – Varnsdorf Studánka –
Horní Podluží – Chřibská – Jedlová žel. st. a č.3015 hranice ČR – Varnsdorf – Dolní Podluží –
Jiřetín pod Jedlovou – Tolštejn – Jedlová žel. st.
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TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Varnsdorf je zásobován pitnou vodou v rámci skupinového vodovodu Varnsdorf – Chřibská. Vodní
zdroje  vodovodu  jsou  rozmístěny  v  blízkosti  města,  ale  i  v  území  Lužických  hor,  využívají
podzemní i povrchovou vodu. Voda do Varnsdorfu je přiváděna z pěti zdrojových oblastí, z nichž
každá má svůj vlastní vodojem. Na vodovod je napojeno téměř 100% obyvatel. Kapacita a kvalita
vody je vyhovující. Vodovod je v majetku Severočeské vodárenské společnosti, a.s. a provozují ho
Severočeské vodovody  a  kanalizace,  a.s.  (HTP Špičák  je  v  současné době v  majetku  obce).
Vodovod ve městě je navržen na téměř celý rozsah zástavby, v běžném provozu. V místní části
Studánka není vodovodní systém, obyvatelé jsou zásobováni individuálně ze studní.

Největší průmyslový vodovod má Velveta, která využívá několik zdrojů vody. Jeden ze zdrojů je
v Horním Podluží  ve  Velkém rybníku,  ze  kterého vede  voda gravitačně  do úpravny  a  dále  je
čerpána přes VDJ nad nádražím do závodu. Tato voda je využívána jako užitková. Pitnou vodu
podnik  získává  ze  dvou  studní.  V  centru  města  byla  odebírána  voda  z  Mandavy,  která  byla
upravována a využívána podnikem Elite. TOS využívá vodu z Lužničky pro svůj užitkový vodovod.
Voda je upravována ve vlastní úpravně.

Na  území  Varnsdorfu  je  rozsáhlá  síť  jednotné  kanalizace  rozdělená  na  dvě  části.  První  a
podstatnou část tvoří jednotná kanalizace pro Varnsdorf-Rumburk s odtokem na ČOV Varnsdorf
s napojením  96% obyvatel.  Základem  celého  kanalizačního  systému  Varnsdorf  –  Rumburk  je
kmenový sběrač „A“,  který přivádí na čistírnu odpadních vod Varnsdorf odpadní vody z lokality
Varnsdorf, Rumburk a Seifhennersdorf (území SRN). Trasa kanalizačního sběrače ve Varnsdorfu
sleduje tok řeky Mandavy od ČOV až na státní  hranici  se SRN. Do kmenového sběrače jsou
zaústěny hlavní stoky s rozsáhlou uliční sítí kanalizačních stok. Stávající odvedení odpadních vod
(splaškové,  průmyslové,  dešťové)  je  gravitační  s  velkým  podílem  balastních  vod.   Současná
kapacita ČOV je 55 683 EO, Q24 = 12471 m3/den a 3341 kgBSK5/den. Provozovatelem kanalizací
i ČOV jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice, vlastníkem je SVS a. s. Teplice. 

Větší průmyslové podniky (např. TOS, Velveta, Elite) mají vlastní systém čištění průmyslových vod.

Dešťové vody jsou z převážné části města odváděny jednotnou kanalizací s oddělením dešťových
vod do řeky Mandavy a zbývající část (asi 15%), odvádí dešťová kanalizace z trub DN 200 – 300
do recipientů. Tato kanalizace je ve správě obce Varnsdorf.

V místní části Studánka není vybudována kanalizační síť.  70% obyvatel má bezodtokové jímky
s vyvážením na ČOV Varnsdorf a 30 % obyvatel má septiky s odtokem do vsakování. Dešťové
vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místní vodoteče nebo jsou vsakovány
do terénu. V obci se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod.
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L VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ

L.1 ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VARNSDORF

L.1.1 ÚDAJE O ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VARNSDORF

Zadání  územního  plánu  Varnsdorf  zpracoval  v  květnu  2016  Ing.  Václav  Nechvíle  a  Radka
Kamberská - odd. Úřad územního plánování, odbor správy majetku a investic, Městský úřad města
Varnsdorf.  Zadání  bylo  upraveno  na  základě  požadavků  a  podnětů  ve  spolupráci  s  určeným
zastupitelem   Ing.  Václavem  Moravcem  v  souladu  s  §  47  odst.  4  zákona  č.  183/2006  Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění.

L.1.2 VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VARNSDORF

I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

1) DŮVODY POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 

Město Varnsdorf má v současné době na svém správním území platný Územní plán sídelního
útvaru, schválený Zastupitelstvem města Varnsdorf dne 1.10.1998, který byl do současné doby
doplněn 11 změnami (obsahujících 92 dílčích změn), pořízenými z iniciativy města či na žádost
soukromých investorů či vlastníků pozemků. 

O  pořízení  nového  územního  plánu  rozhodlo  Zastupitelstvo  města  Varnsdorf  dne  22.3.2012
usnesením č. 27/2012/1.

Důvody pro jeho zpracování: 
▪ přehodnotit  funkční  využití  a  rozsah  zastavitelných  ploch,  navržených  ve  stávajícího

územního plánu sídelního útvaru,
▪ přehodnotit  nároky  na  dopravní  a  technickou  strukturu  ve  vazbě  na  stávající

i navrhovanou zástavbu,
▪ zohlednit nové záměry, vyplývající z Politiky územního rozvoje a Zásad územního rozvoje

Ústeckého kraje,
▪ prověřit nové záměry, uplatněné ze strany města, veřejnosti i právnických osob,
▪ ukončení platnosti stávajícího územního plánu po 31.12.2020.

Územní  plán  se  stane  se  základním  rozvojovým  dokumentem,  vytvářejícím  předpoklady  pro
výstavbu a pro udržitelný rozvoj jeho území. 

Návrhový horizont pro prognostické bilance (demografické, urbanistické, dopravní atd.), rozvojové
předpoklady a navrhovanou regulaci  funkčního využití  a  prostorového uspořádání  území  bude
stanoven min. na 15 let.

Návrhový  horizont  pro  demografické  posouzení  byl  stanoven  na  rok  2030  z  důvodu  dále
klesajícího počtu obyvatel města, přičemž v případě dimenzování potřeb pro vzdálenější horizont
by nebylo možné uspokojit potřeby v roce 2030. Koncepční úvahy a kapacity infrastruktury uvažují
s dlouhodobějšími horizonty.

2) VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ VČETNĚ VÝČTU KATASTRÁLNÍCH 
ÚZEMÍ 

Město Varnsdorf je obcí s rozšířenou působností a nachází se ve východní části Ústeckého kraje
ve  Šluknovském  výběžku  na  hranici  se  Spolkovou  republikou  Německo.  Varnsdorf  je  druhým
největším  městem  v Děčínském  okresu.  Řešené  území  je  vymezeno  správní  hranicí  města
Varnsdorf  o  celkové  rozloze  správního  území  2621  ha  s necelými  16  tisíci  trvale  bydlícími
obyvateli.  
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Celé správní území není součástí žádné chráněné krajinné oblasti (v sousedství města leží CHKO
Lužické hory), pouze severozápadní část je územím soustavy NATURA 2000 - Ptačí oblast Labské
pískovce. Město je součástí Šluknovské pahorkatiny. 

Město  Varnsdorf  je  obklopeno  ze  severu  a  východu  Spolkovou  republikou  Německo,
severozápadní hranice sousedí s územím měst Rumburk a Krásná Lípa, západní hranice sousedí
s územím obce Horní Podluží, jižní hranice sousedí s územím obce Dolní Podluží. 

Počet katastrálních území: 2 - Varnsdorf (č. k.ú. 776971) a Studánka u Rumburku (č. k.ú. 758183).

Splněno. Řešené území územního plánu zahrnuje celé správní území města Varnsdorf, tj. k.ú.
Varnsdorf (č. k.ú. 776971) a k.ú. Studánka u Rumburku (č. k.ú. 758183).

II. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

A) POŽADAVKY  NA  ZÁKLADNÍ  KONCEPCI  ROZVOJE  ÚZEMÍ  OBCE,
VYJÁDŘENÉ  ZEJMÉNA  V  CÍLECH   ZLEPŠOVÁNÍ   DOSAVADNÍHO
STAVU,  VČETNĚ  ROZVOJE  OBCE  A  OCHRANY  HODNOT  JEJÍHO
ÚZEMÍ,  V  POŽADAVCÍCH  NA ZMĚNU  CHARAKTERU  OBCE,  JEJÍHO
VZTAHU  K  SÍDELNÍ  STRUKTUŘE  A  DOSTUPNOSTI  VEŘEJNÉ
INFRASTRUKTURY.

Tyto požadavky jsou uvedeny v členění:

A1) POŽADAVKY  VYPLÝVAJÍCÍ  Z  POLITIKY  ÚZEMNÍHO  ROZVOJE  ČESKÉ
REPUBLIKY  2008  (PÚR  ČR  2008)  SCHVÁLENÉ  USNESENÍM  VLÁDY  ČR
Č. 929  ZE  DNE  20.  7.  2009  A AKTUALIZACE  Č.  1  PÚR  ČR  SCHVÁLENÉ
DNE 15. DUBNA 2015 USNESENÍM VLÁDY Č. 276:

čl. 2. Republikové priority PÚR ČR 

(14) Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické
struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území,
jeho historie a tradice. Tato území mají značnou hodnotu, např. i jako turistické atraktivity. Jejich
ochrana  by  měla  být  provázána  s  potřebami  ekonomického  a  sociálního  rozvoje  v  souladu
s principy udržitelného rozvoje.  V některých případech je nutná cílená ochrana míst  zvláštního
zájmu, v jiných případech je třeba chránit, respektive obnovit celé krajinné celky. Krajina je živým
v čase  proměnným  celkem,  který  vyžaduje  tvůrčí,  avšak  citlivý  přístup  k  vyváženému
všestrannému rozvoji tak, aby byly zachovány její stěžejní kulturní, přírodní a užitné hodnoty.

Bránit upadání venkovské krajiny jako důsledku nedostatku lidských zásahů.

Splněno. Vyhodnocení viz. kap. B.1 Vyhodnocení  souladu  s Politikou  územního rozvoje  České
republiky ve znění aktualizace č.1.

(14a) Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí dbát na rozvoj primárního sektoru při
zohlednění ochrany kvalitní zemědělské, především orné půdy a ekologických funkcí krajiny.

Splněno. Vyhodnocení viz. kap. B.1 Vyhodnocení  souladu  s Politikou  územního rozvoje  České
republiky ve znění aktualizace č.1.

(15) Předcházet při  změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově sociální segregaci
s negativními  vlivy  na  sociální  soudržnost  obyvatel.  Analyzovat  hlavní  mechanizmy,  jimiž
k segregaci dochází, zvažovat existující a potenciální důsledky a navrhovat při územně plánovací
činnosti řešení, vhodná pro prevenci nežádoucí míry segregace nebo snížení její úrovně.

Splněno. Vyhodnocení viz. kap. B.1 Vyhodnocení  souladu  s Politikou  územního rozvoje  České
republiky ve znění aktualizace č.1.
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(16)  Při  stanovování  způsobu využití  území  v  územně plánovací  dokumentaci  dávat  přednost
komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků,  které ve svých
důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. Vhodná řešení územního rozvoje je zapotřebí hledat
ve spolupráci s obyvateli území i s jeho uživateli a v souladu s určením a charakterem oblastí. 

Splněno. Vyhodnocení viz. kap. B.1 Vyhodnocení  souladu s Politikou územního  rozvoje  České
republiky ve znění aktualizace č.1.

(16a) Při územně plánovací činnosti vycházet z principu integrovaného rozvoje území, zejména
měst a regionů,  který představuje objektivní  a komplexní  posuzování  a následné koordinování
prostorových, odvětvových a časových hledisek.

Splněno. Vyhodnocení viz. kap. B.1 Vyhodnocení  souladu s Politikou územního  rozvoje  České
republiky ve znění aktualizace č.1.

(17)   Vytvářet  v  území  podmínky  k  odstraňování  důsledků  hospodářských  změn  lokalizací
zastavitelných ploch pro vytváření pracovních příležitostí zejména v hospodářsky problémových
regionech a napomoci tak řešení problémů v těchto územích.

Splněno. Vyhodnocení viz. kap. B.1 Vyhodnocení  souladu s Politikou územního  rozvoje  České
republiky ve znění aktualizace č.1.

(18)  Podporovat  polycentrický  rozvoj  sídelní  struktury.  Vytvářet  předpoklady  pro  posílení
partnerství mezi městskými a venkovskými oblastmi a zlepšit tak jejich konkurenceschopnost.

Splněno. Vyhodnocení viz. kap. B.1 Vyhodnocení  souladu s Politikou územního  rozvoje  České
republiky ve znění aktualizace č.1.

(19) Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. brownfields
průmyslového,  zemědělského,  vojenského  a  jiného  původu).  Hospodárně  využívat  zastavěné
území (podpora přestaveb revitalizací a sanací území) a zajistit  ochranu nezastavěného území
(zejména  zemědělské  a  lesní  půdy)  a  zachování  veřejné  zeleně,  včetně  minimalizace  její
fragmentace.  Cílem  je  účelné  využívání  a  uspořádání  území  úsporné  v  nárocích  na  veřejné
rozpočty na dopravu a energie, které koordinací veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území
omezuje negativní důsledky suburbanizace pro udržitelný rozvoj území.

Splněno. Vyhodnocení viz. kap. B.1 Vyhodnocení  souladu s Politikou územního  rozvoje  České
republiky ve znění aktualizace č.1.

(20)  Rozvojové  záměry,  které  mohou  významně  ovlivnit  charakter  krajiny,  umísťovat  do  co
nejméně konfliktních lokalit  a následně podporovat potřebná kompenzační opatření. S ohledem
na to při územně plánovací činnosti, pokud je to možné a odůvodněné, respektovat veřejné zájmy
např.  ochrany  biologické  rozmanitosti  a  kvality  životního  prostředí,  zejména  formou  důsledné
ochrany zvláště chráněných území, lokalit  soustavy Natura 2000, mokřadů, ochranných pásem
vodních  zdrojů,  chráněné  oblasti  přirozené  akumulace  vod  a  nerostného  bohatství,  ochrany
zemědělského  a  lesního  půdního  fondu.  Vytvářet  územní  podmínky  pro  implementaci  a
respektování územních systémů ekologické stability a zvyšování a udržování ekologické stability a
k zajištění ekologických funkcí i v ostatní volné krajině a pro ochranu krajinných prvků přírodního
charakteru v zastavěných územích, zvyšování a udržování rozmanitosti venkovské krajiny. V rámci
územně plánovací činnosti vytvářet podmínky pro ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové
charakteristiky a typy krajiny a vytvářet podmínky pro využití přírodních zdrojů.

Splněno. Vyhodnocení viz. kap. B.1 Vyhodnocení  souladu s Politikou územního  rozvoje  České
republiky ve znění aktualizace č.1.

(20a)  Vytvářet  územní  podmínky  pro  zajištění  migrační  propustnosti  krajiny  pro  volně  žijící
živočichy  a  pro  člověka,  zejména  při  umísťování  dopravní  a  technické  infrastruktury.  V  rámci
územně plánovací činnosti omezovat nežádoucí srůstání sídel s ohledem na zajištění přístupnosti
a prostupnosti krajiny.
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Splněno. Vyhodnocení viz. kap. B.1 Vyhodnocení  souladu  s Politikou  územního rozvoje  České
republiky ve znění aktualizace č.1.

(21) Vymezit  a  chránit  ve spolupráci  s  dotčenými obcemi před zastavěním pozemky nezbytné
pro vytvoření souvislých ploch veřejně přístupné zeleně (zelené pásy) v rozvojových oblastech a
v rozvojových  osách  a  ve  specifických  oblastech,  na  jejichž  území  je  krajina  negativně
poznamenána lidskou činností,  s využitím její  přirozené obnovy;  cílem je zachování souvislých
pásů  nezastavěného  území  v  bezprostředním okolí  velkých  měst,  způsobilých  pro  nenáročné
formy krátkodobé rekreace a dále pro vznik a rozvoj lesních porostů a zachování prostupnosti
krajiny.

Splněno. Vyhodnocení viz. kap. B.1 Vyhodnocení  souladu  s Politikou  územního rozvoje  České
republiky ve znění aktualizace č.1.

(22) Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního ruchu
(např.  cykloturistika,  agroturistika,  poznávací  turistika),  při  zachování  a  rozvoji  hodnot  území.
Podporovat propojení míst,  atraktivních z hlediska cestovního ruchu, turistickými cestami, které
umožňují celoroční využití pro různé formy turistiky (např. pěší, cyklo, lyžařská, hipo).

Splněno. Vyhodnocení viz. kap. B.1 Vyhodnocení  souladu  s Politikou  územního rozvoje  České
republiky ve znění aktualizace č.1.

(23)  Podle  místních  podmínek  vytvářet  předpoklady  pro  lepší  dostupnost  území  a  zkvalitnění
dopravní a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Při umísťování dopravní a
technické infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah fragmentace krajiny;
je-li to z těchto hledisek účelné, umísťovat tato zařízení souběžně. Zmírňovat vystavení městských
oblastí  nepříznivým účinkům tranzitní  železniční  a silniční  dopravy,  mimo jiné i  prostřednictvím
obchvatů městských oblastí, nebo zajistit ochranu jinými vhodnými opatřeními v území. Zároveň
však vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný odstup od
vymezených koridorů pro nové úseky dálnic, silnic I. třídy a železnic, a tímto způsobem důsledně
předcházet  zneprůchodnění  území  pro  dopravní  stavby  i  možnému  nežádoucímu  působení
negativních účinků provozu dopravy na veřejné zdraví obyvatel (bez nutnosti budování nákladných
technických opatření na eliminaci těchto účinků).

Splněno. Vyhodnocení viz. kap. B.1 Vyhodnocení  souladu  s Politikou  územního rozvoje  České
republiky ve znění aktualizace č.1.

(24) Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním dopravní
infrastruktury  s  ohledem  na  potřeby  veřejné  dopravy  a  požadavky  ochrany  veřejného  zdraví,
zejména uvnitř rozvojových oblastí a rozvojových os. Možnosti nové výstavby je třeba dostatečnou
veřejnou infrastrukturou přímo podmínit 

Vytvářet  podmínky  pro  zvyšování  bezpečnosti  a  plynulosti  dopravy,  ochrany  a  bezpečnosti
obyvatelstva a zlepšování jeho ochrany před hlukem a emisemi, s ohledem na to vytvářet v území
podmínky pro environmentálně šetrné formy dopravy (např. železniční, cyklistickou).

V územním  plánu  podmínit  výstavbu  na  zastavitelných  plochách  vybudováním  veřejné
infrastruktury.  

Splněno. Vyhodnocení viz. kap. B.1 Vyhodnocení  souladu  s Politikou  územního rozvoje  České
republiky ve znění aktualizace č.1.

(24a)  Na  územích,  kde  dochází  dlouhodobě  k  překračování  zákonem  stanovených  mezních
hodnot  imisních limitů pro ochranu lidského zdraví,  je nutné předcházet  dalšímu významnému
zhoršování stavu. Vhodným uspořádáním ploch v území obcí vytvářet podmínky pro minimalizaci
negativních vlivů koncentrované výrobní činnosti na bydlení. Vymezovat plochy pro novou obytnou
zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný odstup od průmyslových nebo zemědělských areálů.
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Splněno. Vyhodnocení viz. kap. B.1 Vyhodnocení  souladu s Politikou územního  rozvoje  České
republiky ve znění aktualizace č.1.

(25) Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a
přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze, sucho atd.) s cílem minimalizovat
rozsah případných škod. Zejména zajistit územní ochranu ploch potřebných pro umísťování staveb
a  opatření  na  ochranu  před  povodněmi  a  pro  vymezení  území  určených  k  řízeným rozlivům
povodní. Vytvářet podmínky pro zvýšení přirozené retence srážkových vod v území s ohledem na
strukturu osídlení a kulturní krajinu jako alternativy k umělé akumulaci vod. 

V zastavěných územích a zastavitelných plochách vytvářet podmínky pro zadržování, vsakování
i využívání dešťových vod jako zdroje vody a s cílem zmírňování účinků povodní.

Splněno. Vyhodnocení viz. kap. B.1 Vyhodnocení  souladu s Politikou územního  rozvoje  České
republiky ve znění aktualizace č.1.

(26)  Vymezovat  zastavitelné  plochy  v  záplavových  územích  a  umisťovat  do  nich  veřejnou
infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Vymezovat a chránit
zastavitelné plochy pro přemístění zástavby z území s vysokou mírou rizika vzniku povodňových
škod.

Splněno. Vyhodnocení viz. kap. B.1 Vyhodnocení  souladu s Politikou územního  rozvoje  České
republiky ve znění aktualizace č.1.

(27) Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území a její rozvoj a
tím  podporovat  její  účelné  využívání  v  rámci  sídelní  struktury.  Vytvářet  rovněž  podmínky  pro
zkvalitnění dopravní dostupnosti obcí (měst), které jsou přirozenými regionálními centry v území
tak, aby se díky možnostem, poloze i infrastruktuře těchto obcí zlepšovaly i podmínky pro rozvoj
okolních obcí ve venkovských oblastech a v oblastech se specifickými geografickými podmínkami. 

Při řešení problémů udržitelného rozvoje území využívat regionálních seskupení (klastrů) k dialogu
všech partnerů, na které mají  změny v území dopad a kteří  mohou posilovat atraktivitu území
investicemi ve prospěch územního rozvoje. 

Při územně plánovací činnosti stanovovat podmínky pro vytvoření výkonné sítě osobní i nákladní
železniční a silniční, efektivní dopravní sítě pro spojení městských oblastí s venkovskými oblastmi,
stejně jako řešení přeshraniční dopravy, protože mobilita a dostupnost jsou klíčovými předpoklady
hospodářského rozvoje ve všech regionech.

Splněno. Vyhodnocení viz. kap. B.1 Vyhodnocení  souladu s Politikou územního  rozvoje  České
republiky ve znění aktualizace č.1.

(28) Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat nároky dalšího vývoje území, požadovat jeho
řešení ve všech potřebných dlouhodobých souvislostech, včetně nároků na veřejnou infrastrukturu.
Návrh a ochranu kvalitních městských prostorů a veřejné infrastruktury je nutné řešit ve spolupráci
veřejného i soukromého sektoru s veřejností.

Splněno. Vyhodnocení viz. kap. B.1 Vyhodnocení  souladu s Politikou územního  rozvoje  České
republiky ve znění aktualizace č.1.

(29) Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů dopravy. S ohledem na to vymezovat
plochy a koridory nezbytné pro efektivní  integrované systémy veřejné dopravy nebo městskou
hromadnou  dopravu,  umožňující  účelné  propojení  ploch  bydlení,  ploch  rekreace,  občanského
vybavení, veřejných prostranství, výroby a dalších ploch, s požadavky na kvalitní životní prostředí.
Vytvářet  tak  podmínky  pro  rozvoj  účinného  a  dostupného  systému,  který  bude  poskytovat
obyvatelům rovné možnosti mobility a dosažitelnosti v území. S ohledem na to vytvářet podmínky
pro  vybudování  a  užívání  vhodné  sítě  pěších a  cyklistických  cest,  včetně doprovodné  zeleně
v místech, kde je to vhodné.
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Splněno. Vyhodnocení viz. kap. B.1 Vyhodnocení  souladu  s Politikou  územního rozvoje  České
republiky ve znění aktualizace č.1.

(30) Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod je nutno
koncipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i v budoucnosti.

Splněno. Vyhodnocení viz. kap. B.1 Vyhodnocení  souladu  s Politikou  územního rozvoje  České
republiky ve znění aktualizace č.1.

(31) Vytvářet územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné výroby energie
z obnovitelných zdrojů, šetrné k životnímu prostředí, s cílem minimalizace jejich negativních vlivů a
rizik při respektování přednosti zajištění bezpečného zásobování území energiemi.

Splněno. Vyhodnocení viz. kap. B.1 Vyhodnocení  souladu  s Politikou  územního rozvoje  České
republiky ve znění aktualizace č.1.

(32) Při stanovování urbanistické koncepce posoudit kvalitu bytového fondu ve znevýhodněných
městských částech a v souladu s požadavky na kvalitní  městské struktury,  zdravé prostředí  a
účinnou infrastrukturu věnovat pozornost vymezení ploch přestavby.

Splněno. Vyhodnocení viz. kap. B.1 Vyhodnocení  souladu  s Politikou  územního rozvoje  České
republiky ve znění aktualizace č.1.

Řešené území leží mimo rozvojové oblasti, rozvojové plochy či specifické oblasti. Do území taktéž
nezasahují koridory a plochy dopravní infrastruktury vymezené v PÚR ČR. 

čl. 6  Koridory a plochy technické infrastruktury a souvisejících rozvojových záměrů

Elektroenergetika

(150n)  E25 –  Koridor  pro  vedení  110  kV  v trase  Nový  Bor  –  Nová  Huť  –  elektrická  stanice
Varnsdorf.  
Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území:
▪ Minimalizovat dopady na životní prostředí. 
Úkoly pro územní plánování:
▪ Při vymezování koridoru na území města vycházet z územní rezervy ER8 vymezené v ZÚR

ÚK  a  ze  závěrů  územní  studie  Prověření  možné  varianty  vedení  110 kV  zásobujícího
Šluknovský výběžek, pořízené Ministerstvem pro místní rozvoj.

Splněno. Koridor pro vedení 110 kV ozn. E25 je v ÚP vymezen, viz kap. D.2.2.1 výrokové části.

A2)  ZE ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE (ZÚR ÚK)
vydaných dne 5. 10. 2011 na základě usnesení č. 23/25Z/2011 ze dne 7. 9. 2011, které nabyly
účinnost dne 20. 10. 2011.
Pozn.: číselné označení jednotlivých kapitol je shodné s označením kapitol ve výrokové části ZÚR ÚK.

1. Stanovení  priorit  územního plánování  Ústeckého kraje  pro zajištění  udržitelného
rozvoje území (doplnění a konkretizování republikových priorit PÚR ČR 2008)

Základní priority

(1) Vytvářet nástroji  územního plánování na území kraje předpoklady pro vyvážený vztah mezi
třemi  pilíři  udržitelného  rozvoje,  požadovaný  směr  hospodářského  rozvoje,  úroveň  životního
prostředí  srovnatelnou  s  jinými  částmi  ČR  a  standardy  EU  a  zlepšení  parametrů  sociální
soudržnosti obyvatel kraje.

(2) Stanovovat a dodržovat limity rozvoje pro všechny činnosti, které by mohly přesahovat meze
únosnosti  území (tj.  podmínky udržitelného rozvoje),  způsobovat  jeho poškození  a nebo bránit
rozvoji jiných žádoucích forem využití území.

Splněno. Vyhodnocení viz. kap. B.2 Vyhodnocení souladu ÚP s požadavky ÚPD vydané krajem.
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Životní prostředí

(3) Dosáhnout zásadního ozdravění a markantně viditelného zlepšení životního prostředí, a to jak
ve volné krajině, tak uvnitř sídel, jako nutné podmínky pro dosažení všech ostatních cílů zajištění
udržitelného rozvoje území (zejména transformace ekonomické struktury, stabilita osídlení, rozvoj
cestovního ruchu a další).

(4) Pokračovat v trendu nápravy v minulosti poškozených a narušených složek životního prostředí
(voda, půda, ovzduší, ekosystémy) a odstraňování starých ekologických zátěží a zlepšovat složky
životního prostředí.

(5)  Nástroji  územního  plánování  chránit  nezastupitelné  přírodní  hodnoty  zvláště  soustavy
chráněných území NATURA 2000 (EVL a PO), obecně chráněných území (VKP, ÚSES).

Splněno. Vyhodnocení viz. kap. B.2 Vyhodnocení souladu ÚP s požadavky ÚPD vydané krajem.

Hospodářský rozvoj

(8) Vytvářet územně plánovací podmínky pro transformaci ekonomické struktury, charakterizované
větší  odvětvovou  rozmanitostí  a  zvýšeným podílem progresivních  výrob  a  služeb  odpovídající
současným ekonomickým a technologickým trendům.

(11)  Podporovat  revitalizaci  nedostatečně  využitých  nebo  zanedbaných  areálů  a  ploch
průmyslového,  zemědělského,  či  jiného  původu  (typu  brownfields)  s  cílem  dodržet  funkční  a
urbanistickou celistvost sídel a šetřit nezastavěné území, kvalitní zemědělskou půdu.

(12) Využít pro rozvojové záměry územní rezervy ve stávajících průmyslových zónách a kriticky
posuzovat a usměrňovat další rozvojové záměry ekonomických aktivit na volných plochách mimo
již zastavěná území.

(14)  Zaměřit  pozornost  na  podmínky  využívání  zemědělských  území,  minimalizovat  zábory
zejména  nejkvalitnějších  zemědělských  půd,  podporovat  ozdravná  opatření  –  ochrana  proti
erozním  účinkům  vody,  větru,  přípravu  a  realizaci  ÚSES,  zamezit  zbytečné  fragmentaci
zemědělských území, obnovit péči o dlouhodobě nevyužívaná území.

(18) Trvale vyhodnocovat míru rovnováhy socioekonomického a demografického vývoje v dílčích
územích kraje, předcházet prohlubování nežádoucích regionálních rozdílů a eventuálnímu vzniku
dalších  problémových  částí  ,  vyhledávat  a  uplatňovat  územně plánovací  nástroje  na  podporu
rozvoje  těchto  území,  předcházet  vzniku  prostorově  sociální  segregace  negativními  vlivy
na sociální soudržnost.

Splněno. Vyhodnocení viz. kap. B.2 Vyhodnocení souladu ÚP s požadavky ÚPD vydané krajem.

Rozvojové oblasti a osy, specifické oblasti

(15)  Ve vymezené rozvojové oblasti  NOB3 využívat  předpoklady pro progresivní  vývoj  území,
zajišťovat  územně  plánovací  přípravu  pro  odpovídající  technickou,  dopravní  infrastrukturu
(s důrazem  na  rozšiřování  sítě  hromadné  dopravy)  a  občanskou  vybavenost.  Územní  rozvoj
hospodářských a sociálních funkcí provázat s ochranou krajinných, přírodních a kulturních hodnot.
Využívat rozvojových vlastností tohoto území ve prospěch okolních navazujících území. 

(16) Ve vymezené rozvojové ose NOS4 využívat předpokladů pro územní rozvoj tohoto koridoru,
založeného zejména na jeho výhodné dopravní dostupnosti. Rozvojových vlastností těchto území
využít  pro  šíření  progresivního  vývoje  na  území  celého  kraje.  Současně  koncentrací  aktivit
do těchto koridorů šetřit nezastavěné území ve volné krajině. 

(18)  Trvale  vyhodnocovat  míru  rovnováhy  socioekonomického  a  demografického  vývoje
v v řešeném  území  kraje,  předcházet  prohlubování  nežádoucích  regionálních  rozdílů
a eventuelnímu  vzniku  dalších  problémových  částí  kraje,  vyhledávat  a  uplatňovat  územně
plánovací  nástroje  na  podporu  rozvoje  těchto  území,  předcházet  vzniku  prostorově  sociální
segregace s negativními vlivy na sociální soudržnost.

Splněno. Vyhodnocení viz. kap. B.2 Vyhodnocení souladu ÚP s požadavky ÚPD vydané krajem.
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Dopravní a technická infrastruktura

(19)  Zajistit  podmínky  pro  zlepšení  dopravního  napojení  města  (úprava  úseků  silnice  I/9,
modernizací a optimalizací hlavních železniční tratě).

(22) Zkvalitnit vazby k sousednímu kraji ( Šluknovsko-Liberecko ).

(23)  Zlepšit  přeshraniční  vazby  se  SRN  na  úseku  dopravy,  technické  infrastruktury  (oblast
Šluknovského výběžku).

(26) Podpořit kombinovanou výrobu elektřiny a tepla ve stávajících a nových zdrojích, stabilizovat
provozované systémy centrálního zásobování teplem a podpořit jejich účelné rozšiřování.

(27)  Zajistit  cestou  modernizace  a  v  nezbytném  rozsahu  i  dostavbou  přenosové  energetické
soustavy dostatečnou kapacitnost energetických dodávek v rámci kraje. 

(28)  Vytvořit  územně  plánovací  předpoklady  pro  zajištění  bezpečné  a  dostatečné  dodávky
elektrického výkonu do prostoru Šluknovského výběžku – územní rezerva ER8 el. vedení 110 kV
Nový Bor – Varnsdorf. 

(29) Podpořit racionální a udržitelný rozvoj obnovitelných energetických zdrojů, územně regulovat
záměry na výstavbu velkých větrných elektráren s ohledem na eliminaci rizik poškození krajinného
rázu a ohrožení rozvoje jiných žádoucích forem využití území.

(30) V dílčích zejména venkovských částech bez dostatečných místních zdrojů vody řešit problémy
zásobování vodou napojením na vodárenskou soustavu zásobování pitnou vodou.

(31)  Územně  plánovacími  nástroji  vytvářet  předpoklady  pro  modernizaci  stávajících  systémů
odvádění a čištění odpadních vod pro dořešení této problematiky v menších sídlech (do 2000 EO)
ve venkovském prostoru.

(32) Vytvářet podmínky pro dostupnost služeb spojů a telekomunikací podle potřeb jednotlivých
částí města.

(33) V bodech 19-32 musí být územně technické řešení návrhů na rozvoj dopravní a technické
infrastruktury provázáno s citlivostí řešení vůči přírodě, snahou zachovávat přírodní biodiverzitu
a s ochranou hodnotné zemědělské půdy. Řešením záměrů a jejich územní koordinací je třeba
zamezovat zbytečné fragmentaci krajiny. V případě variant nebo alternativ řešení a změn pokládat
za kritéria vhodného výběru: dopravní a technickou účinnost záměrů, míru citlivosti řešení vůči
ochraně životního prostředí, přírodních, kulturních a civilizačních územních hodnot a respektování
cílových charakteristik vymezených krajinných celků.

Splněno. Vyhodnocení viz. kap. B.2 Vyhodnocení souladu ÚP s požadavky ÚPD vydané krajem.

Sídelní soustava a rekreace

(34)  Podporovat  polycentrický  rozvoj  sídelní  soustavy,  současně  respektovat  a  kultivovat
specifickou  tvářnost  sídla  včetně  zřetele  k  zachování  prostorové  oddělenosti  sídel.  Vytvářet
předpoklady pro posílení partnerství mezi urbánními a venkovskými oblastmi.

(35) V příhraničních prostorech ČR/SRN podporovat vzájemně výhodnou kooperaci a provázanost
sídelních soustav a rekreačních areálů.

(37) Podporovat významně projekty cestovního ruchu, rekreace v souladu s možnostmi a limity
území, podporovat rozvoj těchto zařízení v málo využívaných vhodných lokalitách.

(38)  Podporovat  vybudování  propojené  a  hierarchizované  sítě  cyklostezek  a  turistických  cest
na území města s návazností na vznikající republikovou a evropskou síť těchto zařízení.

Splněno. Vyhodnocení viz. kap. B.2 Vyhodnocení souladu ÚP s požadavky ÚPD vydané krajem.

Sociální soudržnost obyvatel

(39) Podpořit rozvoj a kultivaci lidských zdrojů, rozvoj vzdělanosti obyvatel, posilovat předpoklady
k udržení a získávání kvalifikovaných pracovních sil s orientací na perspektivní obory ekonomiky.
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(40) Přispět vytvářením územně plánovacích předpokladů k řešení zhoršení sociálních podmínek,
zhoršených parametrů zdravotního stavu obyvatel,  vysoké míry nezaměstnanosti,  problematiky
skupin obyvatel sociálně slabých, ohrožených společenským vyloučením.

(41) Podporovat péči o typické či výjimečné přírodní, kulturní a civilizační hodnoty na území města,
které vytvářejí charakteristické znaky území, přispívají k jeho snadné identifikaci a posilují sociální
soudržnost jeho obyvatel.

(42)  Věnovat  pozornost  důsledkům  změn  věkové  struktury  obyvatel,  které  se  promítnou
do měnících  se  nároků  na  technickou  a  dopravní  infrastrukturu,  občanskou  vybavenost
nadmístního významu.

(43) Při stanovování územní rozvojové koncepce dbát na dostatečnou míru spolupráce s obyvateli
a  dalšími  uživateli  území  a  tak  dosahovat  vyšší  míry  vyváženosti  řešení  mezi  hospodářským
rozvojem, ochranou přírody a hledisky ovlivňujícími sociální soudržnost obyvatel.

Splněno. Vyhodnocení viz. kap. B.2 Vyhodnocení souladu ÚP s požadavky ÚPD vydané krajem.

Ochrana území před potenciálními riziky a přírodními katastrofami

(44) Respektovat zájmy obrany státu a civilní ochrany obyvatelstva a majetku.

(45)  Územně  plánovacími  nástroji  legalizovat  opatření  pro  minimalizaci  rozsahu  možných
materiálních  škod  a  ohrožení  obyvatel  z  působení  přírodních  sil  v  území  a  havarijních
situací,vyplývajících z provozu dopravní a technické infrastruktury a průmyslové výroby.

(46)  Zajistit  územní  ochranu  ploch  a  koridorů  potřebných  pro  umisťování  protipovodňových
opatření.  Vymezovat  zastavitelné  plochy  v  záplavových  územích  jen  ve  výjimečných  a  zvlášť
odůvodněných  případech,  chránit  zastavitelné  plochy  pro  přemístění  zástavby  z  území,
ohrožených záplavami.

Všechny výše uvedené priority budou územním plánem respektovány a v další fázi pořizování ÚP
Varnsdorf vyhodnoceny  

Splněno. Vyhodnocení viz. kap. B.2 Vyhodnocení souladu ÚP s požadavky ÚPD vydané krajem.

2. Zpřesnění vymezení rozvojových oblastí a rozvojových os vymezených v PÚR 2008
a  vymezení  oblastí  se  zvýšenými  požadavky  na  změny  v  území,  které  svým
významem přesahují území více obcí (nadmístní rozvojové oblasti a osy)

2.1 Rozvojová oblast dle PÚR 

Řešené území se nenachází v rozvojové oblasti.

Bez nároku na řešení.

2.2 Rozvojové oblasti nadmístního významu

ZÚR ÚK vymezují rozvojovou oblast nadmístního významu: NOB3 – Rumbursko, Varnsdorfsko 
Úkoly stanovené ZÚR ÚK:
(1) Podporovat pokrytí rozvojové oblasti územními plány, ověřovat a zpřesňovat řešení problémů

a využití rozvojových příležitostí územními studiemi a regulačními plány. 
(2) Vytvářet územní předpoklady pro zlepšení dopravní dostupnosti vyšších center osídlení (zejm.

Ústí nad Labem, Děčín a center osídlení v Libereckém kraji).
(3) Nástroji územního plánování zajistit  zlepšení silniční dopravní dostupnosti rozvojové oblasti

z vnitrozemí ČR (zejména úpravy silnice I/9 a silnice II/263). 
(4) Nástroji územního plánování zajistit zlepšení zabezpečení rozvojových předpokladů oblasti na

úseku technické infrastruktury – zejména v zásobování elektrickou energií (územní rezerva
ER8 el. vedení 110 kV Nový Bor – Varnsdorf).

(5) V příhraničních prostorech ČR/SRN podporovat vzájemně výhodnou kooperaci a provázanost
sídelních soustav, dopravní a technické infrastruktury i občanské vybavenosti. 
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(6) Podporovat  revitalizaci  nedostatečně  využitých  nebo  zanedbaných  areálů  a  ploch  typu
brownfield, využít územní rezervy ve stávajících průmyslových zónách nadmístního významu. 

(7) Podporovat rozvoj rekreace a cestovního ruchu, zachovávat a rozvíjet hodnoty území, které
vytváří předpoklady pro rekreaci a cestovní ruch jednak ve vlastní rozvojové oblasti a jednak
s ohledem na to, že oblast je nástupištěm do navazujících území NP a CHKO.

Splněno. Vyhodnocení viz. kap. B.2 Vyhodnocení souladu ÚP s požadavky ÚPD vydané krajem.

2.3 Rozvojová osa dle PÚR 

Rozvojová osa se v řešeném území nenachází.

Bez nároku na řešení.

2.4. Rozvojové osy nadmístního významu

ZÚR  ÚK  stanovuje  rozvojovou  osu  nadmístního  významu:  NOS4  -  Jiřetín  pod  Jedlovou  -
Varnsdorf - Rumburk - státní hranice ČR/SRN 
Úkoly stanovené ZÚR ÚK:
(1)  Podporovat  pokrytí  rozvojové  oblasti  územními  plány,  ověřovat  a  zpřesňovat  řešení  problémů
územními studiemi a regulačními plány. 
(2) Podporovat přestavbu silnice I/9 tvořící základ rozvojové osy a řešit vyplývající územní souvislosti. 
(3)  Chránit  a  kultivovat  přírodní  a  kulturní  hodnoty  na  území  rozvojové  osy,  které  vytvářejí
charakteristické znaky území.
(4) Podporovat využití  oboustranně výhodných kooperativních vztahů osídlení ležícího na rozvojové
ose v příhraničním pásmu ČR/SRN.
(5)  Koridor  silnice  I/9  chápat  jako  koridor  pro  vedení  dalších  zařízení  technické  infrastruktury  pro
Šluknovský výběžek - územní rezerva pro VVN.
4.  Zpřesnění  vymezení  ploch  a  koridorů  vymezených  v PÚR  2008  a  vymezení  ploch  a  koridorů
nadmístního významu, ovlivňujících území více obcí  včetně ploch a koridorů veřejné infrastruktury,
ÚSES a územních rezerv.

Splněno. Vyhodnocení viz. kap. B.2 Vyhodnocení souladu ÚP s požadavky ÚPD vydané krajem.

4.2. Plochy a koridory nadmístního významu

4.2.2. Železniční doprava nadmístního významu

ZÚR ÚK vymezují koridor konvenční železniční dopravy nadmístního významu: trať č. 081 Děčín,
východ - Benešov nad Ploučnicí - Rybniště - Rumburk a č. 089 Rybniště - Varnsdorf - hranice
ČR/SRN,  které  jsou  navrhovány  k  optimalizaci  na  rychlost  min.  80  km/hod  a  k  dílčímu
zkapacitnění. Koridor je sledován jako VPS - Z1. Šířka koridoru je stanovena 120 m

Úkoly stanovené ZÚR ÚK:

(1) v součinnosti s dotčenými orgány spolupracovat na přeshraniční koordinaci a provázanosti záměru
s německou stranou,

(2) v součinnosti s dotčenými orgány, při zajištění územní koordinace, zpřesnit a vymezit v územním
plánu Varnsdorf  koridor  konvenční  železnice Děčín,  východ – Benešov nad Ploučnicí  -  Rybniště  -
Rumburk a Rybniště - Varnsdorf - hranice ČR/SRN.

Splněno. Vyhodnocení viz. kap. B.2 Vyhodnocení souladu ÚP s požadavky ÚPD vydané krajem.

4.4. Plochy a koridory technické infrastruktury nadmístního významu

4.4.1. Elektroenergetika a plynárenství

Elektroenergetika - koridory distribuční rozvodné soustavy

ZÚR ÚK vymezují jako územní rezervu koridor ER8, pro vedení VVN 110 kV TR Varnsdorf - TR
Nový Bor. V úseku jižní okraj zástavby Lesné - TR Varnsdorf je šířka koridoru stanovena na 600 m.
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Úkoly stanovené ZÚR ÚK:
(1)  Respektovat  územní  rezervu  koridoru  ER8  v  ÚPD  dotčených  obcí,  případně  na  základě
podrobnějších podkladů, se souhlasem dotčených orgánů, zpřesnit a vymezit koridor jako návrh v ÚPD
dotčených obcí a zajistit jeho územní koordinaci. Při zpřesnění vymezení koridorů v ÚPD dotčených
obcí respektovat zájmy ochrany přírody a krajiny.
(2) V součinnosti s dotčenými orgány spolupracovat na zpřesnění koridoru ER8.
(3) V úseku jižní okraj zástavby Lesné – TR Varnsdorf prověřovat zpřesnění koridoru mimo funkční
regionální biocentrum 003.
Při vymezování koridoru na území města vycházet ze závěrů územní studie Prověření možné varianty
vedení 110 kV zásobujícího Šluknovský výběžek, pořízené Ministerstvem pro místní rozvoj.

Splněno. Vyhodnocení viz. kap. B.2 Vyhodnocení souladu ÚP s požadavky ÚPD vydané krajem.

Plochy a koridory pro lokalizaci velkých větrných elektráren (VVE) jejichž nosný sloup je vyšší než 35 m.
Úkoly stanovené ZÚR ÚK:
(1)  Návrhy  na  lokalizaci  ploch  a  koridorů  pro  výstavbu  velkých  větrných  elektráren  a  staveb
souvisejících,  jako  specifických  zařízení  nadmístního  významu,  odpovědně  posuzovat  ve  vztahu
k ochraně přírody, krajiny, životního prostředí a krajinného rázu, s ohledem na konkrétní urbanistické,
územně technické a klimatické podmínky.

V ÚP Varnsdorf nejsou velké větrné elektrárny navrženy.

4.7. Plochy a koridory územního systému ekologické stability

ZÚR ÚK vymezují  na území města Varnsdorf  plochu regionálního biocentra (RBC) 1374 Velký
rybník a plochu regionálního biokoridoru (RBK) 545 Dymník - Velký rybník.
Úkoly stanovené ZÚR ÚK:
(1)  V územním  plánu  Varnsdorf  zpřesňovat  vymezení  skladebných  částí  (biocenter,  biokoridorů)
regionálního  ÚSES.  K  tomu  využívat  zejména  oborové  podklady  ochrany  přírody  (Plány  ÚSES,
Projekty ÚSES, mapování biotopů aj.),  lesní plány (Oblastní plány rozvoje lesů, Lesní hospodářské
plány,  Lesní  hospodářské  osnovy),  plány  pozemkových  úprav  (Komplexní  pozemkové  úpravy),
vodohospodářské plány, Katastr nemovitostí, ortofotomapy, vlastní terénní průzkum aj. 
(2) Vymezené plochy a koridory pro ÚSES chránit před změnou ve využití území, která by znamenala
snížení  stupně  ekologické  stability  uvnitř  vymezených  ploch  a  koridorů  oproti  současnému  stavu
(tj. stavu v  době vydání ZÚR ÚK),  popř.  by znemožnila  založení  vymezené skladebné části  ÚSES
v budoucnosti.
(3) Zejména je nutno chránit plochy biokoridorů před zástavbou či změnami ve využití území, které by
v budoucnosti  znemožnily  souvislé  propojení  biokoridorem  v  šíři  dle  metodik  ÚSES,  ačkoliv
v současnosti územní předpoklady pro souvislé propojení existují.
(4)  Stavby dopravní  a technické infrastruktury v  plochách a koridorech pro biocentra a biokoridory
ÚSES připouštět v nezbytných případech za podmínky, že nedojde k významnému snížení schopnosti
ekosystému  odolávat  znečištění,  erozi  či  jiné  fyzikální  nebo  chemické  zátěži  prostředí  a  zároveň
nedojde k podstatnému snížení schopnosti, bez dalších opatření plnit stabilizující funkce v krajině.
(5) Vymezení v grafické části ZÚR ÚK je v případě regionálních biokoridorů provedeno „osou“, která
určuje směr propojení, a oboustranným pásem podél této osy o šířce 200 m na každou stranu od „osy“.
V rámci tohoto pásu je při zpracování ÚPD obcí možno provádět zpřesnění vymezení biokoridoru, aniž
by docházelo k odchylce od ÚPD kraje. Zpracovatel územního plánu v úrovni obce na základě větší
podrobnosti znalostí a většího měřítka zpracování grafické části upřesní trasu biokoridoru v souladu
s právními předpisy platnými na úseku ochrany přírody a krajiny (zejména vyhláška č. 395/1992 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů) a metodikami pro vymezování ÚSES.  
(6)  Biocentra  jsou rovněž  vymezena v  rámci  ZÚR ÚK způsobem,  který  umožňuje  v  podrobnějším
zpracování ÚP zpřesňovat  jejich hranice podle místních podmínek.  Zásadou je dodržení  lokalizace
biocentra v daném prostoru, minimálního parametru výměry a principů vymezování ÚSES dle metodik.

Splněno. Vyhodnocení viz. kap. B.2 Vyhodnocení souladu ÚP s požadavky ÚPD vydané krajem.
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5. Upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a
civilizačních hodnot území kraje

5.1. Upřesnění  územních  podmínek  koncepce  ochrany  a  rozvoje  přírodních  hodnot
území kraje

Krajinné části a přírodní prvky se stanovenou územní ochranou:

▪ zvláště chráněná území - národní přírodní rezervace Světlík zasahující do k.ú. Studánka
u Rumburka (p.p.č. 1085),

▪ lokality vytvářené soustavy chráněných území evropského významu NATURA 2000
- ptačí oblasti a evropsky významné lokality – Velký rybník (CZ0420166).

Pro upřesnění územních podmínek ochrany a rozvoje přírodních hodnot území kraje se  stanovují tyto
úkoly pro územní plánování: 
(1) Ochranu, kultivaci a rozvíjení hodnot přírodního a krajinného prostředí na území města považovat
za prvořadý veřejný zájem. Stanovovat a dodržovat limity rozvoje pro všechny aktivity, které by mohly
způsobovat poškození těchto hodnot (zejména se týká energetiky - včetně obnovitelných zdrojů, dále
těžké průmyslové výroby, technické a dopravní infrastruktury, ale i rekreace a cestovního ruchu),
(10) Skladebné části regionálního a nadregionálního ÚSES chránit před zásahy, které by znamenaly
snížení úrovně jejich ekologické stability, upřesňovat vymezení skladebných částí ÚSES v ÚPD obcí,
postupně přistupovat  ke zpracování  projektů ÚSES a k  jejich realizaci,  zejména v místech,  kde je
provázanost systému narušena.
(11) Zaměřit pozornost na podmínky využívání zemědělských území - zachování jedinečnosti kulturní
krajiny;  minimalizovat  zábory  zejména  nejkvalitnějších  zemědělských  půd;  podporovat  ozdravná
opatření  -  ochrana  proti  erozním  účinkům  vody,  větru  a  příprava  na  realizaci  ÚSES,  zvýšení
prostupnosti  zemědělské  krajiny,  zamezení  její  zbytečné  fragmentace;  obnovit  péči  o  dlouhodobě
nevyužívaná území; vymezovat území vhodná pro pěstování biomasy a rychle rostoucích dřevin pro
technické a energetické účely.

Splněno. Vyhodnocení viz. kap. B.2 Vyhodnocení souladu ÚP s požadavky ÚPD vydané krajem.

5.2. Upřesnění  územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje civilizačních hodnot
území kraje

Za  civilizační  hodnotu  nadmístního  významu  je  na  území  Ústeckého  kraje  pokládáno
Mikroregionální centrum Varnsdorf jako hierarchické uspořádání sídelní struktury.
Pro upřesnění územních podmínek ochrany a rozvoje přírodních hodnot území kraje se  stanovují tyto
úkoly pro územní plánování: 
(12) Respektovat rozsah rozvojových oblastí, os a specifických oblastí kraje vymezených v ZÚR ÚK.
Ostatní části kraje pokládat za stabilizované s přirozenou mírou rozvoje.
(13)  V  rozhodování  o  využití  území  a  lokalizaci  zásadních  investic  vycházet  z  potřeby  sladění
administrativně správní role center a jejich skutečného významu jako pracovních a obslužných center. 
(16) Podporovat vzájemně výhodnou provázanost a kooperaci sídel v příhraničním prostoru ČR a SRN.
(17)  Podporovat  a  upřednostňovat  revitalizaci  nedostatečně  využitých  nebo zanedbaných areálů  a
ploch průmyslového, zemědělského, vojenského či jiného původu typu brownfield,  před zakládáním
nových průmyslových ploch ve volné krajině.
(20)  Kriticky  posuzovat  a  zohledňovat  záměry  na  doplnění  energetických  přenosových  vedení  pro
zajištění vyšší míry spolehlivosti a bezpečnosti dodávek na území kraje a zvýšení přenosové kapacity
soustavy ve vztahu k ČR i k sousedícím státům (VVN, VVTL).
(21) Podporovat realizaci ochranných opatření zvyšující míru zabezpečení civilizačních hodnot kraje
proti záplavám a dalším hrozbám katastrofických situací. 
(22) Podporovat dotvoření ucelených plně funkčních silničních a železničních dopravních systémů (trať
č. 089 Rybniště - Varnsdorf - hranice ČR/SRN, silnice I/9). 

Splněno. Vyhodnocení viz. kap. B.2 Vyhodnocení souladu ÚP s požadavky ÚPD vydané krajem.
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5.3. Upřesnění  územních  podmínek  koncepce  ochrany  a  rozvoje  kulturních  hodnot
území kraje

Za  základní  kulturní  hodnoty  jsou  na  území  města  Varnsdorf  kraje  pokládány  území
archeologického  zájmu a  jednotlivé  nemovité  kulturní  památky.  Dále  jsou  za  základní  kulturní
hodnoty pokládány významné krajinné dominanty, výhledové body a pohledové osy nadmístního
významu, typické obzorové linie horských masivů. 
Pro upřesnění územních podmínek ochrany a rozvoje kulturních hodnot území kraje se stanovují tyto
úkoly pro územní plánování: 
(26) Mezi památkové hodnoty zahrnovat též doklady industriálního vývoje kraje, vyhledávat a chránit
vhodné objekty a areály tohoto typu hodnot,  sledovat  možnosti  jejich využití  v nových podmínkách;
ve Varnsdorfu se jedná o zachovalé původní části firem Velveta a Elite. Jednotlivé nemovité kulturní
památky a území archeologického zájmu jsou uvedeny v kapitole A3) Požadavky vyplývající z územně
analytických podkladů - na straně 20 a 21.
(27)  Chránit  a  rozvíjet  hodnoty  jedinečné  kulturní  krajiny  kraje,  pozornost  zaměřovat  na  ochranu
obzorových linií horských masivů, krajinných dominant, význačných výhledových bodů a pohledových
os,  typických  a  známých  vedut  sídel  apod.;  v  případě  Varnsdorfu  se  jedná  o  dominantu  Hrádku,
Špičáku  (se  záměrem  obnovy  rozhledny),  jižním  směrem  horský  masiv  Lužických  hor  od  Luže
k Jedlové hoře, dále např. průhled z ul. Legií na Kostel sv. Františka z Assisi na Studánce, apod.     
(28)  Prioritně  zajišťovat  ochranu  a  kultivaci  kulturních  hodnot  krajiny  v oblastech  významných  pro
rekreaci a cestovní ruch. 
(30) Při navrhování a posuzování vhodnosti formy rozvojových záměrů nadmístního významu sledovat
hledisko respektování krajinného rázu a krajinných hodnot, nepřipouštět zbytné výrazové nebo funkčně
konkurenční záměry. 
(31)  Sledovat  možnost  obnovy  historických  fenoménů  –  obnovení  průhledů,  dominant,  odstranění
negativních civilizačních prvků poškozujících krajinný ráz,  majících nevhodné vazby vůči  krajinným
nebo památkovým hodnotám.

Splněno. Vyhodnocení viz. kap. B.2 Vyhodnocení souladu ÚP s požadavky ÚPD vydané krajem.

6. Vymezení cílových charakteristik krajiny

KC Šluknovská pahorkatina (12)

Charakteristika stavu krajiny: 
▪ krajina  pahorkatinného  charakteru  s  vyváženým  zastoupením  lesů  a  zemědělsky

využívaných pozemků, v severovýchodní části výrazněji urbanizovaná. 
Cílové charakteristiky krajiny:
▪ krajina  převážně  harmonická,  bez  vysokých  přírodních  či  kulturních  hodnot,  avšak

esteticky a krajinářsky většinou kvalitní, s vysokou hodnotou krajinného rázu,
▪ krajina venkovská i městská.

Dílčí kroky naplňování cílových charakteristik krajiny: 
a) stabilizovat obyvatelstvo ve stávajících sídlech, uvážlivě rozvíjet výrobní funkce (průmysl,

lesnictví,  zemědělství),  dopravu,  cestovní  ruch,  turistiku  a  rekreaci,  též  s ohledem
na možnosti  obnovy  tradic  přerušených  v  souvislosti  s  vysídlením  původního
obyvatelstva,

b) individuálně posuzovat všechny záměry, které by krajinný ráz mohly negativně ovlivnit,
s ohledem  na  potřebu  uchování  vysoké  hodnoty  krajinného  rázu  s harmonickým
zastoupením složek přírodních a kulturních, zejména výstavba průmyslových objektů a
obnovitelných zdrojů energie (VTE a SE).

Splněno. Vyhodnocení viz. kap. B.2 Vyhodnocení souladu ÚP s požadavky ÚPD vydané krajem.
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7. Vymezení VPS, VPO, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a
vymezení asanačních území nadmístního významu, pro které lze práva k pozemkům
a stavbám vyvlastnit

7.1. Vymezení ploch a koridorů veřejně prospěšných staveb

Železniční doprava

Z1 –  trať  č.  089  Rybniště  –  Rumburk  -  Varnsdorf  -  hranice  ČR/SRN:  optimalizace  a  dílčí
zkapacitnění.
Úkoly stanovené ZÚR ÚK:
(2)  Pozemky  v  chybějících  částech  biokoridorů  či  biocenter  chránit  před  zástavbou  či  změnami
ve využití  území,  které by v budoucnosti  znemožnily doplnění biocentra na požadovanou minimální
výměru  dle  metodiky  ÚSES či  souvislé  propojení  biokoridorem v  šíři  dle  metodiky  ÚSES,  ačkoliv
v současnosti územní předpoklady pro doplnění výměry biocentra či souvislé propojení biokoridorem
existují.

Splněno. Vyhodnocení viz. kap. B.2 Vyhodnocení souladu ÚP s požadavky ÚPD vydané krajem.

8. Stanovení  požadavků  nadmístního  významu  na  koordinaci  územně  plánovací
činnosti  obce  a  na  řešení  v  územně  plánovací  dokumentaci  obce,  zejména
s přihlédnutím k podmínkám obnovy a rozvoje sídelní struktury

a) Požadavky na koordinaci koridorů a ploch v ZÚR ÚK vymezených veřejně prospěšných
staveb, veřejně prospěšných opatření (kromě ÚSES), návrhů, asanací a územních rezerv

▪ ER8, Z1

b) Požadavky na koordinaci  koridorů  a  ploch v  ZÚR ÚK vymezených  nadregionálních  a
regionálních skladebných částí ÚSES (funkční části)

▪ RBC/1374/funkční, RBK/545/funkční. 

Splněno. Vyhodnocení viz. kap. B.2 Vyhodnocení souladu ÚP s požadavky ÚPD vydané krajem.

A3) POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ, 
ZEJMÉNA Z PROBLÉMŮ URČENÝCH K ŘEŠENÍ V ÚPD A PŘÍPADNĚ  
Z DOPLŇUJÍCÍCH PRŮZKUMŮ A ROZBORŮ 

Pro  správní  území  města  Varnsdorf  nevyplývají  žádné  další  požadavky  (problémy  k řešení)
nezakotvené v ZÚR ÚK.

ÚAP ÚK požaduje řešení nadmístních problémů, označených jako

D/11 – koridor přeložky silnice I/9 – obchvat sídla Studánka u Rumburku.

ÚAP Varnsdorf (zpracované v rámci Územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností
Varnsdorf)

V Územním plánu Varnsdorf musí být respektovány všechny hodnoty území a limity využití území
vyplývající z územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Varnsdorf. Zároveň by
měly být zohledněny záměry na provedení změn v území a proveden návrh řešení stanovených
v problémech  k řešení  v územně  plánovacích  dokumentacích  vyhodnocených  v územně
analytických podkladech.

Z 3.  úplné aktualizace územně analytických podkladů,  provedené ke dni  31.12.2014 (dále  jen
„ÚAP“), pro řešení Územního plánu Varnsdorf vyplývá následující:
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1) Respektovat limity využití území:

Územní plán bude respektovat zejména limity využití území následujících tematických oblastí:

Ochrana přírody 

▪ Zvláště  chráněná  území  maloplošná  –  přírodní  rezervace  Světlík,  nacházející  se
v katastrálním území Studánka u Rumburku na parcele číslo 1085 a rozloze 14,58 ha
řešeného  území.  Přírodní  rezervace  Světlík  byla  vydána  vyhlašovací  dokumentací
Krajského úřadu Ústeckého kraje 12.3.2008 s datem účinnosti  k 1.5.2008. Předmětem
ochrany  jsou  ornitologická  lokalita  (migrační  cesta  tažných  ptáků),  vodní  plochy
s navazující  litorální  vegetací,  vlhké,  zrašeliněné  a  podmáčené  louky  s  ohroženými  a
vzácnými druhy rostlin a živočichů, keřovité porosty vrb, hnízdiště vodních a mokřadních
ptáků.

▪ NATURA 2000 – ptačí oblast – do jižní části katastrálního území Studánka u Rumburku
zasahuje NATURA 2000 ptačí oblast Labské pískovce, která zabírá 256,5 ha řešeného
území.  Vymezená  ptačí  oblast  je  charakteristická  především  jako  hnízdiště  sokola
stěhovavého a výra velkého. Dalším významným druhem je datel černý a chřástal polní.
Byl zde zaznamenán výskyt ještě dalších 19 druhů, např. kulíšek nejmenší, sýc rousný či
včelojed lesní.

▪ vyhlášené památné stromy – v řešeném území bylo vyhlášeno 12 památných stromů:
▪ Hrušeň planá v Truhlářské ulici, 
▪ Buk lesní červenolistý v areálu dětské polikliniky v Poštovní ulici, 
▪ Dub letní v ulici Pohraniční stráže, 
▪ Dub letní v Kostelní ulici, 
▪ Dub letní v Raisově ulici, 
▪ Dub letní u Nemocnice, 
▪ Dub letní pod Hrádkem, 
▪ 2 liliovníky tulipánokvěté u varnsdorfského gymnázia, 
▪ Lípa srdčitá v Karlově ulici, 
▪ Topol bílý v Poštovní ulici, 
▪ Topol černý jižně od vlakového nádraží.

▪ Významné  krajinné  prvky  registrované  –  na  území  obce  Varnsdorf  je  registrováno
orgánem životního prostředí 45 prvků, viz. následující přehled:

datum 
vydání

název popis předpis vydal pozemek číslo

1.4.2000 dub letní solitera OŽP/25/2000/registrace MěÚ Varnsdorf/OŽP p.p.č. 275

1.4.2000 zahrada 15 stromů OŽP/25/2000/registrace MěÚ Varnsdorf/OŽP p.p.č. 175

1.4.2000 cypříšek nutkajský solitera OŽP/25/2000/registrace MěÚ Varnsdorf/OŽP p.p.č. 374/1

1.4.2000 buk lesní solitera OŽP/25/2000/registrace MěÚ Varnsdorf/OŽP p.p.č. 632/3

1.4.2000 borovice limba 3 stromy OŽP/25/2000/registrace MěÚ Varnsdorf/OŽP p.p.č. 893

1.4.2000 topol šedý solitera OŽP/25/2000/registrace MěÚ Varnsdorf/OŽP p.p.č. 1244

1.4.2000 dub letní solitera OŽP/25/2000/registrace MěÚ Varnsdorf/OŽP p.p.č. 1352

1.4.2000 javor klen solitera OŽP/25/2000/registrace MěÚ Varnsdorf/OŽP p.p.č. 1872

1.4.2000 jedlovec kanadský solitera OŽP/25/2000/registrace MěÚ Varnsdorf/OŽP p.p.č. 2314

1.4.2000 jedle bělokorá solitera OŽP/25/2000/registrace MěÚ Varnsdorf/OŽP p.p.č. 2552

1.4.2000 cypříšek nutkajský 2 stromy OŽP/25/2000/registrace MěÚ Varnsdorf/OŽP p.p.č. 2564

1.4.2000 dub letní, buk lesní 2 stromy OŽP/25/2000/registrace MěÚ Varnsdorf/OŽP p.p.č. 2708/1

1.4.2000 borovice limba, buk lesní 2 stromy OŽP/25/2000/registrace MěÚ Varnsdorf/OŽP p.p.č. 2875

1.4.2000 lípa srdčitá solitera OŽP/25/2000/registrace MěÚ Varnsdorf/OŽP p.p.č. 7382/1
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datum 
vydání

název popis předpis vydal pozemek číslo

1.4.2000 dub letní solitera OŽP/25/2000/registrace MěÚ Varnsdorf/OŽP p.p.č. 7131

1.4.2000 lípa srdčitá skupina OŽP/25/2000/registrace MěÚ Varnsdorf/OŽP p.p.č. 6662

1.4.2000 modřín opadavý solitera OŽP/25/2000/registrace MěÚ Varnsdorf/OŽP p.p.č. 6569

1.4.2000 jasan ztepilý solitera OŽP/25/2000/registrace MěÚ Varnsdorf/OŽP p.p.č. 5866/1

1.4.2000 javor stříbrný solitera OŽP/25/2000/registrace MěÚ Varnsdorf/OŽP p.p.č. 5824/1

1.4.2000 zahrada 13 stromů OŽP/25/2000/registrace MěÚ Varnsdorf/OŽP p.p.č. 5709/1

1.4.2000 dub letní solitera OŽP/25/2000/registrace MěÚ Varnsdorf/OŽP p.p.č. 5614

1.4.2000 dub letní solitera OŽP/25/2000/registrace MěÚ Varnsdorf/OŽP p.p.č. 5436/1

1.4.2000 lípa velkolistá solitera OŽP/25/2000/registrace MěÚ Varnsdorf/OŽP p.p.č. 5002

1.4.2000 vrba bílá solitera OŽP/25/2000/registrace MěÚ Varnsdorf/OŽP p.p.č. 4980/1

1.4.2000 lípa srdčitá solitera OŽP/25/2000/registrace MěÚ Varnsdorf/OŽP p.p.č. 4632

1.4.2000 dub letní solitera OŽP/25/2000/registrace MěÚ Varnsdorf/OŽP p.p.č. 4205

1.4.2000 jírovec maďal solitera OŽP/25/2000/registrace MěÚ Varnsdorf/OŽP p.p.č. 4198

1.4.2000 zahrada 11 stromů OŽP/25/2000/registrace MěÚ Varnsdorf/OŽP p.p.č. 4190

1.4.2000 zahrada 11 stromů OŽP/25/2000/registrace MěÚ Varnsdorf/OŽP p.p.č. 4189

1.4.2000 dub letní solitera OŽP/25/2000/registrace MěÚ Varnsdorf/OŽP p.p.č. 4185

1.4.2000 dub letní solitera OŽP/25/2000/registrace MěÚ Varnsdorf/OŽP p.p.č. 4136

1.7.2004 lípa srdčitá solitera OŽP/16786/2004-
4660/2004

MěÚ Varnsdorf/OŽP p.p.č. 3005

1.4.2000 zahrada skupina OŽP/25/2000/registrace MěÚ Varnsdorf/OŽP p.p.č. 116/1

1.4.2000 lípa srdčitá solitera OŽP/25/2000/registrace MěÚ Varnsdorf/OŽP p.p.č. 2189/3

1.4.2000 lípa srdčitá solitera OŽP/25/2000/registrace MěÚ Varnsdorf/OŽP p.p.č. 2189/2

1.4.2000 lípa srdčitá solitera OŽP/25/2000/registrace MěÚ Varnsdorf/OŽP p.p.č. 2189/1

1.4.2000 dub letní solitera OŽP/25/2000/registrace MěÚ Varnsdorf/OŽP p.p.č. 4204/11

1.4.2000 dub letní solitera OŽP/25/2000/registrace MěÚ Varnsdorf/OŽP .1238

1.4.2000 dub černý, nesouhlas 
majitele

solitera OŽP/25/2000/registrace MěÚ Varnsdorf/OŽP .1566/1

1.4.2000 kaštanovník setý solitera OŽP/25/2000/registrace MěÚ Varnsdorf/OŽP .1663

1.4.2000 lípa srdčitá solitera OŽP/25/2000/registrace MěÚ Varnsdorf/OŽP .5997

1.4.2000 dub letní solitera OŽP/25/2000/registrace MěÚ Varnsdorf/OŽP 1240/1

1.4.2000 zahrada 19 stromů OŽP/25/2000/registrace MěÚ Varnsdorf/OŽP 7700/1

1.4.2000 zahrada 8 stromů OŽP/25/2000/registrace MěÚ Varnsdorf/OŽP 694/2

1.4.2000 zahrada 15 stromů OŽP/25/2000/registrace MěÚ Varnsdorf/OŽP 694/1

▪ Lesy  ochranné  –  výskyt  v severní  části  k.ú.Varnsdorf,  subkategorie  21a  -  lesy
na mimořádně nepříznivých stanovištích,

▪ Lesy zvláštního určení – výskyt v jižní části k.ú. Studánka u Rumburku, subkategorie 32a
- lesy v 1.zónách CHKO, lesy v přír. rezervacích a přírodních památkách,

▪ Lesy hospodářské – výskyt v západní a severovýchodní části k.ú.Varnsdorf a v západní
části k.ú.Studánka u Rumburku,

▪ Územní systém ekologické stability – na území k.ú. Studánka u Rumburku je v západní
části  vymezen regionální  biokoridor RBK 545 Dymník – Velký rybník,  v jižní  části  k.ú.
Studánka u Rumburku zasahuje regionální biocentrum RBC 1374 Velký rybník.

Splněno. Výše  uvedené  limity  využití  území  jsou  v  ÚP respektovány  a  v  rámci  podrobnosti
dokumentace zakresleny v koordinačním výkrese.
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Geologie:

▪ Ložiska nerostných surovin – k.ú. Studánka u Rumburku, v jihozápadní části se vyskytuje
ložisko čediče a znělce s názvem Krásná Lípa – Studánka o výměře 13,8 ha, ložisko
nerostných surovin je druhem těžby dřívější, povrchové.

▪ Poddolovaná území – na území k.ú. Studánka u Rumburku se nacházejí 2 poddolovaná
území (bodově vymezena) s ojedinělými projevy, surovinou měděná ruda – polymetalické
rudy a hnědé uhlí. Na území k.ú. Varnsdorf jsou vymezena 2 plošná poddolovaná území –
surovina palivo (lignit).

▪ Staré ekologické zátěže – na území obce Varnsdorf je evidováno 12 starých ekologických
zátěží  s názvy:  Jatka  na  ul.  Plzeňská,  Textilka  Varnsdorf,  V  bývalém  lomu,  V  ulici
Pohraniční  stráže,  Za  železničním  nadjezdem,  Kovošrot  a.s.  Varnsdorf,  skládka
Brezinka lom,  skládka  Gerhuska,  skládka  Studánka lom,  skládka  Varnsdorf  cihelna,
Varnsdorf - bývalá plynárna, Varnsdorf - skládka TKO cihelna (dnes FVE).

Splněno. Výše  uvedené  limity  využití  území  jsou  v  ÚP respektovány  a  v  rámci  podrobnosti
dokumentace zakresleny v koordinačním výkrese.

Vodní režim

▪ Povodí  vodního  toku,  rozvodnice  –  k.ú.  Varnsdorf  protéká  řeka  Mandava,  náležící
k povodí Odry. Pramení ve Šluknovské pahorkatině a ústí do Lužické Nisy. Na řešeném
území do řeky Mandavy ústí Gerhuský potok, Karlovský potok, Zaječický a Zlatý potok,
v katastrálním.  území  Studánka  u  Rumburku  pramení  řeka  Křinice,  náležící  k povodí
Labe, do kterého ústí v SRN ve městě Bad Schandau.

▪ Vodní  plochy – na řešeném území obce Varnsdorf  se nachází  cca 55 vodních ploch.
Vodní  plochy  většího rozsahu  se  nacházejí  především v k.ú.Varnsdorf  –  Varnsdorfský
rybník, rybníky Kočka, Valčík,  Valcha. Největší svým rozsahem 8,4 ha je Varnsdorfský
rybník.

▪ Povodí: Labe, Ohře

▪ Vodní zdroje a jejich ochranná pásma – na území obce Varnsdorf je evidováno 6 vodních
zdrojů pitné vody ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a.s. Jedná
se především o odběry podzemních vod pro zásobování  pitnou vodou formou studní.
V okolí vodních zdrojů jsou vymezena i ochranná pásma.

▪ Záplavová území – v řešeném území je vymezeno záplavové území pro tok Mandava a
Křinice.

▪ Aktivní zóna záplavového území - v řešeném území je vymezena pro toky Mandava a
Křinice.

Splněno. Výše  uvedené  limity  využití  území  jsou  v  ÚP respektovány  a  v  rámci  podrobnosti
dokumentace zakresleny v koordinačním výkrese.

Ochrana ZPF (zemědělský půdní fond)

▪ Bonitované  půdně  ekologické  jednotky  (BPEJ)  –  jejich  rozsah  v řešeném  území  je
vymezen v grafické části územně analytických podkladů ORP Varnsdorf. Na území obce
Varnsdorf převažují půdy 3. třídy ochrany, ve velmi malém rozsahu jsou zde vymezeny
i půdy  1.  a  2.  třídy  ochrany,  které  se  vyskytují  ve  východní  části  k.ú.  Studánka
u Rumburku.

Splněno. Výše  uvedené  limity  využití  území  jsou  v  ÚP respektovány  a  v  rámci  podrobnosti
dokumentace zakresleny v koordinačním výkrese.
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Dopravní infrastruktura (včetně ochranných pásem)

▪ Silnice I.třídy – územím k.ú. Studánka u Rumburku prochází silnice I/9 (Praha - Mělník -
Česká Lípa -  Nový Bor  -  Rumburk –  státní  hranice  s  Německem).  Dopravní  význam
silnice I/9 je značný a spočívá v zajištění hlavního silniční napojení Šluknovského výběžku
a  důležitého  spojení  mezi  Ústeckým,  Libereckým  a  Středočeským  krajem.  Ochranné
pásmo silnice I. třídy je 50 m.

▪ Silnice II.třídy - II/265 (Lipová – Velký Šenov – Krásná Lípa – Varnsdorf – státní hranice
s Německem),  která na sledovaném území prochází kompletně obcí  Varnsdorf.  Silnice
II/264  (Rybniště  –  Jiřetín  pod  Jedlovou  –  Dolní  Podluží  –  Varnsdorf  –  státní  hranice
s Německem), která prochází jihovýchodní částí k.ú. Varnsdorf. Ochranné pásmo silnice
II. třídy je 15 m.

▪ Silnice III. třídy – k.ú.Varnsdorf prochází silnice III. třídy, propojující silnici II/264 a II/265.
Ochranné pásmo silnice III. třídy je 15 m.

▪ Místní a účelové komunikace

▪ Železniční trať regionální – k.ú. Varnsdorf se křižují dvě železniční tratě č. 089 Liberec -
Zittau  –  Rybniště  (s  odbočkou  Varnsdorf  –  Seifhennersdorf)  a  železniční  trať  č.  828
Dresden – Ebersbasch – Zittau – Liberec. Ochranné pásmo je 60 m od osy krajní koleje

▪ Vlečky – ochranné pásmo 30 m od osy krajní koleje

▪ Cyklotrasy – k.ú. Studánka u Rumburku vede cyklotrasa č. 3013 Jedlová rybník – Kyjov a
v k.ú. Varnsdorf vede cyklotrasa č. 3015 Jedlová, Hraniční rybník – Varnsdorf, hraniční
přechod.  Obě cyklotrasy  jsou  převážně  značeny  po  účelových  komunikacích  a  silnici
III. třídy. Cyklotrasy vedou po asfaltovém, zpevněném a místy i nezpevněném povrchu a
jsou vhodné pro trekingové bicykly.

Splněno. Výše  uvedené  limity  využití  území  jsou  v  ÚP respektovány  a  v  rámci  podrobnosti
dokumentace zakresleny v koordinačním výkrese.

Technická infrastruktura (včetně ochranných a bezpečnostních pásem)

▪ Kanalizace – k.ú. Varnsdorf -  odpadní  vody jsou odváděny oddílnou kanalizací a jsou
čištěny na centrální čistírně odpadních vod. Odpadní vody z k.ú. Studánka u Rumburku
nejsou  odváděny  kanalizační  soustavou  a  jsou  čištěny  v  individuálních  ČOV.
Dle posledních výsledků sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 (dále jen SLDB 2011) byl
v obci Varnsdorf podíl obyvatel s připojením na kanalizační síť 81%.

▪ Zásobování  vodou  –  řešené  území  je  převážně  zásobeno  z lokálních  vodních  zdrojů
podzemních vod prostřednictvím místních rozvodů vodovodu. Dle SLDB 2011 byl v obci
Varnsdorf podíl obyvatel zásobených pitnou vodou z vodovodu 99%.

▪ Zásobování  teplem – tepelné rozvody jsou realizovány pouze na území k.ú.Varnsdorf,
distributorem tepla je Teplárna Varnsdorf a.s.

▪ Energetika – územím obce Varnsdorf jsou vedeny rozvody elektrické sítě NN, VN a VVN
110  kV.  V k.ú.Varnsdorf  se  nacházejí  3  venkovní  stanice  (rozvodny,  transformovny),
na celém  území  obce  Varnsdorf  je  umístěno  několik  DTS,  převážně   stožárových,
kompaktních zděných a vestavěných. ZÚR ÚK vymezují jako územní rezervu koridor ER8
pro  vedení  VVN 110  kV TR Nový  Bor  -  TR Varnsdorf.  Na  území  obce  Varnsdorf  se
nacházejí  dvě fotovoltaické elektrárny  (u  firmy TOS Varnsdorf  a.s.  a  na  ploše bývalé
cihelny). Fotovoltaické elektrárny patří mezi limity území s ochranným pásmem 20m.

▪ Zásobování plynem – na území obce Varnsdorf jsou realizovány rozvody plynu NTL, STL
a VTL. Obyvatelé napojení na plyn jsou pouze na k.ú. Varnsdorf, kde dle SLDB 2011 byl
podíl obyvatel zásobovaných plynem 73,8%.
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▪ Elektronické  komunikační  zařízení  –  na  území  obce  Varnsdorf  jsou  umístěny
4 základnové  stanice  společnosti  T-Mobile,  1  vysílač  a  4  radiové  stanice  společnosti
České Radiokomunikace. Dále se na území obce nachází zařízení společnosti Telefonica
CZ. Rozvody komunikačního vedení jsou kompletně realizovány společnostmi Telefonica
CZ, UPC Direct a v malém rozsahu i ČEZ ICT Services.

▪ Objekty důležité pro plnění úkolů Policie ČR – v obci Varnsdorf jsou evidovány 2 objekty:
▪ OO Policie,  č.CEN:V-CZ04214342 – Varnsdorf,  ul.  Havlíčkova 2040, pozemek

p.č. 1235
▪ Objekt  č.CEN:  V-CZ04211170  –  Varnsdorf,  ul.Myslivecká  2410,  pozemky  p.č.

6584, 6585, 6586, 6587, 6588

Splněno. Výše  uvedené  limity  využití  území  jsou  v  ÚP respektovány  a  v  rámci  podrobnosti
dokumentace zakresleny v koordinačním výkrese.

Ochranné pásmo hřbitova

▪ V řešeném  území  se  nacházejí  2  ochranná  pásma  hřbitovů  v k.ú.  Varnsdorf  a  k.ú.
Studánka u Rumburku.

Ochranné pásmo hřbitova bylo v průběhu zpracování dokumentace legislativně zrušeno.

Kulturní hodnoty území

▪ Nemovité  kulturní  památky  –  v řešeném  území  se  nachází  28  nemovitých  kulturních
památek:

Číslo rejstříku Obec Část obce čp. Památka Ulice,nám./umístění

26639 / 5-4043 Varnsdorf Varnsdorf  kostel evangelický zv. Červený  

16073 / 5-4041 Varnsdorf Varnsdorf  kostel starokatolický  

26839 / 5-4042 Varnsdorf Varnsdorf  kostel sv. Karla Boromejského  

18203 / 5-4022 Varnsdorf Varnsdorf  kostel sv. Petra a Pavla  

41415 / 5-4023 Varnsdorf Varnsdorf  socha sv. Antonína  

12288 / 5-5525 Varnsdorf Varnsdorf  socha sv. Jana Nepomuckého Karlova

30242 / 5-4024 Varnsdorf Varnsdorf  sloup se sousoším Nejsvětější Trojice  

16175 / 5-4033 Varnsdorf Varnsdorf čp.69 venkovská usedlost Erbenova

12287 / 5-5474 Varnsdorf Varnsdorf čp.110 měšťanský dům Petra Bezruče

25643 / 5-4025 Varnsdorf Varnsdorf čp.112 venkovská usedlost Kamenická

12286 / 5-5475 Varnsdorf Varnsdorf čp.115 měšťanský dům Kamenická

22793 / 5-4026 Varnsdorf Varnsdorf čp.242 venkovská usedlost  

39072 / 5-4032 Varnsdorf Varnsdorf čp.402 činžovní dům Východní

15289 / 5-4036 Varnsdorf Varnsdorf čp.415 měšťanský dům Poštovní

45936 / 5-4037 Varnsdorf Varnsdorf čp.420 měšťanský dům Poštovní

16854 / 5-4034 Varnsdorf Varnsdorf čp.442 venkovská usedlost Pod strání

11329 / 5-5763 Varnsdorf Varnsdorf čp.452 rodinný dům Pod strání

15644 / 5-4027 Varnsdorf Varnsdorf čp.488 venkovská usedlost Národní

43795 / 5-4040 Varnsdorf Varnsdorf čp.512 městský dům Národní, Generála 
Svobody

12285 / 5-5476 Varnsdorf Varnsdorf čp.545 měšťanský dům Mladoboleslavská

14506 / 5-4035 Varnsdorf Varnsdorf čp.548 venkovská usedlost Mladoboleslavská

12289 / 5-5479 Varnsdorf Varnsdorf čp.744 měšťanský dům Čelakovická

12290 / 5-5477 Varnsdorf Varnsdorf čp.855 měšťanský dům Mladoboleslavská

45994 / 5-4029 Varnsdorf Varnsdorf čp.914 venkovská usedlost Žitavská

17204 / 5-4031 Varnsdorf Varnsdorf čp.989 městský dům Bratislavská
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Číslo rejstříku Obec Část obce čp. Památka Ulice,nám./umístění

28892 / 5-4030 Varnsdorf Varnsdorf čp.998 městský dům Bratislavská

51203 / 5-5913 Varnsdorf Varnsdorf čp.1726 restaurace výletní vyhlídková zv. Hrádek Hrádek

33289 / 5-4038 Varnsdorf Varnsdorf čp.3075
čp.3076
čp.3170

textilní továrna, s omezením: bez 
komplexu továrních budov

Národní, Otáhalova 
(pův. čp. 498)

▪ Architektonicky cenné stavby – v řešeném území je evidováno 7 architektonicky cenných
staveb – viz. grafická část územně analytických podkladů ORP Varnsdorf.

▪ Významné stavební  dominanty – v řešeném území bylo vyhodnoceno v rámci  územně
analytických podkladů 6 významných stavebních dominant:
▪ Kostel sv. Františka z Assisi s věží (Studánka u Rumburku) 
▪ Rozhledna Hrádek
▪ Kostel svatého Petra a Pavla (Náměstí E. Beneše)
▪ Červený evangelický kostel ve Varnsdorfu (Třída TGM)
▪ Kostel Proměnění Páně ve Varnsdorfu (Starokatolický kostel)
▪ Kostel svatého Karla Boromejského (Kostel Bez věže)

▪ Archeologická naleziště – v řešeném území jsou vymezena 3 archeologická naleziště:

▪ středověké  a  novověké  jádro  obce  Varnsdorf  (intravilán)  typu  1  -  území
s pozitivně  prokázaným  a  dále  bezpečně  předpokládaným  výskytem
archeologických nálezů 

▪ středověké a novověké jádro obce Studánka (obec u pramene Zlatého potoka)
typu  2  -  území,  na  němž  nebyl  doposud  pozitivně  prokázán  výskyt
archeologických  nálezů,  ale  určité  indicie  mu  nasvědčují,  pravděpodobnost
výskytu archeologických nálezů 51-100% 

▪ zbytek  řešeného  území  představuje  archeologické  naleziště  typu  3  -  území,
na kterém  ještě  nebyl  rozpoznán  a  pozitivně  doložen  výskyt  archeologických
nálezů a prozatím tomu nenasvědčují žádné indicie, ale předmětné území mohlo
být osídleno nebo jinak využito člověkem a proto existuje 50% pravděpodobnost
výskytu archeologických nálezů. 

Splněno. Výše  uvedené  limity  využití  území  jsou  v  ÚP respektovány  a  v  rámci  podrobnosti
dokumentace zakresleny v koordinačním výkrese.

2) Respektovat rozbor udržitelného rozvoje území:

Na základě vyhodnocení jevů sledovaných v ÚAP a SWOT analýzy, zdůrazňující  silné a slabé
stránky, příležitosti a hrozby je třeba:

▪ vytvořit územní podmínky pro využití silných stránek a příležitostí
▪ využití  dobrých  podmínek  pro  zakládání  staveb  –  řešené  území  bez  výskytu

sesuvných území, 
▪ revitalizace ložiskového území s dřívější povrchovou těžbou,
▪ realizace  protipovodňových  opatření  s  cílem  omezení  rozsahu  povodní,

zadržování vody v území a zlepšení jeho retenční a akumulační schopnosti,
▪ vytvářet územní podmínky pro zvyšování vodního potenciálu území,
▪ vytvářet  územní  podmínky  pro  optimalizaci  nakládání  s  odpady  (separace,

využívání, likvidace),

194 SAUL s.r.o



Odůvodnění územního plánu Varnsdorf L – Vyhodnocení splnění požadavků zadání

▪ zajistit  zachování  a  případnou  obnovu ekologicky  stabilnějších  ploch v krajině
jako  jsou  maloplošně  zvláště  chráněná  území,  Evropsky  významné lokality  a
prvky ÚSES. Zvyšovat ekologickou stabilitu území rekultivací ploch zasažených
těžbou  a  starých  ekologických  zátěží  s ohledem  na  rozvoj  ekologického
potenciálu území,

▪ minimalizovat negativní dopady v souvislosti s plánovanou zástavbou a rozvojem
rekreačních a dalších aktivit. Využívat stávající plochy vyjmuté z ZPF a navracet
po rekultivaci plochy zpět do ZPF,

▪ podpora rozvoje technické a dopravní infrastruktury,
▪ podpora  výstavby  objektů  s pečovatelskou  službou,  léčeben  dlouhodobě

nemocných a domovů pro seniory z důvodů stárnutí populace,
▪ prověřit  potřebu a  možnost  vymezení  nových ploch pro výstavbu bytových či

rodinných domů, případně usilovat o zajištění stavebních ploch od pozemkového
fondu a zasíťování pozemků pro novou výstavbu,

▪ budování doplňkové infrastruktury cestovního ruchu (výstavba parkovacích míst,
budování či modernizace sportovních, kulturních a společenských zařízení, atd.);
respektovat rekreační potenciál,

▪ vymezení  vhodných  ploch  a  příprava  pozemků  (zainvestování,  přivedení
komunikací) pro rozvoj podnikatelských aktivit. Zaměřit se na využití nevyužitých
a chátrajících objektů v území pro potřeby rozvoje podnikatelských aktivit.

▪ vytvořit územní podmínky pro řešení slabých stránek a hrozeb
▪ omezení rozvoje vyplývající z výskytu poddolovaných území,
▪ pomalé  odstraňování  starých ekologických zátěží  –  rekultivací  poddolovaných

území,
▪ výskyt starých zátěží a kontaminovaných ploch, které mohou negativně ovlivnit

kvalitu podzemních vod,
▪ překračování cílových imisních limitů pro lidské zdraví,
▪ nevymezené funkčních prvky ÚSES,
▪ růst intenzity automobilové dopravy na páteřních komunikacích,
▪ povolování výstavby ve volné krajině (mimo zastavěná území obcí), degradace

krajinného rázu výstavbou nevhodných staveb,
▪ relativně nízká úrodnost půdy, převažují půdy nižších bonitních tříd,
▪ další odnětí (zábory) půdy určené k plnění funkcí lesa v důsledku rozvoje území,
▪ vysoký index stáří obce Varnsdorf, stárnutí obyvatel s nedostatečnou kapacitou

ubytovacích zařízení pro seniory,
▪ nedostatek ubytovacích zařízení vyšší kvality v území,
▪ míra podnikatelské aktivity je podprůměrná, Snížení počtu ekonomicky aktivních

subjektů, 
▪ nedostatek pracovních příležitostí ohrožující stabilizaci obyvatelstva.

Splněno. Výše  uvedené  limity  využití  území  jsou  v  ÚP respektovány  a  v  rámci  podrobnosti
dokumentace zakresleny v koordinačním výkrese.

3) Ve vztahu k záměrům, vyplývajícím z ÚAP:

KÓD 
ZÁMĚRU CHARAKTERISTIKA ZÁMĚRU

A. ZÁMĚRY DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

A.1
Kanalizační a vodovodní řad se postupně doplňuje hlavně do okrajových částí Vdf (nikoliv Studánka, tam je 
to řešeno individuálně) 

A.2
Plynofikace je průběžně rozšiřována, plynofikována je cca ½ města, panelové domy jsou vytápěny centrálním
zdrojem tepla (Teplárna Velveta a.s.)
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KÓD 
ZÁMĚRU CHARAKTERISTIKA ZÁMĚRU

A.3
Vodní elektrárna – existuje záměr výstavby na Mandavě firmou NOPROSU s.r.o.,
Větrné elektrárny – plánovaná výstavba 2 VVE na hranicích se SRN byla v roce 2011 zastupitelstvem města 
definitivně zamítnuta (asi po 5-letém usilování firmy Větrné elektrárny Varnsdorf a.s.)

A.4
Opravy a rekonstrukce komunikací a chodníků jsou průběžně do plánu zařazovány a prováděny podle 
finančních možností,

B. ZÁMĚRY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

B.1 V současnosti je dokončována modernizace a zastřešení zimního stadionu za cca 55 mil. Kč, 

B.2
Záměr vybudovat vyhlídku, resp. rozhlednu na hranici se SRN na kopci Špičák, v současnosti se proto jedná 
s Lesy ČR s.p. o odkoupení lesního pozemku, kde v minulosti stála restaurace s vyhlídkou (zničena na 
začátku 50. let minulého století)

B.3 Ve městě je 5 supermarketů, Albert, Lidl, Billa, 2 x Penny, připravuje se výstavba Kauflandu,

B.4 Je naplánováno zřízení dvou seniorcenter  z privátních prostředků (Čelákovická ul. a ul. U Městského statku) 

C. ROZVOJOVÉ PLOCHY (plochy pro výstavbu objektů bydlení, výroby)

C.1
Ke vzniku nemnohých nových výrobních kapacit jsou ve většině těchto případů využívány stávající tovární 
objekty,

C.2
Dílčí výstavba bytů, resp. přestavba objektů na byty (většinou se jedná o malé bytové domy ) je prováděna 
privátními subjekty, 

D. ZÁMĚRY NA SNÍŽENÍ PŘÍRODNÍCH RIZIK

D.1
Prováděna průběžná protipovodňová opatření na vodním toku Mandava, v současné době je prováděna 
revitalizace Zaječího potoka, který ohrožuje v případě přívalových dešťů část města (ul. Na Příkopech, atd.)

E. ZÁMĚRY NA ÚDRŽBU ZELENĚ A REKULTIVACI KRAJINY

E.1 Rozšíření zeleně podél Západní ul. na pravém břehu Mandavy,

F. OSTATNÍ ZÁMĚRY

F.1
Revitalizace Náměstí E. Beneše vč. vysídlení autobusového nádraží (je zpracována urb. studie, je 
připravována stavební dokumentace)

Splněno. Výše uvedené záměry jsou v ÚP zohledněny.

4) Návrh řešení problémů vyplývajících z ÚAP:

Varnsdorf Kód obce: 562882

Index Popis Charakteristika Typ N/M

Závady v dopravní infrastruktuře

PD1 Průchod silnice I. třídy zastavěným územím Silnice I/9 prochází zastavěným územím obce 
– část Studánka, hluková a emisní zátěž obce,
ohrožování chodců překračováním omezené 
rychlosti

N

PD2 Průchod silnice II. třídy zastavěným územím Silnice II/264 prochází zastavěným územím 
obce, hluková a emisní zátěž obce, 
ohrožování chodců překračováním omezené 
rychlosti

M

PD3 Absence cyklostezek Nedostatečně rozvinutá síť cyklostras a 
cyklostezek – na území obce vymezeny pouze
cyklotrasy 3052 a 3015

M

Hygienické závady

R2 Staré zátěže území Staré zátěže území, riziko kontaminace ploch M

PH1 Překročení imisního limitu Překročení imisního limitu LV včetně 
přízemního ozonu a překročení limitu roční 
průměrné koncentrace benzo(a)pyren

N

Urbanistické závady

PU1 Záplavové území prochází zastavěným územím 
obce

Záplavové území řeky Mandavy zasahuje 
do zastavěného území, ohrožení povodněmi

M

PU2 Přítomnost nevzhledných průmyslových areálů M

PU3 Nevhodná forma zástavby Neřízený rozvoj novostaveb, narušení tradiční M
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Varnsdorf Kód obce: 562882

Index Popis Charakteristika Typ N/M

struktury, nevhodné stavební zásahy 
do objektů

PU4 Chátrání nevyužívaných objektů Chátrání historických objektů M

PU5 Přítomnost brownfields Opuštěné stavby, areály M

R1 Poddolovaná území Vymezeny lokalit poddolovaných území jako 
riziko v území

M

Problémy ostatní

PO1 Úbytek obyvatel Záporné saldo migrace k 31.12.2013( -75), 
přítomnost sociálně nepřizpůsobivých občanů,
problematické soužití obyvatel

M

PO2 Stárnutí obyvatel Index stáří 106,11% N

PO3 Úbytek ekonomických subjektů Za poslední dva roky nastal výrazný úbytek 
ekonomicky aktivních subjektů, pokles 
pracovních míst, vyšší vyjížďka obyvatel 
za prací

M

Pozn.: M-problém místního významu, N-problém nadmístního významu

Splněno. Výše uvedené problémy jsou v ÚP řešeny v rámci legislativních možností  územního
plánu.

A4) POŽADAVKY NA URBANISTICKOU KONCEPCI, ZEJMÉNA NA PROVĚŘENÍ 
PLOŠNÉHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A 
NA PROVĚŘENÍ MOŽNÝCH ZMĚN, VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH 
PLOCH 

Urbanistická  koncepce  ÚP  Varnsdorf  bude  s  ohledem  na  kontinuální  vývoj  sídelního  útvaru
založena  na  urbanistické  koncepci  dosud  platného  ÚPNSÚ  Varnsdorf  včetně  jeho  následně
schválených změn a na aktuálních požadavcích na změny využívání území v souladu s platnou
legislativou.

Bude prověřen předpokládaný demografický vývoj obyvatelstva k roku 2030 i ve vztahu k širšímu
území a předpokládaným prorůstovým aktivitám města (viz Program rozvoje města Varnsdorf).

Prognóza bude vycházet z orientační výhledové velikosti města cca 17 000 obyvatel stanovené
v ÚPNSÚ Varnsdorf,  bude  současně  prověřena  i  potenciální  možnost  pozitivního  růstu  města
na 18000 obyvatel. Budou vytvářeny územní podmínky pro posilování příznivých trendů migrace a
také bude zohledněno umístění města ve vymezené rozvojové oblasti v ZÚR ÚK.

Při  posuzování  záměrů  na  změny  využití  území  (zejména  plánování  dopravní  a  technické
infrastruktury) bude zohledněn i vliv ostatních uživatelů území.

Bude  komplexně  vyhodnocena  potřeba  nových  zastavitelných  ploch.  Zastavitelné  plochy
v kapacitách  orientační  výhledové  velikosti  obce  budou  řešeny  tak,  aby  vhodně  doplňovaly  a
v únosné míře intenzifikovaly stávající urbanizovaná území a minimalizovaly zábor a fragmentaci
volné krajiny.

Splněno. Urbanistická koncepce v mezích aktuálně platné legislativy a kontextu nových informací
o území navazuje na koncepci dosud platného ÚPNSÚ Varnsdorf. Byly prověřeny demografické
rozvojové předpoklady města (viz. kap. J odůvodnění) a odpovídajícím způsobem nadimenzovány
rozvojové plochy a veřejná infrastruktura.

Urbanistická koncepce

Stávající urbanistická koncepce bude zachována, budou respektovány dominanty města i stávající
charakter sídla a hladina zástavby.
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Územní plán prověří zejména 

▪ možnost zvýšené ochrany u architektonicky a historicky cenných objektů,

▪ zastavěnost ploch, navržený stávajícím Územním plánem sídelního útvaru Varnsdorf a
jeho 11 změnami,

▪ návrh nových zastavitelných ploch ve vazbě na potenciál  řešeného území, jeho limity,
stávající urbanistickou strukturu města i na dostatečnou kapacitu veřejné infrastruktury,

▪ stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití (hlavní,  přípustné,
podmíněně přípustné a nepřípustné),

▪ funkční využití zastavěných i zastavitelných ploch v rámci řešeného území, dle potřeby
případně navrhne změnu jejich rozsahu nebo funkce,

▪ a  stanoví  podmínky  prostorového  uspořádání  včetně  základních  podmínek  ochrany
krajinného rázu (např. výšková regulace zástavby, intenzita využití pozemků v plochách)
ve vazbě na stávající architektonické a urbanistické uspořádání města,

▪ vymezení ploch přestaveb i plochy a koridorů územních rezerv podle účelnosti s cílem
prověřit  možnost  budoucího  využití  pro  stanovený  účel.  V  případě  potřeby  bude
stanoveno pořadí změn v území – etapizace,

▪ případnou ekologickou zátěž u ploch přestaveb (brownfields),

▪ návrh nových zastavitelných ploch i využití stávajících ve vztahu k aktivním záplavovým
zónám.

Splněno. Výše uvedené požadavky byly prověřeny a výstupy byly zapracovány do ÚP Varnsdorf.
ÚP  stanovuje  závazné  regulativy  ploch  s  rozdílným  způsobem  využití  vč.  výškové  regulace
zástavby a intenzity využití  pozemků v plochách. Územní rezervy a etapizace se nestanovuje,
neboť pro to nebyly shledány důvody.

Koncepce uspořádání krajiny

Územní plán bude respektovat:

▪ a upřesňovat prvky ÚSES regionální úrovně, závazně vymezené dle ZÚR ÚK,

▪ NATURU 2000 (EVL a ptačí oblast Velký rybník CZ0420166), VKP ze zákona (stromy,
atd.), případné lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů a botanicky a
zoologicky významné lokality,

▪ zájmy ochrany lesa a životního prostředí a navrhovat nejvhodnější řešení,

▪ zájmy ochrany zemědělského půdního fondu a nové lokality navrhovat s ohledem na třídu
její ochrany.

Splněno. Výše uvedené požadavky byly prověřeny a výstupy byly zapracovány do ÚP Varnsdorf.
Vymezuje se systém ÚSES jako stabilizovaný a funkční včetně vazeb na sousední území. Jsou
respektovány limity využití území vyplývající z ochrany přírody a krajiny, ochrany ZPF a PUPFL.

Územní plán prověří zejména

▪ lokální ÚSESy,

▪ síť  účelových  komunikací  a  případné  navržení  jejich  doplnění  zejména  na  potřeby
zemědělství, lesního hospodářství, cykloturistiky a pěší turistiky,

▪ u  nově  navrhovaných  tras  řešení,  minimalizující  negativní  vliv  na  přírodní  hodnoty  a
funkce krajiny a krajinný ráz,

▪ při  zpřesňování vymezení skladebných částí  ÚSES řešení návaznosti na ÚSES území
okolních obcí.

Splněno. Výše uvedené požadavky byly prověřeny a výstupy byly zapracovány do ÚP Varnsdorf.
Vymezuje  se  zpřesněný  systém  ÚSES  jako  stabilizovaný  a  funkční  včetně  vazeb  na  území
sousedních  obcí.  Síť  účelových  komunikací  je  vymezena  zejména  v  rámci  ploch  veřejných
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prostranství – komunikace, polní a lesní cesty sloužící zejména pro obsluhu ploch v krajině jsou
zahrnuty  v  plochách  nezastavěných  (lesních,  zemědělských  smíšených  krajinných,  přírodních
apod.).

Územní plán dále prověří zejména vymezení zastavitelných ploch:

▪ bydlení s ohledem na velikost a potřeby města

▪ rekreace

▪ občanského vybavení

▪ veřejných prostranství

▪ smíšeného obytného území

▪ dopravní infrastruktury

▪ technické infrastrukturu

▪ výroby a skladování

▪ zemědělství

▪ vodních a vodohospodářských

Územní plán vymezí:

▪ plochy  přestavby  a  plochy,  resp.  případné  koridory  územních  rezerv  (např.  nevyužité
pozemky v prostoru nádraží)

Splněno. Výše  uvedené  požadavky  na  vymezení  ploch  byly  prověřeny  a  v  ÚP je  navržena
komplexní  struktura  ploch  s  rozdílným  způsobem  využití  (zastavěných,  zastavitelných,
nezastavěných i nezastavitelných), které zahrnují celé správní území města Varnsdorf (viz kap. F
výrokové části). Nové využití pozemků v prostoru hlavního nádraží je řešeno v rámci regulativu
ploch DD, vymezení územní rezervy není třeba.

Hranice zastavěného území bude vymezena v souladu s ustanoveními stavebního zákona, nový
územní plán prověří, popř. přehodnotí, funkční využití stávajících ploch.

Územní plán prověří  míru využití  zastavitelných ploch navržených stávajícím Územním plánem
sídelního útvaru Varnsdorf a jeho 11 změnami.

Další zastavitelné plochy budou navrhovány s ohledem na potenciál rozvoje území a prověřeny
v součinnosti  s  dotčenými  orgány  zejména  z  hlediska  reálných  potřeb  města  i  jeho  obyvatel,
územních limitů, vazeb na stávající urbanistickou strukturu města, apod. 

Potřeba jejich vymezení bude v územním plánu vyhodnocena a odůvodněna.

Budou prověřeny nové záměry,  uplatněné ze strany města a fyzických i  právnických osob (viz
příloha ). 

Splněno. Výše uvedené požadavky byly prověřeny a výstupy byly zapracovány do ÚP Varnsdorf.
Hranice  zastavěného  území  byla  vymezena  dle  §  58  zákona  č. 183/2006  Sb.,  o územním
plánování a stavebním řádu v platném znění. Využití ploch v rámci celého řešeného území bylo
prověřeno a byly vyhodnoceny reálné potřeby města k orientačnímu návrhovému horizontu 2030,
viz. kap. J odůvodnění. Zároveň byly prověřeny známé záměry v území.

NÁMĚTY Z KONCEPČNÍCH  ROZVOJOVÝCH  MATERIÁLŮ OBCE

I)  Program rozvoje města Varnsdorf na období 2015– 2020.  

Město má v roce 2015 zpracovaný Program rozvoje města Varnsdorf na období 2015– 2020 (dále
jen „Program města“).  

Program města představuje vizi, jak by mělo město vypadat v budoucnosti (cca za 10 či 20 let).
Popisuje stav, kterého by mělo být dosaženo realizací několika na sebe navazujících programů
rozvoje města s cílem zajistit kontinuitu jeho rozvoje. 
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Varnsdorf je rozvinutým průmyslovým městem s fungující infrastrukturou, s dostatkem pracovních
příležitostí  a s rozmanitými podnikatelskými aktivitami umožňující  rozvoj  hospodářství  a aktivní
kooperace se sousedním Německem. Má vytvořené kvalitní zázemí pro bydlení, rozvoj vzdělávání
a dostatek rozmanitých možností pro kulturní, sportovní a volnočasové vyžití.

Územní plán prověří možnosti využití námětů a opatření obsažených v Programu města pro jím
řešené úkoly (některé úkoly jsou uvedeny i v jiných kapitolách návrhu zadání ÚP):   

Cíle 

Cíle vyjadřují  žádoucí stav města, kterých by mělo být dosaženo do konce platnosti programu
rozvoje města. Cíl musí být co nejvíce jednoznačným a hodnotitelným vyjádřením stavu, jehož má
být dosaženo. Cíle jsou naplňovány opatřeními. 

1. Ekonomický rozvoj a zaměstnanost 

2. Zlepšení občanské vybavenosti, bydlení a veřejných prostranství 

3. Zlepšení dopravy a dopravní infrastruktury 

4. Zlepšení životního prostředí a technické infrastruktury 

5. Zajištěné podmínky pro  kvalitní  život  obyvatel  ve  městě s  akcentem na vzdělávání  a
rozvoj lidských zdrojů 

Přehled opatření:

1. Ekonomický rozvoj a zaměstnanost 

1.1 Úspory v hospodaření města 

1.2 Podpora rozvoje podnikání 

1.3 Rozvoj cestovního ruchu 

2. Zlepšení občanské vybavenosti, bydlení a veřejných prostranství

2.1 Rekonstrukce a modernizace školských zařízení 

2.2 Rekonstrukce a modernizace objektů kulturních, sportovních a volnočasových zařízení 

2.3 Rekonstrukce a modernizace objektů zdravotnických a sociálních zařízení 

2.4 Rekonstrukce, modernizace a energetické úspory bytových objektů 

2.5 Revitalizace veřejných prostranství a revitalizace sídlišť 

3. Zlepšení dopravy a dopravní infrastruktury

3.1 Řešení dopravní koncepce města 

3.2 Rekonstrukce místních komunikací a chodníků 

3.3 Rozvoj bezpečné sítě tras pro pěší a cyklisty 

3.4 Řešení dílčích problémů s parkováním 

4. Zlepšení životního prostředí a technické infrastruktury

4.1 Snížení energetické náročnosti a zvýšení energetické soběstačnosti města 

4.2 Zefektivnění nakládání s odpady 

4.3 Systematická obnova vodovodní a kanalizační sítě a rozšíření napojení na kanalizační síť 

4.4 Systematická  obnova  sítě  veřejného  osvětlení,  městského  rozhlasu  a  kamerového
systému 

4.5 Zlepšení stavu a skladby zeleně ve městě 

4.6 Ochrana vodních zdrojů a protipovodňová opatření 

5. Zajištěné podmínky pro kvalitní život obyvatel ve městě s akcentem na vzdělávání a
rozvoj lidských zdrojů 

5.1 Rozvoj vzdělávání a zkvalitňování podmínek pro vzdělávání ve městě 

5.2 Zajištění bezpečnosti ve městě 
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5.3 Řešení problému sociálně vyloučených lokalit a jejich obyvatel 

5.4 Rozvoj přeshraniční, regionální spolupráce a spolupráce zájmových spolků 

Aktivity relevantní pro územní plán:

ad 1.2 V případě zajímavé možnosti zainvestování a výkup pozemků a brownfieldů

ad 1.3 Zpracování dokumentace cyklotras

Výstavba dalších turistických atraktivit

ad 2.3 Vytipování vhodných prostor pro realizaci objektů seniorů

ad 2.4. Příprava území pro výstavbu RD

ad 2.5 Revitalizace sídlišť

Revitalizace jednotlivých veřejných prostranství

ad 3.2. Vypracování dopravní koncepce města, snížení dopravní zátěže v centru města

Aktualizace pasportu místních komunikací

ad 3.3 Vytvoření páteřní sítě pěších tras a cyklotras po městě s úpravami pro snadný a bezpečný
pohyb chodců a cyklistů

ad 3.4. Řešení parkování kamiónů ve městě

Výstavba nových parkovacích míst ve vybraných lokalitách

ad 4.1 Využití neplodné půdy v majetku města k zalesnění a pěstování rychle rostoucích dřevin

ad 4.2 Realizace projektu výstavby kompostárny bioodpadů

ad 4.3. Dostavba vodovodu v lokalitě Hrádek

Dostavba kanalizace ulice Dvorská, Čelákovická vč. napojení Nemocnice

Obnova kanalizační sítě

ad 4.5 Obnova parků

Obnova a sanace zeleně na sídlištích

ad 4.6 Rekonstrukce, obnova a výstavba rybníků

Obnova přírodě blízkých koryt vodních toků

V rámci ÚP posoudit možnost výstavby v záplavových územích

Zachování existujících ploch rozlivu povodní

Opatření pro maximální zadržení vody v krajině

Výstavba podzemních nádrží (např. pod parkovišti) na zadržování dešťové vody, která se
použije na zalévání městské zeleně

Budování poldrů, retenčních a suchých nádrží

Přeshraniční spolupráce v oblasti protipovodňových opatření

Splněno. Výše  uvedené  požadavky  byly  prověřeny  a  v  případech,  kdy  se  jednalo  o  úkoly
vyžadující  zajištění  územních  podmínek  v  rámci  územního  plánu  byly  zapracovány  do  ÚP
Varnsdorf v podrobnosti měřítka 1:5000.

II) Územní  plán  prověří  využití  ploch  a  vhodnost  záměrů  na  nich  realizovaných
podle následujících oblastí, specifikovaných na poradách s vedením města (některé
náměty jsou zmíněny i na jiných místech zadání)):

Bydlení

▪ prověří jednotlivé významné plochy určené k bydlení (k výstavbě RD), které nebyly dosud
využity – Na Měkovině, nad Elitkou (u TV vysílače), atd.

▪ prověří plochy územních rezerv vymezených v ÚPNSÚ,

▪ bude  zpracována  celková  bilance  ploch  vymezených  k  „bydlení“  s ohledem
na demografický výhled.
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Splněno. Byly prověřeny všechny plochy, následně upraveny dle aktuálních požadavků a limitů
využití  území  a zapracovány do ÚP.  Potřeba vymezení  územních rezerv v  novém ÚP nebyla
zjištěna, zejména v kontextu s aktuálním výkladem MMR, kdy je doporučováno vymezovat územní
rezervy pro koncepční záležitosti veřejné infrastruktury, nikoliv např. pro bydlení. Celková bilance
ploch v ÚP je součástí kap. J odůvodnění.

Průmysl – výroba a skladování

▪ plochu  „výroba  nečistá“  u  Elite  a.s.  (p.p.č.  2269  a  další  na  ul.  Partyzánů,  současné
nevhodné využití - sklad sypkých materiálů)

▪ plochu „komerce, sklady, prodejní sklady“ – Godlabeton s.r.o. (p.p.č. 251/1 a další na ul.
Pohraniční stráže, současné nevhodné využití – betonářská výroba)

▪ případné  rozšíření  plochy  „průmyslové  zóny“  severně  od  tř.  Čs.  mládeže  (silnice
z Varnsdorfu na Studánku, p.p.č. 7891/1)

▪ nevyužívanou plochu vlakového nádraží možností navržení na funkční využití „výroba a
skladování“ vč. dopravního napojení

▪ plochy kolem Plzeňské ul. (p.p.č. 5380, 5375, 5378/1)

▪ plochy kolem Gerhusky, funkční využití „technická vybavenost“ s ohledem na ekologickou
zátěž z dřívější činnosti

▪ plochu bývalého kaliště Velvety a.s., nyní Teplárna Varnsdorf a.s.

▪ plochy  v centru  města  s funkčním  využitím  „výroba“  z hlediska  možnosti  převedení
na využití „plochy smíšené obytné“, resp. na jiné vhodné využití

▪ plochu s funkčním využitím „živočišná výroba“ na Studánce vlevo směrem na Krásnou
Lípu na silnici II/265 z hlediska současného využití (p.p.č. 745)

▪ plochu Státních hmotných rezerv (VASPED) v ulici Mostecká z hlediska dalšího využití.

Splněno. Byly  prověřeny  výše  uvedené  plochy  a  byl  pro  ně  stanoven  způsob  jejich  využití.
V některých případech byly plochy zařazeny do kategorie SM – smíšené městské, které umožňují
širokou škálu způsobu využití.

Energetika, technická infrastruktura

▪ kapacitu městské ČOV, 

▪ současné  zdroje  pitné  vody  (přehrada  Chřibská,  Špičák,  Milířka  v Dolním  Podluží)  a
vyhodnotit bilanci v horizontu 10 až 15 let,

▪ vybudování či obnovu přírodních retenčních nádrží na zadržování vody v krajině (Zaječí
potok, Špičák, Studánka),

▪ u nově navržených ploch „výroby a skladování“ jejich napojení dostatečným příkonem na
energie - plyn a elektřina,

▪ vhodnost  případných  ploch  pro  vybudování  obnovitelných  zdrojů  el.  energie  -  VTE a
dalších solárních elektráren.

Splněno. Výše uvedené požadavky byly prověřeny a výstupy zapracovány do ÚP, viz kap. I.D.2
odůvodnění.

Doprava, dopravní infrastruktura

Tato  problematika  je  podrobněji  specifikována  v kapitole  A5)  Požadavky  na  řešení  veřejné
infrastruktury

▪ respektování v současné době řešeného autobusového nádraží na Náměstí E. Beneše
vč. souvisejících úprav předmětných ploch,

▪ oprávněnost realizace obchvatu Studánky – silnice I/9,

▪ oprávněnost realizace přeložky silnice II/264 v úseku Plzeňská-viadukt u Panoramy, 

▪ řešení křižovatek ulic Čelákovické a Karlovy, dále ulic Čsl. letců a Svatopluka Čecha,
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▪ možnost prodloužení ul. Sv. Čecha mezi východní hranicí hřbitova a železnicí,

▪ vymezení nových parkovacích ploch – na p.p.č. 2731/1 podél u. Západní od Hasičské
zbrojnice (v ÚPNSÚ plocha „zeleně“), v ul. Karolíny Světlé (např. p.p.č. 3295/2, 3287/41),
v ul.  Hraniční  stezka (např.  na soukromých pozemcích p.č.  2881/1 a 2886,  v ÚPNSÚ
„zeleň“).

Splněno. Výše uvedené požadavky byly prověřeny a výstupy zapracovány do ÚP, viz kap. I.D.1
odůvodnění. V rámci koncepce veřejné osobní dopravy je navržen přestupní terminál využívající
prostor  a předprostor  hlavního vlakového nádraží  Varnsdorf,  který umožní  přímý přestup mezi
autobusovou a železniční dopravou, zároveň je výhodně napojen na městský okruh a silniční síť.
Autobusový uzel na nám. E. Beneše se navrhuje k zachování. Přeložka I/9 byla v ÚP zachována
v rámci  koridoru,  přeložka  II/264  je  řešena  nově  nadjezdem  nad  železnicí  do  ul.  Palackého.
ul. Svatopluka Čecha je prodloužena pod hřbitovem s napojením na II/265.

Sportovní a rekreační plochy

▪ možnost zvětšení parkovací plochy u zimního stadionu na západní části p.p.č. 142/35,
event.  na jv  části  p.p.č.  143 a p.p.č.  142/36 (v  ÚPNSÚ „zeleň“)  navržením funkčního
využití „plochy občanského vybavení“

▪ možnosti rezervovat u základních škol plochy pro sportovní využití,

▪ plochy pro sport a rekreaci kolem městského rybníku (Mašíňáku),

▪ rozšíření sítě cyklostezek – bude navrženo samostatně v rámci návrhu ÚP,

▪ ponechání plochy u bývalých kasáren (p.p.č. 1157/2 a 1158) pro sportovní účely,

▪ vhodnou plochu pro modeláře RC modelů (plocha na Světlinách na Studánce p.č. 534,
resp. plochy ve Varnsdorfu nad vodárnou na pravé straně směrem na Studánku),

▪ vhodnost  Střelnice  na  ul.  Pohraniční  stráže  (sportovní  střelba)  s ohledem  na  okolní
zástavbu, v ÚPNSÚ je plocha označena jako „zeleň“,

▪ plochu u městské policie (v ÚPNSÚ „bydlení středopodlažní“ – p.p.č. 51 atd., „smíšená
zástavba centrální“ – p.p.č. 62/1 atd.), 

Pozn.: změnit funkční využití školního hřiště ZŠ Bratislavská na p.p.č. 2147 ze „zeleně“ na „sportovně rekreační plochu“.

Splněno. Výše uvedené požadavky byly prověřeny a výstupy zapracovány do ÚP, viz kap. I.D.3
odůvodnění.  V  ÚP  byla  vymezena  řada  stabilizovaných  a  také  rozvojových  ploch  OS  –
občanského vybavení – sport a rekreace, včetně ploch u školských zařízení. Je navržena řada
rozvojových  ploch včetně  zimního sjezdového areálu  na  Studánce,  sportovního modelářského
letiště,  plochy  u  zimního  stadionu  apod.  Síť  cyklostezek  byla  významně rozšířena,  trasy  jsou
vedeny v kontextu návrhů městských sběrných komunikací a silniční sítě. Sportovní střelnice byla
vymezena jako plocha OS s dostatečným odstupem od obytné zástavby.

Veřejná, doprovodná a ochranná zeleň

▪ možnosti a potřeby vysadit ochrannou a izolační zeleň v následujících lokalitách:

▪ FV elektrárna v ulici J. Wolkera,

▪ areál firmy Elite a.s. na ploše bývalého skladu uhlí, dnes využíváno jako sklad
sypkých stavebních hmot

▪ areál firmy Vitana a.s. v ul. Petra Bezruče

▪ areál bývalé firmy MPK v ulici M. Alše (vlastník SKartEx s.r.o.)

▪ pozemky  firmy  Deus  spolu  s okolními  pozemky  ve  vlastnictví  města
v ul. P. Bezruče a Jizerská

▪ bývalá truhlárna Elite  v ul. Jarošova,

▪ možnosti  zařadit  plochu  mezi  ulicemi  Západní  a  Barvířskou  do  „zeleně“  (směrem
od městského bazénu východně k ul. Husova s výjimkou objektu č.p. 1151),

▪ zachovat lesní porost na Hrádku,
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▪ vhodnost změny plochy za Nemocnicí ze „zeleně“ na plochy určené pro „sport a rekreaci“,

▪ zahrádkářské kolonie:

▪ možnost  zvětšení  parkovací  plochy u  zimního stadionu na jv  části  p.p.č.  143
(v ÚPNSÚ „zeleň“, skutečné využití „zahrádkářské kolonie“) navržením funkčního
využití „plochy občanského vybavení“ 

▪ navržení ploch „bydlení“ v severní části kolem ul. Novoměstská s menší hustotou
zástavby,

▪ návrhy na nové ÚSESy a prověření oprávněnosti existence stávajících ÚSESů.

Splněno. Výše uvedené požadavky byly prověřeny a výstupy zapracovány do ÚP, viz kap. I.D.4
odůvodnění. V ÚP je navržena řada nových lokalit PZ – plochy veřejných prostranství – zeleň, tyto
návrhy  byly  průběžně  konzultovány.  Ochranná  a  izolační  zeleň  v  rámci  ploch  produkujících
negativní vlivy na své okolí je nedílnou součástí těchto ploch a není vymezována jako samostatná
plocha. lesní porost na Hrádku je zachován v rámci stabilizované plochy přírodní (PP), neboť se
jedná o lokální biocentrum ÚSES č. 11.

A5) POŽADAVKY  NA  KONCEPCI  VEŘEJNÉ  INFRASTRUKTURY,  ZEJMÉNA
NA PROVĚŘENÍ USPOŘÁDÁNÍ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY A MOŽNOSTI
JEJÍCH ZMĚN

Veřejná  infrastruktura  bude  členěna  v  souladu  s  §  2  odst.  1  písm.  k)  stavebního  zákona
na dopravní  infrastrukturu,  technickou infrastrukturu,  občanské vybavení  a veřejná prostranství.
Územní plán navrhne obsluhu celého správního území.

1. Dopravní infrastruktura

Koncepce dopravní infrastruktury bude vycházet ze stávajícího stavu využití území, zároveň budou
prověřeny dopravní problémy zjištěné v rámci ÚAP, náměty z jiných zdrojů. Dále budou prověřeny
koncepce rozvoje komunikační sítě, záměry z platného územního plánu sídelního útvaru a řešeny
úkoly,  stanovené pro město Varnsdorf  (obchvat  Studánky u Rumburku -  silnice  I/9,  komplexní
dopravní  řešení  Varnsdorfu  – aktuální  silniční  VPS z ÚPNS)  Varnsdorf).  Dále  bude zohledněn
silniční obchvat Krásné Lípy (silnice II/263), označený v ÚP Krásná Lípa jako veřejně prospěšná
stavba Z95B, zasahující do západní části území k.ú. Studánka u Rumburku.
Pozn.: v návrhu ÚP bude zohledněna hlučnost z provozu po komunikacích I. a II. třídy v rámci vymezování nových ploch
pro obytnou zástavbu.

Územní plán prověří zejména:

▪ výstavbu přeložky silnice I/9 na Studánce u Rumburku (VPS č. 7  ÚPNSÚ Varnsdorf) a její
zahrnutí mezi veřejně prospěšné stavby (projektová dokumentace je zpracována z roku
2007),

▪ výstavbu západní tangenty (VPS č. 5  ÚPNSÚ Varnsdorf) 

▪ křižovatka před železničním přejezdem na ulici Výpadová

▪ úpravu trasy a křižovatek na ulici Čelákovická a ulici Sv. Čecha

▪ nový úsek pod hřbitovem (prodloužení ul. Čelákovické na tř. Čs. mládeže,

▪ výstavbu úseků severního sběrného polookruhu (VPS č. 6  ÚPNSÚ Varnsdorf)

▪ prodloužení z ulice Žižkova přes ulici P. Bezruče do ulice tř. 5.května

▪ nové propojení ulice Havlíčkova a ulice Pohraniční stráže

▪ úprava stávajících úseků komunikací do šířkových parametrů,

▪ výstavbu  přeložky  silnice  II/264  v  úseku  Plzeňská-viadukt  u  Panoramy  včetně
železničního mimoúrovňového křížení (VPS č. 8  ÚPNSÚ Varnsdorf),

▪ výstavbu  úseku  vnitřního  městského  sběrného  okruhu  v  prostoru  od  Panoramy  až
po Žitavskou ulici (VPS č. 9  ÚPNSÚ Varnsdorf),
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▪ úpravu trasy  sběrných komunikací  a  silnic  II.  a  III.  třídy  do požadovaných  parametrů
včetně úprav chodníků pro pěší (v rozsahu dle výkresu č. 2 ÚPNSÚ Varnsdorf, VPS č. 10
ÚPNSÚ Varnsdorf),

▪ dílčí zkapacitnění a navržení k optimalizaci na rychlost min. 80 km/hod koridoru konvenční
železnice č. 089 Rybniště - Varnsdorf - hranice ČR/SRN (úkol ze ZÚR ÚK),

▪ možnosti zkapacitnění sítě místních komunikací ve vazbě na navrhovanou zástavbu,

▪ problémové  lokality  s  nevyhovujícími  směrovými  a  šířkovými  poměry  a  navrhne jejich
úpravy,

▪ rozsah a případné doplnění tras cyklostezek.

Splněno. Výše uvedené požadavky byly prověřeny a výstupy zapracovány do ÚP, viz kap. I.D.1
odůvodnění.  V rámci  zpracování  ÚP Varnsdorf  byla komplexně posouzena dopravní  situace a
prověřena koncepce dopravní infrastruktury ve všech jejích složkách. Pro silniční obchvat Krásné
Lípy – přeložku silnice II/263 navrženou v platném ÚP Krásná Lípa je v ÚP Varnsdorf vymezen
koridor pro její umístění (západní výběžek k.ú. Studánka u Rumburku). Přeložka I/9 byla v ÚP
zachována  v rámci  koridoru,  jehož  šíře  byla  vymezena  dle  aktuálně  sledované  podrobnější
projektové dokumentace s upraveným řešeném křiž. I/9 a II/265, které má menší územní nároky a
je vhodnější z hlediska vlivu na stabilizované zastavěné plochy v okolí. Zároveň je pro trasování
silnice II/265 maximálně využíváno stávajících tras komunikací. V rámci vymezeného městského
okruhu je navrženo několik nových úseků, jedná se zejm. o prodloužení ul. Svatopluka Čecha pod
hřbitovem k silnici II/265, nový úsek Mariánská – Pohraniční stráže vč. křižovatek a mostu přes
Mandavu,  Plzeňská – Palackého vč.  křižovatek a nadjezdu přes žel.  dráhu.  Drobnější  úpravy
křižovatek je možné realizovat  v rámci stávajících ploch DS a PK. Všechny významné silniční
i městské komunikace mají definovány cílové parametry jejich příčného uspořádání. Síť cyklotras
je navržena k úpravě a významnému rozšíření. Využití některých rozvojových ploch připouštějících
bydlení ležících v blízkosti zdroje hluku je podmíněno prokázáním souladu s požadavky právních
předpisů na ochranu zdraví před hlukem. Hlukové izofony uvedené v grafické části odůvodnění
jsou pouze orientační a nemohou nahradit skutečné měření hluku na místě samotném. V ÚP je
navržen  koridor  pro  optimalizaci  železniční  tratě  Z1  –  koridor  konvenční  železniční  dopravy
nadmístního  významu.  Z  důvodu  minimalizace  omezení  navazujících  ploch  při  průchodu  trati
urbanizovaným územím je koridor vymezen převážně v rámci stabilizovaných ploch DD.

2. Technická infrastruktura

Územní plán prověří zejména:

▪ upřesnění koridoru pro výstavbu vedení VVN 110 kV TR Nový Bor - TR Varnsdorf,

▪ dořešení návrhu oddílné kanalizace v některých částech města Varnsdorf,

▪ území  ekologických  rizik,  staré  ekologické  zátěže,  skládky  (řešit  revitalizaci  území,
např.Gerhuska, prostor vlakového nádraží, bývalá slévárna v ul. Plzeňská, atd.), 

▪ návrh plynofikace dosud nepokrytých částí města,

▪ protipovodňová opatření,

▪ při  návrhu  nových  rozvojových  ploch  bude  řešit  zásobování  vodou  se  zohledněním
potřeby  požární vody,

▪ navrhne způsob likvidace splaškových i dešťových vod v nových rozvojových lokalitách
navrhovaná řešení budou v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého
kraje a Generelem kanalizace měst Rumburk – Varnsdorf,

▪ posoudí potenciál využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie,

▪ územní plán stanoví podmínky pro umisťování nadzemních vedení a zařízení technické
infrastruktury,

▪ při  návrhu  opatření  k  ochraně  před  povodněmi  preferenci  přírodě  blízká  opatření  a
minimalizaci technických zásahů vč. zvýšení retenční schopnosti území,
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▪ u nových tras komunikací navržení řešení, která mají minimální negativní vliv na přírodní
hodnoty a funkce krajiny a krajinný ráz.

Splněno. Výše uvedené požadavky byly prověřeny a výstupy zapracovány do ÚP, viz kap. I.D.2
odůvodnění.  Koridor  ozn.  E25  pro  výstavbu  vedení  VVN  110  kV  byl  do  ÚP  zapracován
v upřesněné podobě dle aktuálně sledované podrobnější studie. V rámci ZÚR ÚK je tento koridor
vymezen jako územní rezerva, avšak v PÚR ČR 2015 je vymezen jako návrhový a protože je třeba
ctít vyšší dokumentaci, je v ÚP dle  PÚR ČR 2015 vymezen též jako návrhový. Kanalizační síť
ve městě je navržena k rozšíření, stejně tak síť vodovodní včetně návrhu některých prvků na síti.
Kapacity nutné pro využití rozvojových ploch navržených v ÚP jsou posouzeny. Dále je navržen
odpovídající  rozvoj  rozvodné sítě silové elektřiny a zemního plynu vč.  zásobování  navržených
ploch výroby kapacitními  přípojkami.  Systém CZT se navrhuje rozšířit  do lokality  s kapacitním
rozvojem a doplnit o novou kotelnu využívající zemní plyn. Likvidaci starých ekologických zátěží je
třeba řešit  nezávisle na územním plánu,  avšak následné využití  ploch se musí  řídit  regulativy
příslušných ploch s rozdílným způsobem využití.

3. Občanská vybavenost

Územní plán prověří zejména:

▪ vymezení  nových  ploch  pro  občanskou  vybavenost  s  ohledem  na  nově  navrhované
plochy pro bydlení,

▪ funkční využití stávajících i zastavitelných ploch v rámci celého řešeného území, jejich
případné rozšíření nebo změnu funkce.

Splněno. Výše uvedené požadavky byly prověřeny a výstupy zapracovány do ÚP, viz kap. I.D.3
odůvodnění.  V  rámci  doplňujících  průzkumů a  rozborů  byly  identifikovány  plochy  občanského
vybavení.  Územním  plánem  bylo  do  ploch  OV zahrnuto  pouze  občanské  vybavení  významu
vyššího než místního (celoměstského či nadmístního) nebo významnější zařízení obč. vybavení,
neboť základní občanské vybavení je integrální součástí osattních ploch s rozdílným způsobem
využití, zejm ploch bydlení městského či venkovského. Velká část občanského vybavení v centru
města je zahrnuta do ploch smíšených obytných – centrálních (SC), neboť v tomto prostoru není
účelná segregace na jednotlivé funkce, často promíšené i v rámci jednotlivých objektů. Vzhledem
ke specifičnosti funkcí jsou zvlášť vymezeny podkategorie ploch občanského vybavení – sport a
rekreace a ploch ploch občanského vybavení – hřbitovy.

4. Veřejná prostranství

Územní plán prověří zejména:

▪ stanovení  podmínek pro  vymezování  veřejných prostranství  v  zastavitelných plochách
s cílem zajistit dostatečný rozsah veřejné zeleně,

▪ v rámci zastavěných ploch respektování stávajících veřejných prostranství,  popř.  jejich
rozšíření, 

▪ možnosti vymezení případných nových ploch veřejných prostranství.

Splněno. Výše uvedené požadavky byly prověřeny a výstupy zapracovány do ÚP, viz kap. I.D.4
odůvodnění.  Další  požadavky  na  vymezování  veřejných  prostranství  jsou  stanoveny  v  kap.  F
výrokové  části.  V  ÚP je  navržena  řada  nových  lokalit  PK  –  plochy  veřejných  prostranství  –
komunikace a PZ – plochy veřejných prostranství – zeleň, tyto návrhy byly průběžně konzultovány.
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A6) POŽADAVKY NA KONCEPCI USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, ZEJMÉNA 
NA PROVĚŘENÍ PLOŠNÉHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ 
NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A NA PROVĚŘENÍ MOŽNÝCH ZMĚN, VČETNĚ 
PROVĚŘENÍ, VE KTERÝCH PLOCHÁCH JE VHODNÉ VYLOUČIT 
UMÍSŤOVÁNÍ STAVEB, ZAŘÍZENÍ A JINÝCH OPATŘENÍ PRO ÚČELY 
UVEDENÉ V § 18 ODST. 5 STAVEBNÍHO ZÁKONA

V rámci  koncepce uspořádání  krajiny  prověřit  plošné  a  prostorové  uspořádání  nezastavěného
území a návrh možných změn s ohledem na ochranu přírodních a krajinářských hodnot a limitů
využití území, včetně prověření ve kterých plochách je vhodné vyloučit umisťování staveb, zařízení
a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona.

V návrhu ÚP bude řešeno:

▪ Při návrhu územního rozvoje města a vymezení ploch s rozdílným způsobem využití se
v rámci koncepce uspořádání krajiny požaduje:

▪ respektovat přírodně cenná nezastavěná území a vytvářet územní předpoklady
pro další rozvoj kultivace krajiny ve vztahu ke zvláště chráněným územím přírody,

▪ vymezit  koncepci  uspořádání  krajiny  s  řešením  její  prostupnosti  v  souladu
s ÚSES,

▪ respektovat uplatnění plynulého přechodu zastavěných ploch do okolní krajiny,

▪ nové  prvky  dopravní  a  technické  infrastruktury  umisťovat  do  volné  krajiny
s ohledem na krajinný ráz a prostupnost krajiny,

▪ v prostorových regulativech stanovit základní podmínky ochrany krajinného rázu.

Zvýšenou pozornost věnovat ochraně krajinného rázu v souladu s požadavky zákona. Respektovat
základní cíle ochrany krajinného rázu. Respektovat hlavní krajinné dominanty.

Splněno. Územní  plán  řeší  vyloučení  umisťování  staveb,  zařízení  a  jiných  opatření
v nezastavěném území podle § 18, odst. 5 stavebního zákona z důvodu veřejného zájmu (viz kap.
G.7.3 odůvodnění).  ÚP vymezuje plochy přírodní  (PP),  které zahrnují  plochy biocenter a další
zvláště chráněná území. ÚP vytváří předpoklady pro ochranu krajinného rázu v řešeném území,
v místech přechodu zástavby do volné krajiny je snižována intenzita zástavby (výšková hladina i
hustota zastavění pozemků). Tyto prostorové regulativy jsou definovány pro všechny zastavěné a
zastavitelné plochy (kde je to účelné) na území města a zajišťují tak komplexní prostorový obraz
města v krajině. Při umisťování dopravní a technické infrastruktury byl v rámci možností zohledněn
krajinný  ráz,  avšak  některé  záměry  jsou  již  definovány  nadřazenou  ÚPD  či  podrobnými
dokumentacemi do takové míry, že jejich korekce nebyla možná (E25, přeložka I/9 apod.). Hlavní
krajinné dominanty jsou respektovány.

Při  návrhu  územního  rozvoje  obce,  respektovat  zásady  stanovené  zákonem č.  114/1992  Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, v platném znění,  a zohlednit  ochranu přírodních hodnot.  Jedná se
zejména o hodnoty prostředí, které nejsou významně změněny a dotčeny urbanizací:

▪ zvláště chráněná území - národní přírodní rezervace Světlík zasahující do k.ú. Studánka
u Rumburka (p.p.č. 1085),

▪ lokality vytvářené soustavy chráněných území evropského významu NATURA 2000 - ptačí
oblasti a evropsky významné lokality – Velký rybník (CZ0420166).

▪ památné stromy.

Splněno. ÚP respektuje výše uvedené limity využití území a pro některé z nich vymezuje plochy
přírodní  (PP),  vytváří  předpoklady pro zajištění  jejich ochrany.  Památné stromy jsou integrální
součástí nezastavěných i zastavěných ploch vymezených v místě, kde se nacházejí.
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V rámci  zpracování  územního plánu revidovat  ÚSES včetně upřesnění  prvků NR a R ÚSES,
přitom vycházet ze zpracovaných dokumentací a podkladů (ZÚR ÚK, ÚAP ORP Varnsdorf, aj.).
Bude  koordinováno  vymezení  prvků  ÚSES  s  ostatními  zájmy  v  území,  stanoveny  vhodné
regulativy  pro  plochy  s  překryvnou  funkcí  ÚSES  a  koordinována  návaznost  prvků  na  území
okolních obcí, budou prověřeny a příp. navrženy úpravy ÚSES s ohledem na pozemkové, příp.
povodňové úpravy a rozvojové lokality. 
Při  návrhu  rozvojových  ploch  respektovat  VKP  a  to  nejen  registrované,  ale  zejména  VKP
vyplývající ze zákona dle § 3 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb.
Věnovat pozornost vzrostlé zeleni na nelesní půdě, zejména doprovodné zeleni podél vodních toků.
Vyhodnotit systém sídelní zeleně a v případě, bude-li to účelné, vymezit tyto plochy jako samostatnou
kategorii ploch s rozdílným způsobem využití v zastavěném území nebo v kontaktu s ním.
Navrhovat zvyšování zastoupení přírodních složek v narušených územních částech, obecně dbát
na zachování přírodních a přírodě blízkých biotopů.
Řešením ÚP zabezpečit ochranu vodních ploch a vodních toků v souladu se zákonem č.254/2001
Sb., o vodách (vodní zákon) v platném znění.
Posoudit  možnosti  vytvoření  retenčních  podmínek  v  území  a  možnosti  eliminace  srážkových
přívalových vod v krajině.

Splněno. Územní  systém  ekologické  stability  byl  na  všech  úrovních  revidován,  posouzen,
vyhodnocen dle aktuálních podmínek v území a zanesen do ÚP Varnsdorf v aktualizované podobě
se zajištěním souladu s nadřazenou ÚPD a návazností na území sousedních obcí. VKP jsou v ÚP
Varnsdorf respektovány, taktéž nelesní zeleň, která je nedílnou součástí všech nezastavěných a
nezastavitelných  ploch  s  rozdílným  způsobem  využití,  zároveň  se  vymezují  plochy  smíšené
krajinné (SK), které zahrnují převážně plochy nelesní zeleně v krajině. Sídelní zeleň je součástí
všech  zastavěných  a  zastavitelných  ploch  s  rozdílným  způsobem  využití,  zároveň  se  pro
významnější prvky zeleně vymezují  plochy veřejných prostranství – zeleň. Vodní toky a plochy
jsou nedílnou součástí krajiny a jsou přípustné v plochách nezastavěných a nezastavitelných.

Při navrhování rozvojových lokalit ÚP bude postupováno podle § 4 a 5 zákona č. 334/1992 Sb.
o ochraně  ZPF  v  platném  znění.  Při  územně  plánovací  činnosti  bude  minimalizován  dopad
na zemědělské půdy s produkční schopností. Při řešení urbanistické koncepce budou vyloučeny
drobné zbytkové a nepřístupné zemědělské plochy.
Bude zohledněno společné metodické doporučení MMR a MŽP Vyhodnocování předpokládaných
důsledků navrhovaných řešení na ZPF v územním plánu.
Při  řešení rozvoje obce chápat lesy jako nedílnou složku životního prostředí a základní složku
přírodního prostředí  se všemi nezbytnými funkcemi lesních ekosystémů nutných pro vyvážené
fungování  krajiny,  které  mohou  plnohodnotně  splňovat  pouze  přírodě  blízké  lesní  ekosystémy
v dobrém zdravotním stavu a dostatečné rozloze.
Řešením územního plánu by mělo dojít k minimalizaci záboru PUPFL a jinému dotčení trvalých
lesních  porostů.  Při  případném  navrhování  rozvojových  lokalit  územního  plánu  postupovat
v souladu s ustanovením § 14 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb. o lesích, případné zábory PUPFL
budou kvantifikovány. 
Stanovit  omezení  využívání  částí  zastavěných,  zastavitelných  ploch  a  ploch  přestavby
bezprostředně navazujících na lesní pozemky ve vzdálenosti do 25 m od okraje lesa tak, aby byl
minimalizován vliv výstavby na funkčnost a úpravy lesních porostů.

Splněno. Při  návrhu koncepce ÚP Varnsdorf  i  plošném řešení  jednotlivých ploch s rozdílným
způsobem využití byla zohledněna ochrana ZPF a PUPFL a byly vyloučeny drobné zbytkové a
nepřístupné zemědělské  plochy.  Zábory  půdního  fondu  byly  na  základě požadavku  Krajského
úřadu Ústeckého kraje  vyhodnoceny požadovaným způsobem, nikoliv  podle  metodiky  MMR a
MŽP z roku 2011 (viz kap. N odůvodnění). Zábory lesního půdního fondu jsou minimalizovány na
nejnutnější  případy.  Omezená  využití  zastavitelných  ploch  ve  vzdálenosti  25  m  od  lesních
pozemků je v ÚP stanoveno (kap. F.3.3 výrokové části).
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B) POŽADAVKY NA VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV
A NA STANOVENÍ JEJICH VYUŽITÍ, KTERÉ BUDE NUTNO PROVĚŘIT

Prověřit  vymezení  ploch  a  koridorů  územních  rezerv  v  souvislostech  s  řešením  ÚP zejména
s úpravami stávající silniční sítě.

Dále bude prověřeno trasa el. vedení 110 kV Nový Bor – Varnsdorf na správním území Varnsdorfu
(územní rezerva ER8 vymezená v ZÚR ÚK a koridor E25 vymezená v PÚR ČR).

Další  případné  požadavky  na  územní  rezervy  mohou  vyplynout  z  požadavků  obsažených
ve vyjádření dotčených orgánů nebo jako záměr oprávněných investorů. Tyto požadavky budou
prověřeny zpracovatelem v rámci zpracování územního plánu.

Splněno. Výše uvedené požadavky byly prověřeny a nevyplynula z nich potřegba vymezit v ÚP
Varnsdorf  územní  rezervy.  Koridor  ozn.  E25  pro  výstavbu  vedení  VVN  110  kV  byl  do  ÚP
zapracován v upřesněné podobě dle aktuálně sledované podrobnější studie. V rámci ZÚR ÚK je
tento koridor vymezen jako územní rezerva, avšak v PÚR ČR 2015 je vymezen jako návrhový a
protože je třeba ctít vyšší dokumentaci, je v ÚP dle  PÚR ČR 2015 vymezen též jako návrhový.
Aktuální výklad MMR, doporučuje vymezovat územní rezervy pro koncepční záležitosti  veřejné
infrastruktury, nikoliv např. pro bydlení.

C) POŽADAVKY  NA PROVĚŘENÍ  VYMEZENÍ  VEŘEJNĚ  PROSPĚŠNÝCH
STAVEB,  VEŘEJNĚ  PROSPĚŠNÝCH  OPATŘENÍ  A  ASANACÍ,
PRO KTERÉ  BUDE  MOŽNÉ  UPLATNIT  VYVLASTNĚNÍ  NEBO
PŘEDKUPNÍ PRÁVO

Součástí návrhu ÚP bude výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací. V textové části
ÚP  bude  provedeno  jmenovité  vymezení  veřejně  prospěšných  staveb,  veřejně  prospěšných
opatření a ploch pro asanace, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit.

V  textové  části  ÚP bude  v  případě  potřeby  provedeno  i  jmenovité  vymezení  dalších  veřejně
prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo.

Rozsah  vymezení  veřejně  prospěšných  staveb,  veřejně  prospěšných  opatření  a  ploch  pro
asanace,  pro  která  lze  práva  k  pozemkům  a  stavbám  vyvlastnit  nebo  pro  která  lze  uplatnit
předkupní právo – bude konzultován v rámci zpracování  ÚP s určeným zastupitelem města.

Konkrétně se jedná o záměr z ZÚR ÚK - železniční trať Z1 - trať č. 089 Rybniště – Rumburk -
Varnsdorf - hranice ČR/SRN, cílem je tuto trať optimalizovat a zkapacitnit.

Splněno. ÚP Varnsdorf vymezuje veřejně prospěšné stavby, pro které lze práva k pozemkům a
stavbám  vyvlastnit,  jedná  se  o  veřejnou  dopravní  a  technickou  infrastrukturu  (viz  pak.  I.G
odůvodnění).  Veřejně  prospěšné  stavby  a  veřejně  prospěšná  opatření,  pro  které  lze  uplatnit
předkupní právo se v ÚP Varnsdorf nevymezují (nevyplynula jejich potřeba).

D) POŽADAVKY  NA  PROVĚŘENÍ  VYMEZENÍ  PLOCH  A  KORIDORŮ,
VE KTERÝCH  BUDE  ROZHODOVÁNÍ  O  ZMĚNÁCH  V  ÚZEMÍ
PODMÍNĚNO  VYDÁNÍM  REGULAČNÍHO  PLÁNU,  ZPRACOVÁNÍM
ÚZEMNÍ STUDIE NEBO UZAVŘENÍM DOHODY O PARCELACI

V průběhu prací na vzniku ÚP může vzniknout potřeba vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude
rozhodování o změnách jejich využití podmíněno vydáním regulačního plánu nebo zpracováním
územní studie nebo uzavřením dohody o parcelaci. 

U  územních  studií  bude  stanovena  přiměřená  lhůta  pro  pořízení  studie,  její  schválení
pořizovatelem a vložení dat o ní do evidence územně plánovací činnosti.
Pozn.: zpracovány jsou dvě územní studie na plochy pro „bydlení“ – na p.p.č. 1929 a 1927/1 (severně od SOŠ

na Bratislavské ul.), na p.p.č. 2333 a 2338/2 (bývalý Klub Elite na Poštovní ul.).

SAUL s.r.o 209



L – Vyhodnocení splnění požadavků zadání Odůvodnění územního plánu Varnsdorf

Splněno. ÚP Varnsdorf  vymezuje  36  ploch,  ve kterých  je  rozhodování  o  změnách  v  území
podmíněno zpracováním územní studie. Potřeba jejich vymezení vyplynula v průběhu zpracování
ÚP Varnsdorf,  jedná  se  o  lokality,  které  jsou  plošně  rozsáhlejší  nebo  je  třeba  na  nich  řešit
specifické  vazby  ploch  mezi  sebou,  tak  aby  byly  koordinovaným postupem zajištěny  všechny
požadované  funkce  území.  Územní  studie  mají  za  úkol  řešit  zejména  způsob  zastavění,  síť
komunikací  pro  dopravní  obsluhu,  dopravní  napojení  na stávající  komunikace,  veřejná
prostranství, technickou infrastrukturu a zeleň. Zároveň je třeba v rámci některých z těchto ploch
umístit plochy veřejných prostranství o dané minimální výměře dle § 7 vyhlášky č. 501/2006 Sb.
v platném znění. Koridory, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro
rozhodování  se  nevymezují.  V  případech,  kdy  je  již  na  část  či  celou  lokalitu  územní  studie
zpracována, lze ji využít, pokud je v souladu s podmínkami stanovenými v ÚP Varnsdorf, následně
bude nutné ji vložit do evidence územně plánovací činnosti. Plochy, ve kterých bude rozhodování
o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu nebo uzavřením dohody o parcelaci se
nevymezují.

E) POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ

V  ÚP  se,  v této  fázi,  nepředpokládá  potřeba  variantního  řešení  návrhu  ÚP,  požadavek
na zpracování variant se nestanovuje.

Splněno. ÚP Varnsdorf nenavrhuje varianty řešení.

F) POŽADAVKY NA USPOŘÁDÁNÍ OBSAHU NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU
A NA USPOŘÁDÁNÍ OBSAHU JEHO ODŮVODNĚNÍ VČETNĚ MĚŘÍTEK
VÝKRESŮ A POČTU VYHOTOVENÍ

Obsahový standard návrhu územního plánu bude zpracován v souladu s přílohou č. 7 vyhlášky
č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu
evidence územně plánovací činnosti, v platném znění. 

I.1. Textová část územního plánu:

a) vymezení zastavěného území;

b) koncepci rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot;

c) urbanistickou koncepci, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému
sídelní zeleně;

d) koncepci veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro jejich umísťování;

e) koncepci uspořádání  krajiny včetně vymezení  ploch a stanovení  podmínek pro změny
v jejich  využití,  územní  systém  ekologické  stability,  prostupnost  krajiny,  protierozní
opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání nerostů a podobně,

f) stanovení  podmínek  pro  využití  ploch  s  rozdílným  způsobem  využití  s  určením
převažujícího  účelu  využití  (hlavní  využití),  pokud  je  možné  jej  stanovit,  přípustného
využití, nepřípustného využití, popřípadě podmínečně přípustného využití těchto ploch a
stanovení  podmínek  prostorového  uspořádání,  včetně  základních  podmínek  ochrany
krajinného  rázu  (například  výškové  regulace  zástavby,  intenzity  využití  pozemků
v plochách);

g) vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření
k zajišťování  obrany  a  bezpečnosti  státu  a  ploch  pro  asanaci,  pro  které  lze  práva
k pozemkům a stavbám vyvlastnit;

h) vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které
lze uplatnit předkupní právo;

i) stanovení pořadí změn v území (etapizaci) údaje o počtu listů územního plánu a počtu
výkresů k němu připojené grafické části;
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j) vymezení  ploch  a  koridorů  územních rezerv  a  stanovení  možného  budoucího  využití,
včetně podmínek pro jeho prověření;

k) vymezení  ploch  a  koridorů,  ve  kterých  je  prověření  změn jejich  využití  územní  studií
podmínkou  pro  rozhodování  a  dále  stanovení  lhůty  pro  pořízení  územní  studie,  její
schválení  pořizovatelem  a  vložení  dat  o  této  studii  do  evidence  územně  plánovací
činnosti;

l) vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou
pro rozhodování o změnách jejich využití a zadání regulačního plánu v rozsahu přílohy
č. 9 vyhlášky 500/2006 Sb. v platném znění;

m) údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části

I.2. Grafická část územního plánu: 

a) výkres základního členění území 1:5 000

b) hlavní výkres včetně koncepce dopravní infrastruktury 1:5 000

c) výkres koordinace technické infrastruktury 1:5 000

d) výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1:5 000

II.1. Textová část odůvodnění územního plánu:

Kromě náležitostí  vyplývajících ze správního řádu a náležitostí  uvedených v § 53 odst.  4  a 5
stavebního zákona zejména:

a) vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů, včetně souladu s územně
plánovací dokumentací vydanou krajem,

b) údaje o splnění zadání, 

c) komplexní zdůvodnění přijatého řešení (případně vybrané varianty), včetně vyhodnocení
předpokládaných  důsledků  tohoto  řešení,  zejména  ve  vztahu  k  rozboru  udržitelného
rozvoje území,

d) případnou  informaci  o  výsledcích  vyhodnocení  vlivů  na  udržitelný  rozvoj  území  spolu
s informací  zda  a  jak  bylo  respektováno  stanovisko  k  vyhodnocení  vlivů  na  životní
prostředí, popř. zdůvodnění, proč toto stanovisko nebo jeho část nebylo respektováno,
bude-li vyhodnocení zpracováno,

e) vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond
a pozemky určené k plnění funkce lesa.

II.2.Grafická část odůvodnění územního plánu:

a) koordinační výkres 1: 5 000

b) výkres širších vztahů dokumentující vazby na území sousedních obcí 1:50 000

c) výkres předpokládaných záborů půdního fondu v měřítku 1: 5 000

Výkresy budou obsahovat jevy zobrazitelné v daném měřítku. Grafickou část lze doplnit schématy.

Územní plán bude zpracován nad mapovým podkladem v měřítku katastrální  mapy v digitální
podobě pro celé správní území města Varnsdorf (2 katastrální území), v souřadnicovém systému
S-JTSK.a bude použit jednotný datový model Ústeckého kraje (verze 3.4).

Počet vyhotovení:

Návrh (pro společné jednání): 2 tištěná vyhotovení + 1 x CD

Návrh  (úpravy  na  základě  výsledků  spol.  jednání  s  dotčenými  orgány  a  posouzení  krajským
úřadem): 2 tištěná vyhotovení + 1 x CD

Návrh - v případě úpravy na základě veřejného projednání: 4 tištěná vyhotovení + 1 x CD

- nebude-li požadována úprava, dotisk: 2 tištěná vyhotovení + 1 x CD
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Splněno. ÚP Varnsdorf byl zpracován dle výše uvedených požadavků, pouze obsah textové části
ÚP byl upraven tak, aby byl v souladu s přílohou č. 7 novelizované vyhlášky č. 500/2006 Sb.,
o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací  činnosti.  Dále  byl  „Hlavní  výkres“  z  důvodu  přehlednosti  rozdělen na výkres  č.  2  -
„Hlavní výkres“ a výkres č. 3 - „Výkres koncepce dopravní infrastruktury“. Obsah odůvodnění ÚP je
sestaven dle aktuálně platné legislativy a sledovaných metodických doporučení. Měřítka výkresů
a počty vyhotovení dokumentace jsou respektována. Grafická část dokumentace je zpracována
v souřadném systému JTSK (Křovákovo  zobrazení)  pro  celé  správní  území  města  Varnsdorf.
Formáty výkresů jsou natočeny (o 7,60°) tak, aby severní směr byl rovnoběžný se svislým okrajem
výkresu,  tato  úprava  umožňuje  vhodnější  umístění  řešeného  území  na  tisknutelné  formáty
výkresů. Toto natočení není provedeno u výkresu širších vztahů a u vložených schémat. Data dle
JDM ÚK budou zpracována po schválení ÚP Vransdorf.

G) POŽADAVKY  NA  VYHODNOCENÍ  VLIVŮ  ÚZEMNÍHO  PLÁNU
NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ, POKUD DOTČENÝ ORGÁN VE SVÉM
STANOVISKU  K  NÁVRHU  ZADÁNÍ  ÚZEMNÍHO  PLÁNU  VARNSDORF
UPLATNIL POŽADAVEK NA ZPRACOVÁNÍ VYHODNOCENÍ Z HLEDISKA
VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Krajský úřad Ústeckého kraje jako příslušný úřad z hlediska posuzování vlivů koncepce na životní
prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších
předpisů  (dále  jen  zákon),  vydal  k  návrhu  zadání  územního  plánu  Varnsdorf  samostatné
stanovisko ze dne 12.7. 2016, č.j.: 2361/ZPZ/2016/SEA, JID: 110134/2016/KUUK, s výsledkem –
„územní plán Varnsdorf“ je nutno posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí.
Hlavním důvodem pro nařízení posouzení vlivů na ŽP bylo vyjádření dotčeného orgánu ŘSD ČR,
ve kterém uplatnil požadavek na vymezení přeložky silnice I/9 v k.ú. Studánka u Rumburku jako
veřejně prospěšné stavby. Proto byla shledána nezbytnost komplexního posouzení vlivů územního
plánu na životní prostředí (SEA). Návrh zadání územního plánu předpokládá umístění záměru,
který tedy může způsobit  výrazně negativní  zásah do životního prostředí,  ovlivnění  krajinného
rázu, ekologické stability území a udržitelného rozvoje území. 
„Vyhodnocení  vlivů  územního plánu na životní  prostředí“  je  třeba zpracovat  v  rozsahu přílohy
stavebního zákona.  Zpracovatel  se zaměří  na vlivy navrhovaných záměrů na poměry dotčené
oblasti s ohledem na možnost celkového negativního ovlivnění složek životního prostředí.
„Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí“ musí být zpracované na základě přílohy
stavebního zákona  osobou k  tomu oprávněnou podle  §  19  zákona a  bude nedílnou  součástí
návrhu územně plánovací dokumentace. 
Musí  být  podrobně  popsány  vlivy  záměrů  na  poměry  dotčené  oblasti  s  ohledem na  možnost
celkového negativního ovlivnění složek životního prostředí a možné ovlivnění zdraví obyvatelstva. 
Součástí  „Vyhodnocení  vlivů  územního  plánu  na  životní  prostředí“  bude  vypracování  kapitoly
závěry a doporučení včetně návrhu stanoviska dotčeného orgánu ke koncepci s uvedením výroků,
zda lze z hlediska negativních vlivů na životní prostředí s jednotlivou plochou a s územním plánem
jako celkem souhlasit, souhlasit s podmínkami včetně jejich upřesnění anebo nesouhlasit. 
„Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí“ a „Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj
území“ předá pořizovatel v listinné a elektronické podobě na Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor
životního prostředí a zemědělství, k vydání stanoviska. 
V  dalších  fázích  územně  plánovací  dokumentace  budou  navrhovány  pouze  záměry  uvedené
v návrhu zadání územně plánovací dokumentace. Záměry neuvedené v návrhu zadání územně
plánovací dokumentace je nutno projednat s odborem životního prostředí a zemědělství Krajského
úřadu Ústeckého kraje, který je příslušným orgánem podle § 22 písm. b) zákona.

Bude doplněno.
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L.2 POKYNY PRO ÚPRAVU NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU VARNSDORF

L.2.1 ÚDAJE O POKYNECH PRO ÚPRAVU NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU 
VARNSDORF

Pokyny  pro  úpravu  návrhu  ÚP  Varnsdorf  pro  veřejné  projednání  (dále  jen  „Pokyny“)  byly
zpracovány pořizovatelem Ing. Václavem Nechvílem a Zuzanou Jindřichovou, odd. Úřad územního
plánování, odbor správy majetku a investic, Městský úřad Varnsdorf dne 27.7.2020.

L.2.2 VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POKYNŮ PRO ÚPRAVU NÁVRHU ÚP 
VARNSDORF

A) ÚPRAVY VYPLÝVAJÍCÍ Z PODKLADU - „NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU - 
NÁVRH NA ŘEŠENÍ ROZPORŮ - STANOVISKO ORGÁNU OCHRANY 
ZPF, KÚÚK, ODBORU ŽPAZ“ - ZE DNE 25.6.2019 (Č.J.: 
KUUK/76452/2019/ZPZ), DÁLE JEN „STANOVISKO OCHRANY ZPF“:

BOD 1. (K.Ú. VARNSDORF)
citace ze Stanoviska ochrany ZPF v bodu 1.:
cit.: „1. Vzhledem k tomu, že předmětem výše uvedeného návrhu na řešení rozporu v návrhu ÚP
byla i lokalita, která byla vzhledem ke svému záboru ZPF, jež je větší než 10 ha (tj. plocha záboru
zemědělské půdy větší, než ke které uděluje souhlas, v souladu s ust. § 9 zákona č. 334/1992 Sb.,
o ochraně zemědělského půdního fondu,  zdejší  úřad v rámci  působnosti  stanovené zákonem)
projednána  již  ke  společnému  jednání  s  Ministerstvem  životního  prostředí  (dále  jen  MŽP),
projednal zdejší orgán ochrany ZPF návrh na řešení rozporů u této lokality v rámci návrhu ÚP
s MŽP.
Jedná se o lokalitu tvořenou plochami 46.BM, 47.BM, 48.BM, 52.BM, 53.BM a 168.PZ.
Z projednání z MŽP vyplynulo, že i nadále zůstává v platnosti jejich stanovisko uplatněné k této
lokalitě.“,
▪ plochu 46.BM v návrhu ÚP upravit ve vazbě na plochu tvořenou pozemky p.č. 1312/1,

1316 a 1312/9 (ty byly v prvním návrhu ÚP součástí nezastavěného území) podle návrhu
uvedeného v e-mailu Ing. Musila z 17.4.2020, potvrzeného na jednání 17.6.2020 na MěÚ
Vdf

▪ příloha č. 1a), 1b),
▪ ostatní plochy 47.BM, 48.BM, 52.BM a 53.BM ponechat a zdůvodnit, pokud je to vůbec

možné,
▪ plocha 168.PZ: využití plochy prověřit, zda ji ponechat s využitím PZ, nebo ji z důvodu,

že byla k návrhu ÚP podána vlastníky připomínka s požadavkem zachování plochy jako
zastavitelné (na tuto část  byla v roce 2013 zpracována zastavovací  studie - část  nad
střelnicí), zachovat pro bydlem - příloha č. 1c),

tento bod souvisí, resp. je totožný, s následujícími body č. 15 a č. 18,

Splněno, plocha 46.BM vč. souvislostí upravena dle přílohy, plochy 47.BM, 48.BM, 52.BM a 53.BM
byly ponechány a odůvodněny. Na místo plochy 168.PZ, která byla zrušena, byla rozšířena plocha
47.BM.

BOD 2. (K.Ú. STUDÁNKA U RUMBURKU)
▪ plocha 79.BV: z návrhu ÚP vypustit - viz příloha č. 2,

▪ plocha 85.BV: v návrhu ÚP zachovat; na rozdíl od stanoviska ochrany ZPF (z 25.6.2019)
navrhujeme plochu zachovat, protože je již z větší části zastavěna - příloha č. 2,

▪ plocha  95.BV:  v  návrhu  ÚP  zachovat  částečně;  vypustit  část  návrhové  plochy
(zmenšení o 27% z 5.200 m2 na 3.800 m2 -) - příloha č. 2,
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Plocha 79.BV byla vypuštěna, plocha 85.BV byla zachována, plocha 95.BV byla zredukována.

BOD 3. (K.Ú. VARNSDORF)
plocha 2.BM bude z návrhu ÚP vypuštěna 

▪ příloha č. 3, 

plocha 74.BM bude z návrhu ÚP vypuštěna 

▪ příloha č. 3,

Plochy 2.BM a 74.BM byly vypuštěny.

BOD 4. (K.Ú. VARNSDORF)
plocha 22.BM: v návrhu ÚP zachovat;

odůvodnění:  návrhová  zastavitelná  část  pozemku  p.č.  3669  tvoří  1á  plochy;  v  červnu  došlo
ke změně vlastníka se záměrem vybudovat na této ploše RD (jak bylo uvedeno v Návrhu korekcí
ÚP Varnsdorf  -  jedná se o opravu technické chyby při  převzetí  plochy z ÚPNSÚ, kde je  tato
uvedena jako stabilizovaná, v návrhu ÚP určena správně jako plocha návrhová) 

▪ příloha č. 4, 

Splněno, plocha 22.BM ponechána bez úprav.

BOD 5. (K.Ú. VARNSDORF)
plocha  56.BM: v návrhu ÚP zachovat  částečně (p.p.č.  7355);  zrušit  větší  jihovýchodní  část,
ponechat  malou  severozápadní  část  -  proluku  v  zastavěné  ploše,  celá  návrhová  zastavitelná
plocha byla převzata z platného ÚPNSÚ, navrženou územní studii  ÚS26 zrušit -  příloha č.  5,
plocha  57.BM: v návrhu ÚP zachovat  částečně (p.p.č.  7346);  zrušit  větší  jihovýchodní  část,
ponechat  malou  severozápadní  část  -  proluku  v  zastavěné  ploše,  celá  návrhová  zastavitelná
plocha byla převzata z platného ÚPNSÚ navrženou územní studii ÚS27 zrušit 

▪ příloha č. 5,

Splněno, plochy 56.BM a 57.BM byly zmenšeny a ÚS26 a ÚS27 byly vypuštěny.

BOD 6. (K.Ú. VARNSDORF)
plocha 61.BM: v návrhu ÚP zachovat částečně; zrušit střední část, ponechat jihozápadní část
(tvořenou třemi pozemky p.č.  7333/1,4,7) a severozápadní část (tvořenou čtyřmi pozemky p.č.
7340/1,2, 7340/3 a 7235), čímž vzniknou dvě návrhové zastavitelné plochy, v tomto případě zrušit
územní studii ÚS25; projednat se SAULem 

▪ příloha č. 6,

Plocha  61.BM  byla  rozdělena  a  zmenšena.  ÚS25  byla  ponechána  ve  zmenšené  podobě
pro upravenou plochu 61.BM, a to z důvodu tvaru vymezení plochy, kdy je pro její optimální využití
nezbytné vyřešit dopravní obsluhu uvedené plochy.

BOD 7. (K.Ú. VARNSDORF)
plocha 70.BM: v návrhu ÚP zachovat částečně; zrušit větší severovýchodní část p.p.č. 7055/9;
ponechat jihozápadní část (pozemek p.č. 7055/16) a cca 2.000 m2 jihozápadní části p.p.č. 7055/9;
plocha byla převzata z platného ÚPNSÚ 

▪ příloha č. 7,

Plocha 70.BM byla zmenšena dle požadavku.

BOD 8. (K.Ú. VARNSDORF)
plocha 111.SM: v návrhu ÚP zachovat;

odůvodnění:  jedná  se  o  návrhovou  zastavitelnou  plochu  převzatou  z  platného  ÚPNSÚ;  návrh
na zachování této návrhové zastavitelné plochy vychází  z potřeby umožnit  rozšíření firmy ABX
s.r.o., která je vlastníkem této plochy (dodatečné zdůvodnění) 

▪ příloha č. 8,
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Plocha 111.SM byla zachována bez úprav s uvedeným odůvodněním, viz kap. N.4 odůvodnění.

BOD 9. (K.Ú. VARNSDORF)
plocha 26.BM: v návrhu ÚP zachovat;

odůvodnění: zastavitelná plocha ve vlastnictví města (ul. Děčínská), která je geometrickým plánem
rozdělena na 9 parcel, z nichž 6 je převedeno na zájemce o výstavbu RD (dodatečné zdůvodnění)

▪ příloha č. 9,

Plocha 26.BM byla zachována bez úprav s uvedeným odůvodněním, viz kap. N.4 odůvodnění.

BOD 10. (K.Ú. STUDÁNKA U RUMBURKU)
plochy 133.OS, 134.OS, 135.OS a 159.PK (plánovaný lyžařský areál): z návrhu ÚP vypustit  

▪ příloha č. 10,

Plochy 133.OS, 134.OS, 135.OS a 159.PK byly vypuštěny.

BOD 11. (K.Ú. VARNSDORF, K.Ú. STUDÁNKA U RUMBURKU)
plochy  172.PZ,  173.PZ,  174.PZ,  175.PZ,  176.PZ,  177.PZ v  k.ú.  Varnsdorf  a  181.PZ v  k.ú.
Studánka u Rumburku - „plochy veřejných prostranství - PZ“: z návrhu ÚP vypustit 

▪ příloha č. 11,

Plochy 172.PZ, 173.PZ, 174.PZ, 175.PZ, 176.PZ, 177.PZ a 181.PZ byly vypuštěny.

BOD 12. (K.Ú. STUDÁNKA U RUMBURKU)
upravit  návrhovou plochu  88.BV tak,  aby byla tvořena pozemky p.č.  773/2 a 773/11 (původní
návrh) a p.č. 773/13 (část RD) - příloha č. 12 a 12a),

upravit  návrhovou  plochu  78.BV tak,  aby  byla  tvořena  pozemky  p.č.  461/9  (RD  č.p.  556)  a
vyznačenou částí pozemku p.č. 461/2 

▪ příloha č. 12 a 12b),

Plocha 88.BV byla rozšířena o požadované pozemky včetně necelé 2 m širokého pruhu (část
773/3)  mezi  zbořeništěm  a  komunikací  –  z  důvodu  rozumné  využitelnosti  plochy  s  možností
zajištění dopravního přístupu z veřejné komunikace a také zobrazitelnosti v měřítku ÚP. Plocha
78.BV  byla  upravena  dle  požadavku  včetně  zahrnutí  úzkého  proužku  mezi  sousední
stabilizovanou plochou BV (část 461/7) z důvodu nevhodné fragmentace území.

BOD 13. (K.Ú. VARNSDORF)
plocha 139.VS - odůvodnit dle požadavku uvedeného ve Stanovisku ochrany ZPF v bodu 8.: cit.:
„8.  Návrh  plochy  139.VS  navrhované  pro  výrobu  a  skladování  představuje  zábor  3,8781  ha
zemědělské půdy zařazené do III. třídy ochrany. V návrhu uvedené ustanovení § 4 odst. 4 zákona
č. 334/1992 Sb. se vztahuje na posuzovaní záborů zemědělské půdy zařazené do I. a II.  třídy
ochrany viz. § 4 odst. 3 zákona. Vzhledem k tomu, že na této ploše byl povolen dočasný zábor
ZPF  pro  využití  solární  elektrárnou,  kdy  po  dokončení  tohoto  využití  bude  provedena  zpětná
rekultivace na plochu zemědělskou, je tedy upřednostňována zásada plošné ochrany dle § 4 odst.
1  písm.  d)  zákona  č.  334/1992 Sb.  Vzhledem k  tomu,  že  v  návrhu  této  plochy  není  řešena
dočasnost a máme tedy za to, že je požadováno využití pro trvale nezemědělské využití, je nutné
tento požadavek adekvátně odůvodnit podle ustanovení § 4 a § 5 zákona č. 334/1992 Sb.“

▪ příloha č. 13,

Na základě dohody s pořizovatelem byla plocha přesunuta do stabilizovaných ploch smíšených
krajinných s tím, že do regulativu do podmíněně přípustného využití byl doplněn bod „fotovoltaické
elektrárny – pouze stávající“ tak, aby stávající FVE mohla „dožít“, ale nové na tomto typu ploch
nevznikaly.
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BOD 14. (K.Ú. VARNSDORF)
El. vedení VVN 110 kV (E25) - dotčený orgán OŽP-ZPF se vyjádří až po upřesnění trasy; pozn.:
záměry řešené nadřazenou ÚPD (PUR ČR a ZÚR ÚK) územní plány neřeší, což se asi nevztahuje
na ochranu ZPF (??? - § 55 odst. 3 SZ); el. vedení, dle posledních informací z ČEZ a.s., bude
v k.ú. Varnsdorf kopírovat stávající el. vedení VN 

▪ příloha č. 14,

Koridor pro vrchní vedení VVN 110 kV E25 byl vymezen dle nadřazené ÚPD – ZÚR ÚK, neb ČEZ
a.s. odmítli poskytnout podrobnější aktuální data k záměru.

BOD 15. (K.Ú. VARNSDORF)
souvisí s bodem 1. a 18.  těchto Pokynů vč. příloh, požadavek uvedený ve Stanovisku ochrany
ZPF v bodu 12.:

cit.: „12. Vzhledem k tomu, že tento bod byl v návrhu ÚP řešen s MŽP a zdejší orgán ochrany ZPF
se řídil jeho metodickou pomocí, projednal zdejší orgán ochrany ZPF navrhované řešení s MŽP.
Ministerstvo na základě prostudování předloženého materiálu konstatuje, že nebyly splněny jeho
požadavky  na  doplnění  prokázání  nezbytnosti  zařazení  ploch  zemědělské  půdy  pro
nezemědělské  využití  a  zdůvodnění  navrhovaného  řešení  z  hlediska  ochrany  zemědělského
půdního fondu podle ustanovení § 4 a § 5 zákona č. 334/1992 Sb.,  o ochraně zemědělského
půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto  požadavky  a  upozornění  uplatněné  z  hlediska  ochrany  zemědělského  půdního  fondu
(v dopise ministerstva č.j.  MŽP/2018/610/1528 ze dne 1.  července 2018,  jež se staly  součástí
stanoviska  orgánu  ochrany  ZPF  krajského  úřadu  obsaženého  ve  shora  citovaném  vyjádření)
zůstávají nadále v platnosti.“,

▪ bez přílohy,

Zábory zemědělského půdního fondu byly v rámci úpravy dokumentace pro veřejné projednání
redukovány a odůvodněny, viz kap. N odůvodnění.

BOD 16. (K.Ú. VARNSDORF, K.Ú. STUDÁNKA U RUMBURKU)
plochy 1.BM, 77.BV a 98.BV: z návrhu ÚP vypustit 

▪ příloha č. 16a), 16b),

Plochy 1.BM, 77.BV a 98.BV byly vypuštěny.

BOD 17. (K.Ú. VARNSDORF, K.Ú. STUDÁNKA U RUMBURKU)
souhlas  se  zařazením  následujících  ploch  do  ploch  zastavitelných,  uvedený  ve  Stanovisku
ochrany ZPF v bodu 13.:

cit.:  „S plochami  3.BM,  15.BM, 16.BM,  17.BM, 28.BM, 37.BM,  38.BM, 39.BM,  40.BM, 44.BM,
52.BM, 53.BM, 63.BM, 76.BM, 78.BV, 81.BV, 82.BV, 84.BV, 86.BV, 93.BV, 94.BV, 96.BV, 97.BV,
99.BV, 101.BV lze z hlediska ochrany ZPF souhlasit. Plochy jsou umístěny v zastavěném území,
případně v proluce stávající zástavby vhodného tvaru a velikosti či případně došlo k jejich úpravě
zmenšením. Plochy byly shledány v souladu s § 4 zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně ZPF.

Plochy 106.SC, 118.SM, 122.SM, 127.OV, 128.OS, 129.OS, 132.OS, 412.VS, 147.DS, 150.DS,
154.PK,  155.PK,  156.PK,  161.PK,  162.PK,  131.0S,  141.VS,  166.PZ,  170.PZ  a  179.PZ
nepředstavují zábor ZPF a nemáme tudíž k jejich zařazení výhrady.

S plochami 124.RZ, 125.OV, 126.OV, 130.OS, 138.TI, 143.DS, 144.DS, 145.DS, 146.DS, 148. D8,
149.DS,  151.PK,  152.PK,  153.PK,  157.PK,  158.PK,  160.PK,  163.PK,  6.BM,  51.BM,  102.SC,
103.SC, 164.PZ, 165.PZ, 167.PZ, 169.PZ a 185.SK lze z hlediska ochrany ZPF souhlasit. Návrh
těchto ploch byl shledán odůvodněným a svým tvarem a umístěním neodporují zásadám ochrany
ZPF dle § 4 zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně ZPF“,

▪ bez přílohy,

Pokyn nevyvolává potřebu úprav.
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BOD 18. (K.Ú. VARNSDORF)
souvisí s bodem 1. a 15. těchto Pokynů vč. příloh, požadavek uvedený ve Stanovisku ochrany
ZPF v bodu 13.:

cit.: „13. U ploch 46.BM, 47.BM a 48.BM se jedna o značně rozsáhlou plochu (celkem cca 9 ha),
jejíž rozsah nebyl adekvátně zdůvodněn. Bylo uvedeno, že plocha navazuje na zastavěné území a
z části  byla již  využita,  nebylo však prokázáno,  proč je  nutný tak veliký rozsah záboru ZPF.
Bez tohoto  nelze  posoudit  tento  návrh  za  nezbytný  v  souladu  s  ustanovením  §  4  zákona.
Vzhledem  k výše  uvedenému  nelze  též  posoudit  nezbytnost  vymezení  plochy  168.PZ,  která
bezprostředně navazuje na plochu 47.BM. K návrhu těchto ploch je nutné prokázat nezbytnost
zařazení  těchto ploch do návrhu ÚP a zdůvodnit  v souladu s ustanovením § 4 a § 5 zákona
č. 334/1992 Sb. o ochraně ZPF.“ 

▪ bez přílohy,

Zábory zemědělského půdního fondu byly v rámci úpravy dokumentace pro veřejné projednání
redukovány a odůvodněny, viz kap. N odůvodnění.

BOD 19. (K.Ú. VARNSDORF)
plochy 136.OS a 137.OS (Klub leteckých modelářů): v návrhu ÚP zachovat 

▪ bez přílohy,

Pokyn nevyvolává potřebu úprav.

BOD 20. (K.Ú. VARNSDORF, K.Ú. STUDÁNKA U RUMBURKU)
plochy 171.PZ, 178.PZ, 180.PZ, 183.PZ, 184.PZ: v návrhu ÚP zachovat 

▪ bez přílohy,

Pokyn  nevyvolává  potřebu  úprav,  plochy  171.PZ,  178.PZ,  180.PZ,  183.PZ  a  184.PZ  byly
zachovány.

BOD 21. (K.Ú. STUDÁNKA U RUMBURKU)
plocha 182.PZ: z návrhu ÚP vypustit 

▪ příloha č. 21.

Plocha 182.PZ byla vypuštěna.

ZÁVĚR:
Z  uvedených  pokynů,  vycházejících  ze  stanoviska  KÚÚK/OŽP-ochrana  ZPF,  je  nejzávažnější
záležitostí řešení lokality tvořené plochami 46.BM, 47.BM, 48.BM, 52.BM, 53.BM a 168.PZ, a to i
z toho důvodu, že tato lokalita je posuzována i MŽP - body č. 1., 15. a 18. Dílčí úprava je popsaná
v bodě 1., korekce ostatních ploch tvořících celou problémovou lokalitu není zatím konkretizována.

Druhou  otevřenou  záležitostí  je  kapitola  „Základní  vybavenost  území  nezastavěných,
nezastavitelných ploch s rozdílným způsobem využiti“ (textová výroková část - kapitola F.2.2, str.
51),  se  kterou  ve  stanovisku  KÚÚK/OŽP-ochrana  ZPF  vyjádřilo  nesouhlas  MŽP (s  odkazem
na využití §18 odst. 5 SZ). Tato záležitost je zmíněna také v bodu 41 v Pokynech - C) Připomínky a
podněty do návrhu ÚP Varnsdorf…

Z  kapitoly  F.2.2  byla  vypuštěna  tzv.  základní  vybavenost  území  pro  plochy  nezastavěné  a
nezastavitelné  a  zároveň  byly  upraveny  regulační  podmínky  ploch  nezastavěných  a
nezastavitelných.  Umisťování  staveb,  zařízení  a  jiných  opatření  v  nezastavěném území  podle
§ 18, odst. 5 stavebního zákona se připouští pouze v souladu s podmínkami pro funkční využití a
prostorové uspořádání území stanovenými v ÚP Varnsdorf, viz kap. F.3.3 výrokové části.
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B) DALŠÍ POKYNY PRO ÚPRAVU NÁVRHU UP PLYNOUCÍ 
ZE STANOVISEK OSTATNÍCH DO:

1) STÁTNÍ  POZEMKOVÝ  ÚŘAD,  KRAJSKÝ  POZEMKOVÝ  ÚŘAD
PRO ÚSTECKÝ KRAJ, POBOČKA DĚČÍN,

Citace stanoviska DO:

1. Jako  správce  pozemků  nesouhlasí se  zařazením  pozemků  ve  správě  SPÚ
do návrhových ploch „Smíšené krajinné“ ani „Plochy veřejných prostranství - zeleň“ u níže
vypsaných zemědělských pozemků z důvodu zachování státní rezervy zemědělské půdy
a potřeby umísťování společných zařízení v předpokládaných pozemkových úpravách:

k.ú. Varnsdorf  - p.č. 7635/1, 7635/3, 7055/19, 4966/4, 8146/1, 3711/1, 3661/1, 3637/5,
3637/1, 8003/4,

k.ú. Studánka u Rumburku - p.č. 1012, 440, 451, 364/1,

k.ú. Varnsdorf - p.č. 5820 - nesouhlasí se změnou druhu z důvodu žádosti o nárokový
převod, - přílohy č. 101a), b), c).

Vyhodnocení

k.ú. Varnsdorf:
▪ p.č. 7635/1, 7635/3, 7055/19, 3711/1, 3661/1, 3637/5, 3637/1, 8003/4 – návrhové plochy

byly vypuštěny, 4966/4 – plocha byla zařazena do kategorie SK (stabilizovaná plocha
smíšená krajinná), jejíž regulační podmínky umožňují její produkční zemědělské využití;
vzhledem  k  urbanistickým  souvislostem  není  vhodné  její  zařazení  do  ploch
zemědělských; konkrétní způsob využití (v rámci regulačních podmínek a platných limitů
využití území) záleží na rozhodnutí vlastníka pozemku;

▪ 8146/1 – stabilizovaná plocha ZP
▪ p.č. 5820 - nesouhlasí se změnou druhu z důvodu žádosti o nárokový převod – změněno

na stabilizovanou plochu SM (sceleno s blokem),

k.ú. Studánka u Rumburku:
▪ p.č.  1012,  451,  364/1  –  návrhové  plochy  byly  vypuštěny,  p.č.  440  bylo  změněno

na stabilizovanou plochu ZP.

2. Z hlediska krajinného plánování a předpokládaných pozemkových úprav upozorňují, že
návrh  dostatečně  neřeší vodohospodářské  poměry  v  krajině,  neřeší  kritická  místa
z hlediska povodní ani zadržování vody ve volné krajině, naopak ruší přirozené mokřady.
Návrhové lokality US21 a US22 jsou umístěny na prameništi  a mokřadních plochách.
Návrh nijak neřeší odvodnění ani retenci těchto přirozených toků. Návrhová plocha ÚS32
není ochráněna před přívalovými srážkami, na rozhraní zemědělské půdy a zastavitelné
plochy. Zvážit umístění ochranného prvku po vrstevnici nad celou zastavitelnou plochou
nejlépe spojenou se zelení. Návrh nezohledňuje existenci  meliorací, které se nacházejí
především v severozápadní části k.ú. Varnsdorf a navrhuje na těchto plochách bydlení,
upozorňujeme, že se jedná o vodní dílo a nesmí být ani zastavěno ani osázeno dřevinami
bez zrušení stavby, je nutné prověřit existenci a vlastnictví u p. Křivské - správce HOZ
SPÚ, j.krivska@spucr.cz.

Vyjádření pořizovatele: na základě našeho dotazu bylo Ing. Křivskou sděleno, že,  cit.:
„V zájmovém území  ÚP Varnsdorf  neevidujeme žádnou  stavbu  vodního  díla  -  hlavní
odvodňovací  zařízení  (HOZ)  ve  vlastnictví  státu  a  v  příslušnosti  hospodařit  Státního
pozemkového úřadu (SPÚ) v souladu s § 56 odst. 6 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách,
ve znění  pozdějších  předpisů  a  §  4  odst.  2  zákona  č.  503/2012  Sb.,  o  Státním
pozemkovém  úřadu  a  o  změně  některých  souvisejících  zákonů,  ve  znění  pozdějších
předpisů.
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Dle  nám dostupných  informací  se  na  části  zájmového  území  nachází  také  podrobné
odvodňovací zařízení (POZ), které je příslušenstvím pozemků.

Dostupné  informace  –  údaje  o  POZ  (investicích  do  půdy  za  účelem  zlepšení  půdní
úrodnosti)  jsou  neaktualizovanými  historickými  daty,  která  pořídila  Zemědělská
vodohospodářská správa digitalizací analogových map 1:10 000. Vzhledem k tomu, že
neexistuje evidence meliorací (odvodnění a závlah) a jejich následných změn (zrušení,
rozšíření)  od doby pořízení těchto dat  (zákresy do map provedeny v 90.  letech,  jejich
následná  digitalizace  proběhla  přibližně  v  letech  2003-2007),  nemusí  proto  tato  data
odpovídat  skutečnému  rozsahu  meliorací  na  jednotlivých  pozemcích.  Údaje  jsou
k dispozici  ke  stažení  na  Portálu  farmáře
(http://eagri.cz/pi.iblic/web/mze/farmar/LPIS/data-melioraci/)  ve  formátu  shp  a  jsou  také
zobrazeny v LPIS ve vrstvě LPIS/Nitrátová směrnice/Uložení hnojiv - detail/Meliorace.“

Dále byl vznesen dotaz na zpracovatele našich ÚAP - firmu T-MAPY (Ing. Antlová), cit.:
„meliorace jsou zapracovány ještě z dat ZVHS, z uvedených stránek nebyly aktualizovány
- nebyli jsme na ně poskytovatelem upozorněni.

Nicméně  –  data  jsem  si  nyní  stáhla  a  prokontrolovala  se  stávajícím  stavem.  Plošné
meliorace jsou beze změny, liniové se liší (spíše doplňují), jedná se především o soubor
ZV200.shp a ZV210.shp. Do Vašich ÚAP je mohu zapracovat, ale nemáme od dat pasport
od poskytovatele, který by je potvrdil. Ve vrstvě, ve které máme liniové odvodnění jsou
zapracovány ještě od ZVHS z r. 2010 a nejsou totožné s uvedenými vrstvami - není potom
jasné, jestli se jedná o doplnění nebo zrušení. Případně je mohu zapracovat jako doplnění
a původní linie zachovat.“

Meliorace (plošné i  liniové prvky)  označené roky  výstavby dle  výše uvedených podkladů byly
zakresleny  do  koordinačního  výkresu.  Obecně  lze  říci,  že  změna  funkčního  využití  plochy
neznamená,  že  dojde  k  zásadním změnám ve vodním režimu či  narušení  přirozených funkcí
vodních toků. V konkrétní podobě tyto záležitosti budou předmětem řešení podrobnějších stupňů
projektové  přípravy,  zejména  územní  studie  či  dokumentace  pro  územní  řízení.  Příslušný
požadavek byl doplněn do kap. J.1 výrokové části.

Plocha 46.BM.2.25.55 (ÚS21) byla na základě pokynů zmenšena a plocha 48.BM.1.25.55 (býv.
ÚS22)  byla  již  do  značné  míry  využita.  Plocha  72.BM.2.25.55  (ÚS32)  zůstává  beze  změny,
případné řešení její ochrany před přívalovými srážkami bude předmětem územní studie ÚS32.

3. Turistická  cesta  na  rozhledové  místo  Špičák  je  navržena  na  soukromé  vlastnictví,
na pozemku s ochranou PUPFL, i když v blízkosti se nabízí vhodnější cesta ve vlastnictví
obce podél liniového KP, která by zároveň mohla sloužit jako polní cesta. Zvážit variantní
umístění.

Navržená cesta na vrchol Špičáku – rozvojová plocha 157.PK byla na základě pokynů a dohody
s pořizovatelem vypuštěna, pro přístup na vrchol zůstává zachována stávající lesní cesta.

4. V regulativech jednotlivých ploch využití požadují dle § 18 odst. 5 zákona 183/2006 Sb.
zachovat  možnost  umísťovat  stavby  a  zařízení  pro  zemědělství,  lesnictví,  vodní
hospodářství,  pro  ochranu  přírody  a  krajiny,  pro  veřejnou  technickou  a  dopravní
infrastrukturu v extravilánu obce tak, aby nebylo vyloučeno umístění opatření dle § 9 odst.
8 a odst. 9 zákona 139/2002 Sb., tzn.:

a)  opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků jako polní nebo lesní cesty, mostky, propustky,
brody, železniční přejezdy a podobně,

b)  protierozní  opatření  pro  ochranu  půdního  fondu  jako  protierozní  meze,  průlehy,
zasakovací pásy, záchytné příkopy, terasy, větrolamy, zatravnění, zalesnění a podobně,

c)  vodohospodářská opatření sloužící k neškodnému odvedení povrchových vod a ochraně
území  před  záplavami  jako  nádrže,  rybníky,  úpravy  toků,  odvodnění  ochranné  hráze,
suché poldry a podobně,

SAUL s.r.o 219



L – Vyhodnocení splnění požadavků zadání Odůvodnění územního plánu Varnsdorf

d)  opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí, zvýšení ekologické stability jako místní
územní  systémy  ekologické  stability,  doplnění,  případně  odstranění  zeleně  a  terénní
úpravy a podobně.

▪ bez příloh,

Celý § 9 zákona č. 139/2002 Sb. se týká pozemkových úprav, nikoliv územního plánu.

Výše  uvedené  požadavky  jsou  obsaženy  v  textové  části  územního  plánu  v  regulačních
podmínkách nezastavěných a nezastavitelných ploch VH, ZP, LP, PP, SK v rámci  přípustného
nebo podmíněně přípustného využití (dle charakteru ploch).

2) SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, STÁTNÍ ORGANIZACE, PRAHA,
Citace stanoviska DO:

Řešeným územím je vedena jednokolejná neelektrifikovaná železniční trať č. 089 Liberec - Zittau -
Rybniště, Varnsdorf - Seifhennersdorf, která je ve smyslu § 3 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách,
zařazena do kategorie dráhy regionální. Požadují  respektovat ochranné pásmo dráhy dle výše
uvedeného zákona o drahách.

V tabulce Tab. C.2.2.a: Zastavitelné plochy, požadujeme u ploch 28.BM.2.25.55 a 117.SM.2.45.15
doplnit podmínku HL, která se týká prokázání dodržování hygienických limitů hluku z dopravy.

Se zpřesněným vymezením koridoru Z1 ze ZÚR Ústeckého kraje včetně VPS souhlasí.

Dále je uvedeno, že v úseku Rybniště - Varnsdorf se bude prověřovat možná elektrizace trati.

▪ bez příloh,

Pro plochy 28.BM.2.25.55 a 117.SM.2.45.15 byla v kap. C.2 doplněna podmínka „HL“.

3) NÁRODNÍ  PAMÁTKOVÝ  ÚSTAV,  ÚZEMNÍ  ODBORNÉ  PRACOVIŠTĚ
V ÚSTÍ N/L, ÚSTÍ NAD LABEM,

Citace stanoviska DO:

1. V  Koordinačním výkresu č.  S  J_6  a  ve  výkresu  schématu  památkové  péče  budou
opraveny chybné lokalizace KP (kulturní památky). Nutné je prověřit následující KP:

▪ 41415 /5-4023 Varnsdorf socha sv. Antonína

▪ 30242 / 5-4024 Varnsdorf sloup se sousoším Nejsvětější Trojice

▪ 12289/5-5479 Varnsdorf č.p. 744 měšťanský dům ul. Čelákovická

▪ 12290/5-5477 Varnsdorf č.p. 855 měšťanský dům ul. Mladoboleslavská

Odůvodnění  podmínky č.  1:  V Koordinačním výkresu č.  SJ_6 a ve výkresu schématu
památkové péče jsou některé KP chybně lokalizovány. Požadavek na úpravu je žádoucí
vzhledem k jejich vysoké kulturní hodnotě staveb, pro kterou byly prohlášeny. Identifikaci
limituje ve výkresech provedena bodově, a proto je žádoucí jejich správné umístění.

Limity využití území včetně byly do grafické části odůvodnění územního plánu dle dat ÚAP ORP
Varnsdorf. V případě, že tato data nejsou správná, doporučujeme poskytovateli dat, aby poskytl
aktuální data.

Památky:

▪ 41415/5-4023 Varnsdorf – socha sv. Antonína: zákres upraven

▪ 30242/5-4024 Varnsdorf – sloup se sousoším Nejsvětější Trojice: zákres upraven

▪ 12289/5-5479 Varnsdorf č.p. 744 - měšťanský dům ul. Čelákovická: zákres upraven

▪ 12290/5-5477 Varnsdorf č.p. 855 - měšťanský dům ul. Mladoboleslavská: zákres upraven

Výše uvedené bylo upraveno dle informací https://www.pamatkovykatalog.cz/.
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Doporučení pro zpracování zadání a návrhu nového územního plánu:

K  dalším  doporučením,  které  napomohou  udržet  odpovídající  charakter  prostředí  kulturních
památek:

▪ V případě změny u větší plochy v intravilánu obce doporučujeme rozdělit pozemek, tak
aby  byl  naplněn  metodický  dokument  uplatňovaný  na  poli  soudobé  památkové  péče
v podobě Washingtonské charty, která v odstavci č. 10 uvádí: "Pokud je nezbytné postavit
nové  budovy,  nebo  adaptovat  existující  stavby,  musejí  být  respektovány  stávající
prostorové poměry, zejména příslušné měřítko a velikost parcel.". Tato parcelace by měla
být prověřena v rámci územní studie.

Výše uvedený požadavek byl doplněn do kap. J.1 výrokové části.

▪ Doporučují omezit plochy změn, které jsou mimo intravilán sídla. Dochází tak k rozšíření
zastavěného území na úkor okolní krajiny. Nové zastavitelné plochy by tak mohly vytvářet
nepříznivý trend pozvolného zastavování území roztříštěné zástavby za hranicí intravilánu
obce,  v  odborné  literatuře  zvanými  suburbie  či  sídelní  kaše  (z  původního  anglického
termínu  Urban Sprawl).  Tato  sídelní  kaše  má za následek ztrátu  čitelnosti  urbanismu
vesnic a malých sídel, kdy se vytrácejí centrální funkce původních vesnických jader, sídlo
je obtížněji rozpoznatelné v krajině a především je tím závažně narušena krajinářská a
urbanistická kompozice území, protože dochází ke ztrátě kompozičních vazeb, krajinných
dominant a hmotových, provozních i pohledových vztahů.

▪ bez příloh,

V rámci  zásad  využívání  území  je  jednoznačně  upřednostňováno  využívání  ploch  charakteru
brownfields a proluk ve stávající zástavbě, upřednostňuje se intenzifikace zastavěného území před
využíváním  rozvojových  ploch  navržených  vně  zastavěného  území.  Rozsah  navržených
zastavitelných ploch odpovídá velikosti a významu sídla a je odůvodněn.

4) MINISTERSTVO DOPRAVY,  ODBOR INFRASTRUKTURY A ÚZEMNÍHO
PLÁNU, PRAHA,

Citace stanoviska DO:

Vyjádření: K návrhu územního plánu Varnsdorf vydává MD stanovisko podle § 4 odst. 2 písm. b)
zákona č.  183/2006 Sb.,  o územním plánování  a stavebním řádu (stavební  zákon),  v platném
znění, (dále jen "stavební zákon"), obdobně podle § 149 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění
pozdějších předpisů:

Z hlediska vodní a letecké dopravy souhlasí s projednávaným návrhem územního plánu Varnsdorf
a požadavky neuplatňují, jelikož nejsou dotčeny jimi sledované zájmy.

Z  hlediska  drážní  dopravy  souhlasí s  projednávaným  návrhem  územního  plánu  Varnsdorf  a
požadavky neuplatňují, jelikož jsou zájmy z hlediska drážní dopravy respektovány.

Z hlediska dopravy na pozemních komunikacích, jimi sledovanými dálnicemi a silnicemi I. třídy
souhlasí s projednávaným návrhem územního plánu Varnsdorf za následujících podmínek:

1) V grafické části  návrhu ÚP  požadují  vymezit  koridor pro přeložku silnice 1/9 včetně
souvisejících staveb v souladu se studií (viz. příloha) minimálně v šíři 100 m s rozšířením
v místech plánované MÚK („mimoúrovňové křížení“,  v  rozsahu budoucího ochranného
pásma)  s tím,  že  některé  stavby  související  mohou  být  umístěny  i  mimo  vymezený
koridor.

Z hlediska vodní, letecké a drážní dopravy bez úprav.

Koridor dopravní infrastruktury – silniční 149.DS byl upraven dle aktuálně dostupného podkladu –
studie Mott MacDonald Praha s.r.o.
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2) V koordinačním výkrese požadují neuvádět ochranné pásmo přeložky silnice 1/9 (plocha
149.DS).

Zákres ochranného pásma navržené přeložky silnice I/9 byl zachován. Ochranné pásmo navržené
přeložky silnice I/9:

▪ je  zakresleno  pouze  v  odůvodnění  územního  plánu  (koordinační  výkres),  nikoliv
v závazné části, tj. nejedná se o schvalovaný jev;

▪ skutečnost, že ochranné pásmo silnice I. třídy vzniká až nabytím právní moci územního
rozhodnutí o jeho vymezení, které vydává příslušný stavební úřad nijak nerozporujeme;

▪ samotné  ochranné  pásmo  je  však  dáno  §  30  zákona  č.  13/1997  Sb.,  o  pozemních
komunikacích,  tj.  jeho  vznik  je  předvídatelný  a  jedná  se  o  následek  řešení,  které  je
navržené územním plánem, proto je zakresleno jako tzv. výstupní limit využití území, dále
odůvodněno v kap. I.P odůvodnění;

▪ zákres ochranného pásma není do budoucna nijak limitující a je orientační, tj. ochranné
pásmo bude  po  realizaci  přeložky  silnice  zakresleno  dle  skutečného  provedení  nebo
dle ÚAP ORP Rumburk na základě dat od poskytovatele;

▪ jedná se zejména o informaci vlastníkům přilehlých pozemků a dalším uživatelům území,
že budoucí vznik ochranného pásma (dle aktuálně platné legislativy) je známý a nebylo
by korektní ho tajit.

3) Požadují ve výrokové části (jak textové, tak i v grafické části) neuvádět konkrétní kategorii
přeložky silnice 1/9.

Kategorie navržené silnice I/9 byla z výrokové části ÚP vypuštěna.

Odůvodnění:

Ad 1) Uvedené požadavky jsou v souladu s metodickým doporučením Ministerstva pro místní
rozvoj "Vymezení koridorů veřejné dopravní a technické infrastruktury v územním plánu"
z roku 2017.

Ad2) Ochranné silniční  pásmo vzniká  až nabytím právní  moci  územního rozhodnutí  o  jeho
vymezení, které vydává příslušný stavební úřad.

Ad3) Kategorie silnic je možné na základě některých dopravních faktorů upravit.  Je to údaj,
který je již mimo podrobnost územního plánu.

▪ bez příloh,

5) ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR, ODBOR KONCEPCE A TECHNICKÉ
PŘÍPRAVY,  ODDĚLENÍ  KONCEPCE  A  ÚZEMNÍHO  PLÁNU  CECHY,
PRAHA,

Citace stanoviska DO:

Správním územím obce Varnsdorf prochází silnice I/9 a koridor plánované přeložky. V listopadu
2007 byla firmou Mott MacDonald Praha, spol. s.r.o. zpracována studie „I/9 Studánka - obchvat".

K návrhu ÚP Varnsdorf uplatňují tyto připomínky:

▪ V  grafické  části  návrhu  ÚP požadují  vymezit  koridor  pro  přeložku  silnice  I/9  včetně
souvisejících staveb v souladu s uvedenou studií minimálně v šíři  100 m s rozšířením
v místech plánované MUK („mimoúrovňové křížení“, v rozsahu budoucího OP) s tím, že
některé stavby související mohou být umístěny i mimo vymezený koridor.

Koridor v šíři 100 m pro přeložku silnice I/9 v prostoru Studánky byl v návrhu ÚP pro společné
jednání vymezen dle v té době zpracovateli známých podkladů. Bohužel však studie „I/9 Studánka
– obchvat“ od společnosti Mott  MacDonald Praha z roku 2007 nebyla zpracovateli  poskytnuta.
Proto bylo vymezení koridoru upraveno ve fázi zpracování návrhu pro veřejné projednání dle výše
uvedeného podkladu. K jednotlivým dopravním VPS bylo doplněno „včetně vedlejších staveb“ tak,
aby byly zahrnuty i případné stavby vně vymezených koridorů.
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Uvedené požadavky jsou v souladu s metodickým doporučením Ministerstva pro místní  rozvoj
"Vymezení koridorů veřejné dopravní a technické infrastruktury v územním plánu" z roku 2017.

▪ V koordinačním výkrese požadují neuvádět ochranné pásmo přeložky silnice I/9 (plocha
148. DS). OP vzniká až nabytím právní moci územního rozhodnutí o jeho vymezení, které
vydává příslušný stavební úřad.

Zákres ochranného pásma navržené přeložky silnice I/9 byl zachován. Ochranné pásmo navržené
přeložky silnice I/9:

▪ je  zakresleno  pouze  v  odůvodnění  územního  plánu  (koordinační  výkres),  nikoliv
v závazné části, tj. nejedná se o schvalovaný jev;

▪ skutečnost, že ochranné pásmo silnice I. třídy vzniká až nabytím právní moci územního
rozhodnutí o jeho vymezení, které vydává příslušný stavební úřad nijak nerozporujeme;

▪ samotné  ochranné  pásmo  je  však  dáno  §  30  zákona  č.  13/1997  Sb.,  o  pozemních
komunikacích,  tj.  jeho  vznik  je  předvídatelný  a  jedná  se  o  následek  řešení,  které  je
navržené územním plánem, proto je zakresleno jako tzv. výstupní limit využití území, dále
odůvodněno v kap. I.P odůvodnění;

▪ zákres ochranného pásma není do budoucna nijak limitující a je orientační, tj. ochranné
pásmo bude  po  realizaci  přeložky  silnice  zakresleno  dle  skutečného  provedení  nebo
dle ÚAP ORP Rumburk na základě dat od poskytovatele;

▪ jedná se zejména o informaci vlastníkům přilehlých pozemků a dalším uživatelům území,
že budoucí vznik ochranného pásma (dle aktuálně platné legislativy) je známý a nebylo
by korektní ho tajit.

▪ Požadují  ve výrokové  části (jak  textové,  tak  i  v  grafické  části)  neuvádět  konkrétní
kategorii přeložky silnice 1/9. Ve výše uvedené studii je silnice I/9 navržena v kategorii
S 9,5/80.

Kategorie navržené silnice I/9 byla z výrokové části ÚP vypuštěna.

▪ Upozorňují na nesoulad textové a grafické části, kde je plocha PZ označována jako VZ.

Uvedený nesoulad byl opraven.

▪ bez příloh,

6) KRAJSKÝ ÚŘAD ÚSTECKÉHO KRAJE, ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
A ZEMĚDĚLSTVÍ, ÚSTÍ N/L

Citace stanoviska DO:

Ochrana přírody a krajiny - KÚ ÚK, odbor životního prostředí a zemědělství jako dotčený orgán
ochrany přírody a krajiny podle § 77a odst. 4 písm. x) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje k návrhu ÚP Varnsdorf následující:

Návrhem ÚP nebudou dotčena maloplošná zvláště chráněná území ani jejich ochranná pásma.

Do řešeného území zasahují prvky regionálního ÚSES - regionální biokoridor RBK 545 (Dymník -
Velký rybník)  a regionální  biocentrum RBC 1374 (Velký rybník),  které jsou závazně vymezeny
v souladu se ZUR ÚK, které nebudou dotčeny.

Maloplošná zvláště chráněná území:

▪ PR Světlík včetně OP je respektována v rámci  stabilizovaných ploch přírodních (OP i
v rámci ploch lesních),

▪ OP PR Velký rybník je respektováno v rámci stabilizovaných ploch přírodních.

V ÚP Varnsdorf je vymezen kompletní ÚSES včetně prvků definovaných v ZÚR ÚK (RK545 včetně
vložených místních biocenter a RC1374).

Do správního území dotčeného návrhem ÚP částečně zasahují EVL Velký rybník (CZ0420166) a
Světlík (CZ0423659) vymezené nařízením vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu
evropsky významných lokalit (EVL), v platném znění a ptačí oblast Labské pískovce (CZ0421006)
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vyhlášená nařízením vlády č. 683/2004 Sb., kterým se vymezuje Ptačí oblast Labské pískovce,
v platném znění.  Hranice  EVL jsou  totožné  s  hranicemi  stávajících  přírodních  rezervací  Velký
rybník a Světlík. Předmětem ochrany těchto evropsky významných lokalit jsou některé ohrožené
živočišné a rostlinné druhy.

Lokality Natura 2000 jsou v ÚP Varnsdorf respektovány:

▪ EVL Světlík (CZ0423659) v rámci stabilizovaných ploch přírodních;

▪ EVL Velký rybník (CZ0420166) – jak je zřejmé z níže uvedeného obrázku, tak na správní
území města Varnsdorfu nezasahuje;

Zdroj: ÚAP ORP Varnsdorf

▪ ptačí  oblast  Labské  pískovce  (CZ0421006)  je  vymezena  i  na  urbanizovaném  území
venkovského sídla Studánka (až do jeho centra), proto jsou v této ptačí oblasti navrženy i
některé rozvojové plochy,  jedná se však o bydlení  venkovského charakteru  doplňující
stávající zástavbu (převážně proluky).

Ze  správního  území  města  jsou  evidovány  výskyty  zvláště  chráněných  a  ohrožených  druhů
dle Červeného seznamu. Krajskému úřadu známé lokality zvláště chráněných druhů by mohly být
dle grafické části  v  konfliktu s částí  návrhové plochy „OS.2.35.25“ přibližně vymezenou částmi
pozemků p. č. 1313 a 1312/8 v k. ú. Varnsdorf, kde je z vodní plochy a navazujícího pozemku
s dřevinami  udáván výskyt  ropuchy obecné  (Bufo  bufo)  a  skokana štíhlého (Rana dalmatina).
U uvedené  plochy  je  nutné  před  započetím  stavebních  prací  zpracovat  biologický  průzkum
odborně způsobilou osobou. V případě prokázání výskytu zvláště chráněného druhu, který by mohl
být záměrem negativně ovlivněn, je nezbytné požádat příslušný orgán ochrany přírody (aktuálně
krajský úřad) o povolení výjimek ze zákazů dle § 56 zákona, které probíhá ve správním řízení a
jeho výsledek nelze předjímat. V souladu s judikaturou by mělo být povolení výjimky řešeno před
vydáním územního rozhodnutí.

Na  základě  pokynu  C/25  je  plocha  OS.2.35.25  na  uvedených  pozemcích  změněna
na nezastavitelnou plochu zemědělskou (ZP), proto výše uvedené lze považovat za vyřešené.
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U rozsáhlé návrhové plochy „140.VS.2.60.10“ přibližně vymezené částmi pozemků p. č. 3469/1 a
3469/5,  dosud neevidujeme výskyt  zvláště  chráněných druhů,  ale  vzhledem k  jejímu rozsahu,
charakteru a umístění v sousedství ploch s výskytem zvláště chráněného druhu chřástala polního
(Crex crex)  se takový  výskyt nedá dopředu vyloučit. U této plochy je vhodné před započetím
stavebních prací zpracovat biologický průzkum odborně způsobilou osobou. V případě prokázání
zvláště chráněného druhu,  u kterého by mohlo dojít  v  souvislosti  s plánovanou zastavitelností
území k zásahu do přirozeného vývoje, je nutné postupovat obdobně jako v případě návrhové
plochy s evidovanými výskyty chráněných druhů (viz výše). Všechny výše uvedené zájmy ochrany
přírody a krajiny je  nutné respektovat.  Z tohoto důvodu je třeba zvážit  nezbytnost  případného
rozšiřování  stávajících  ěi  zakládání  nových  rozvojových  ploch  mimo  v  současnosti  zastavěná
území.

Využití rozvojové plochy 140.VS.2.60.10 bylo podmíněno zpracováním biologického průzkumu, viz
kap. C.2.2 výrokové části.

Citace stanoviska DO:

Státní správa lesů -  KÚ ÚK, orgán státní správy lesů příslušný podle § 48a odst.  2 písm. b)
zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) uplatňuje
k návrhu zadání Územního plánu Varnsdorf následující stanovisko:

Zpracovatelé dokumentace jsou povinni dbát zachování lesa, dodržet ustanovení lesního zákona a
v návrhu územního plánu vyhodnotit dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa a ochranného
pásma lesa,  případně  navrhnout  alternativní  řešení.  V  případě,  že  zpracovatel  neprokáže,  že
zvolené řešení je nejvhodnější variantou z pohledu zájmů chráněných lesním zákonem, nevydá
zdejší správní orgán souhlasné stanovisko.

Zpracovatel  ÚP  Varnsdorf  dbá  o  zachování  lesa,  dodržuje  ustanovení  lesního  zákona  a
v odůvodnění územního plánu vyhodnotil dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa – kap.
N.5. K záboru PUPFL dochází jen v případech, kdy není možné jiné řešení. Všechny zábory jsou
v uvedené kapitole podrobně odůvodněny.

V  předloženém  návrhu  v  kapitole  N.5  Vyhodnocení  a  odůvodnění  předpokládaných  důsledků
navrhovaného řešení na pozemky určené k plnění funkcí lesa je pro plochy 134 a 135.OS.1.10.75
uvedeno,  že  zábor  lesa je  nepodstatný  a  že záměrem dojde pouze k  zarovnání  hranice  lesa
v trase  vleku  v  závětrné  části  lesního  komplexu  (dle  převažujících  směrů  větrů),  s  min.
nebezpečím vzniku polomů. Toto vyhodnocení a odůvodnění je nedostatečné a jakýkoliv návrh
alternativního řešení chybí zcela.

Uvedené plochy 134.OS.1.10.75 a 135.OS.0.0.100 jsou z návrhu ÚP vypuštěny.

Požadují doplnit a řádně zdůvodnit nutnost záboru pozemků určených k plnění funkcí lesa.

Zpracování a projednávání návrhů územně plánovací dokumentace se řídí § 14 zákona lesního
zákona,  dotčení  pozemků  do  vzdálenosti  50  m  od  okraje  lesa  upravuje  odstavec  2  výše
jmenovaného ustanovení.  Podle § 13 odstavce 1  lesního zákona,  musí  být  všechny pozemky
určené k plnění funkcí lesa účelně obhospodařovány podle lesního zákona a jejich využití k jiným
účelům je zakázáno.

V kapitole N.5 odůvodnění územního plánu bylo upřesněno a doplněno řádné odůvodnění nutnosti
navržených záborů pozemků určených k plnění funkcí lesa.

Ochrana ovzduší – KÚ ÚK,

Vodní hospodářství – KÚ ÚK

Prevence závažných havárií – KÚ ÚK

nemají k předloženému návrhu Územního plánu připomínky.

Pokyn nevyvolává potřebu úprav.
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Ochrana zemědělského půdního fondu - KÚ ÚK - viz samostatná kapitola A) - str. 1 

▪ bez příloh,

Viz kap. A).

7) ČEZ DISTRIBUCE, A.S.
Citace stanoviska DO:

Vyjádření:  Na základě oznámení  o  veřejném projednání  návrhu  Územního plánu Varnsdorf  je
sděleno následující stanovisko:

Upozorňují na trvající záměr ČEZ Distribuce, a.s., ohledně výstavby systémového vedení 110 kV
Česká Lípa - Nový Bor - Varnsdorf. Stavba tohoto vedení je součástí návrhu Zásad územního
rozvoje Ústeckého kraje.

Pro toto vedení 110 kV požadují vymezit v rámci územního plánu obce Varnsdorf koridor v trase
navrhovaného  vedení  110  kV  včetně  ochranného  pásma  podle  zákona  č. 458/2000  Sb.  § 46
ve znění  pozdějších  předpisů  (energetický  zákon).  Připomínají,  že  trasa  tohoto  koridoru  je
zveřejňována na geoportálu RMS https://geoportal.cez.cz/.  Na tomto portálu jsou zveřejňovány
trasy stávajících i rozvojových vedení pro účely UAP dle stavebního zákona č. 183/2006 a mají
k nim přístup zástupci krajů, obcí s rozšířenou působností a vojenských újezdů.

Na výše  uvedené  adrese  https://geoportal.cez.cz/  nejsou  předmětná  data  veřejně  dostupná  a
ze strany společnosti ČEZ Distribuce a.s. bylo odmítnuto zpracovateli data poskytnout, proto byl
předmětný koridor vymezen pouze dle ZÚR ÚK (zpracovaných v měřítku 1:100 000) bez dalšího
upřesnění.

Dále požadují, aby byl záměr stavby vedení vyznačen v textové i grafické části ÚP jako nadzemní
vedení VVN.

Koridor je označen „pro vrchní vedení VVN 110 kV“.

Dále  upozorňují na  plánovanou  unifikaci  města  Varnsdorf  mezi  lety  2019-2026  s  přechodem
z napěťové hladiny 10 kV na 35 kV a s tím spojené výměny cca 29 ks stávajících distribučních
trafostanic (zděné, stožárové) za kompaktní kabelové trafostanice a kompletní výměny kabelového
vedení VN na území města Varnsdorf v délce cca 47 km.

Upraveno v textové části.

Výměna bude řešena na etapy s minimálním omezením odběratelů.

Další informace:

V textové části  požadují výslovně uvést  upozornění  na ochranná pásma rozvodných zařízení,
podle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů § 46, včetně jejich vzdáleností. Dále
připomínají,  že  podle  §  98,  odst.  2,  zůstávají  zachována  ochranná  pásma  stanovená  podle
předpisů platných před účinností tohoto zákona.

Ochranná pásma jsou v dokumentaci zaneseny jako limit využití území, nejedná se o schvalovaný
jev. V textové části odůvodnění jsou ochranná pásma „výslovně“ uvedena v kap. I.P.3.

Protože jsou v předmětné oblasti umístěna zařízení distribuční soustavy NN, VN, VVN požadují
respektovat jejich ochranná pásma. K případným přeložkám rozvodných zařízení podotýkáme, že
je na základě zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, § 47 odst. (2) zajistí ČEZ
Distribuce, a.s. na náklady subjektu, který jejich potřebu vyvolá. Bližší podmínky úprav rozvodných
zařízení bude nutno v dostatečném předstihu projednat v odboru Připojování sítí.

Ochranná pásma jsou v dokumentaci zaneseny jako limit využití území, nejedná se o schvalovaný
jev. V textové části odůvodnění jsou ochranná pásma „výslovně“ uvedena v kap. I.P.3.

▪ U  návrhových  lokalit  určených  k  zástavbě  (byty,  rod.  domy,  podnikatelský  záměr),
požadují do změny ÚP počítat s plochami pro umístění nových trafostanic a přívodních
napájecích vedení VN, pro zabezpečení dodávky el. energie. Rozvoj distribuční soustavy
(OS) s možným posílením výkonu stávajících trafostanic,  případně zahuštěním dalších
trafostanic  do  sítě  OS  (pro  případné  zajištění  el.  energie  jednotlivých  lokalit),  bude
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probíhat na základě posouzení konfigurace a výpočtu sítí NN. Případné umístění nových
trafostanic VN/NN bude v rámci možností voleno co nejblíže k předpokládanému centru
odběru včetně tras vedení VN a NN, v souladu se skutečnými požadavky na odběr el.
energie v dané lokalitě podaných na předepsaném tiskopise žádosti o připojení.

Navržené trafostanice jsou obvykle součástí  zásobovaných rozvojových plocha a jejich přesné
umístění bude předmětem následných podrobnějších dokumentací.

Upřesňující  informace  k  jednotlivým lokalitám podají  příslušní  technici  odboru  Připojovaní  sítí,
pracoviště  Děčín.  Před  zpracováním  konečného  znění  návrhu,  zpracovatel  tohoto  návrhu
zkonzultuje nutnost  a  případný  návrh  umístění  nových  zařízení  OS  v  jednotlivých  lokalitách
s příslušným technikem odboru Připojování sítí, pracoviště Děčín.

ČEZ Distribuce, a.s. měl před zpracováním vyjádření k dispozici kompletní dokumentaci návrhu
územního plánu Varnsdorf pro společné jednání. Na základě vydání pouze obecného vyjádření lze
usoudit,  že s předloženými návrhy souhlasí.  Konzultace s organizačními složkami považujeme
za interní záležitost ČEZ Distribuce, a.s.

▪ Nově  umisťované  trafostanice  a  napájecí  vedení  požadují zařadit  mezi  veřejně
prospěšné stavby.

Nově umisťované trafostanice a napájecí vedení jsou zařazeny mezi veřejně prospěšné stavby
v případech, kdy nejsou umístěny na veřejných prostranstvích.

Poznámka: Požadavky této organizace spolupůsobící v území (která není dotčeným orgánem),
vztahující  se  k  respektování  stávajících  elektrorozvodných  zařízení  a  jejich  ochranných  a
bezpečnostních  pásem  jsou  v  návrhu  ÚP  Varnsdorf  respektovány.  Informace  o  podmínkách
připojování nových lokalit na distribuční síť se bere na vědomí s tím, že se nevztahuje k vlastnímu
návrhu ÚP, ale až k následné fázi přípravy a realizace konkrétních staveb.

▪ bez příloh,

8) KRAJSKÝ ÚŘAD ÚSTECKÉHO KRAJE, ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
A ZEMĚDĚLSTVÍ – STANOVISKO K SEA

Citace stanoviska DO:

Stanovisko KÚ ÚK OŽPaZ k vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí podle
§ 10g a § 10i zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen zákon) k návrhu ÚP Varnsdorf:

▪ KÚ ÚK OŽPaZ vydal souhlasné stanovisko k vyhodnocení vlivů územního plánu na
životní  prostředí k  návrhu  ÚP Varnsdorf  při  respektování  prostorových  a  funkčních
regulativů uvedených ve vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí v navazujících
územních řízeních:

Souhlasné  stanovisko  k  vyhodnocení  vlivů  územního  plánu  na  životní  prostředí  k  návrhu
Územního plánu Varnsdorf platí při respektování podmínek prostorových a funkčních regulativů
uvedených ve vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí v navazujících územních řízeních.

Podmínky souhlasného stanoviska jsou následující:

▪ Pro plochy ÚS1 -  ÚS36 (dle vyznačení  v grafické části  návrhu územního plánu) před
realizací záměru zpracovat uzemní studie.

Označení ÚS1, ÚS2 … ÚS36 znamená, že využití uvedených ploch je podmíněno zpracováním
území studie. 

▪ Před  využitím  ploch  5.BM.2.25.55, 6.BM.2.25.55, 10.BM.2.25.55, 11.BM.2.25.55,
14.BM.2.25.55,  21.BM2.25.55, 49.BM.2.35AO,  50.BMA.35AO, 51.BM.2.35AO,
52.BM.2.25.55,  83.BV.2.15.65,  84.BV.2.15.65,  85.BV.1.15.65,  90.BV.1.15.65,
91.BV.1.15.65,  101.BV.2.35AO, 102.SC.2A5.15,  103.SC.2A5.15,  104.SC.2A5.15,
105.SC.2A5.15,  106.SCA.55.5,  107.SC.2A5.15,  108.SC.2A5.15,  109.SC.2.35AO,
110.SM2.35.25, 111.SM.2.35.25,  112.SM2.35.25,  113.SM.2A5.15,  114.SM2A5.15,
115.SM.2A5.15,  116.SM.2A5.15,  118.SM.2A5.15,  119.SM.2.35.25,  120.SMAA5.15  a
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123.SM.2A5.15 bude prokázán soulad s požadavky právních předpisů na ochranu zdraví
před nadměrným hlukem (NV Č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky
hluku a vibrací, v platném znění).

Uvedená podmínka byla již u předmětných ploch uvedena.

▪ Před využitím plochy 99.BV.1.15.65 prověřit geologické podmínky.

Uvedená podmínka byla již u předmětné plochy uvedena.

▪ Minimalizovat  zásahy  do  chráněných  území  a  objektů  definovaných  dle  zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, minimalizovat fragmentace
krajiny, zábor ZPF a PUPFL. Podporovat ozdravná opatření - ochrana proti vodní a větrné
erozi.

Zásahy do chráněných území a objektů definovaných dle  zákona č. 114/1992 Sb.,  o  ochraně
přírody a krajiny, v platném znění, jsou minimalizovány, stejně tak fragmentace krajiny a zábory
ZPF a PUFL. Protierozní opatření pro ochranu půdního fondu jsou zařazena mezi podmíněně
přípustné  využití  ploch  ZP „plochy  zemědělské“  a  SK „plochy  smíšené  krajinné“  v  kap.  F.2.2
výrokové části.

▪ Zajistit  územní ochranu ploch a koridorů potřebných pro umisťování  protipovodňových
opatření, dodržovat platný protipovodňový plán, neumisťovat v záplavovém území stavby,
které by zhoršily průtok vody při záplavách.

Plochy a koridorů pro umisťování protipovodňových opatření se nevymezují, neboť řeka Mandava
protéká urbanizovaným územím města,  které k tomu neposkytuje prostor.  Územní plán stavby
neumisťuje.  Některé  rozvojové  plochy  (vč.  ploch  přestavby)  mají  malý  plošný  překryv  se
záplavovým územím Q100 či jeho aktivní zónou, vždy je však v ploše prostor na budoucí umístění
stavby vně těchto limitů,  to bude řešeno v následných stupních projektové přípravy.  Dále jsou
navrženy  některá  přemostění  Mandavy,  která  přirozeně  do  záplavového  území  Q100 či  jeho
aktivní zóny zasahují.

▪ Při  umisťování  staveb  vytvořit  podmínky  pro  umístění  přilehlých  navržených  místních
komunikací vč. bezmotorové dopravy a doprovodné zeleně.

V  rámci  územního  plánu  nejsou  umisťovány  stavby,  to  bude  předmětem  následných  stupňů
projektové  přípravy.  Všechny  rozvojové  plochy  jsou  napojeny  na  stávající  nebo  navrženou
dopravní  infrastrukturu.  Doprovodnou  zeleň  lze  umisťovat  v  rámci  všech  ploch  s  rozdílným
způsobem využití.

▪ Při výstavbě nových a rekonstrukci stávajících silnic a železnic odstranit případné závady
na  stávajících  úsecích  silnic  i  železnic  a  vyvarovat  se  významnějšího  přerušení
migračních tras živočichů.

Na správním území města Varnsdorfu nejsou evidovány migračně významná území ani dálkové
migrační  koridory  (ÚAP  ORP  Varnsdorf  2018),  viz  obr.  Navržená  přeložka  silnice  I/9  bude
vybavena (dle aktuálně sledované dokumentace) jedním mimoúrovňovým nadjezdem a jedním
podjezdem trasy, proto lze předpokládat, že bude z hlediska migrace zvěře vhodnější. Ekodukt
však navržen není. Prostupnost krajiny je řešena v kap. E4 výrokové části.

▪ V  dalších  stupních  projektové  přípravy  prokázat  pro  určité  navržené  plochy,  že  jejich
využití negativně neovlivní zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů.

Vzhledem  k  tomu,  že  není  specifikováno,  o  které  „určité  navržené  plochy“  se  jedná,  nebyly
na základě tohoto požadavku provedeny úpravy dokumentace.

▪ Při výsadbě a obnově prvků ÚSES používat výhradně původní druhy rostlin odpovídající
stanovištním podmínkám.

Konkrétní požadavek doplněn do kap. E.2 výrokové části.

▪ Z  hlediska  problematiky  hluku  navrhnout  a  realizovat  protihluková  opatření  chránící
sídelní zástavbu, zvláště pak při realizaci silnice I. třídy I/9 a železniční trati Děčín východ
-  Varnsdorf  -  hranice  ČR/SRN.  Ochranná  opatření  navrhnout  v  rámci  přípravných
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dokumentů (ElA, projektová dokumentace DUR). Obdobná protihluková opatření zajistit
centrálně  i  v  plochách  s  funkčním  využitím  pro  bydlení  a  rekreaci  nacházející  se
v blízkosti dalších významných hlukových zdrojů. Hygienické limity pro chráněný venkovní
prostor staveb definovaný dle NV č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými
účinky hluku a vibrací, v platném znění, musí být u všech nových objektů potvrzeny.

Pro navržené plochy umožňující  umístění  obytné funkce sousedící  s  uvedenými potenciálními
zdroji  hluku byla vložena podmínka jejich využití HL - využití plochy je podmíněno prokázáním
souladu  s požadavky  právních  předpisů  na  ochranu  zdraví  před  hlukem  (v  dalších  stupních
projektové přípravy prokázat  dodržování  hygienických limitů hluku z dopravy a stabilizovaných
výrobních  ploch  v  budoucích  chráněných  prostorech).  Konkrétní  podoba  výše  uvedených
dopravních staveb včetně protihlukových opatření bude předmětem následných stupňů projektové
přípravy.

 ▪ V rámci nových projektů snižovat emise všech znečišťujících látek s důrazem na TZL
v dané lokalitě, nepřekračovat hygienické limitní hodnoty.

V  rámci  územního  plánu  je  maximum  rozvojových  ploch  napojeno  na  systém  CZT  nebo
zásobováno zemním plynem, což dává předpoklady k minimalizaci budoucí produkce emisí.

▪ V  zastavěném  území  a  na  zastavitelných  plochách  je  přípustné  umisťovat  solární
energetické zdroje na střechy a fasády budov. Je přípustné realizovat projekt MVE - malé
vodní elektrárny na řece Mandavě. Pro získání tepelné energie jsou přípustné projekty
tepelných  čerpadel  dle  specifikace  záměru.  VTE nebudou  na  území  města  Varnsdorf
realizovány, a to z důvodu významného narušení krajinného rázu.

VTE se v ÚP nenavrhují.

▪ Účelně  využívat  veškeré  energetické  zdroje,  a  to  i  během  výstavby  záměrů,  i  při
spotřebách paliv u stavební techniky, čímž se následně sníží také emise znečišťujících
látek do ovzduší.

V  rámci  územního  plánu  je  maximum  rozvojových  ploch  napojeno  na  systém  CZT  nebo
zásobováno zemním plynem, což dává předpoklady k minimalizaci budoucí produkce emisí. Další
podrobnější řešení energií v plochách bude předmětem následných stupňů projektové přípravy.

▪ Při  realizaci  staveb  v  plochách  s  rozdílným  způsobem  využití  se  doporučuje  dodržet
navržené regulace pro jednotlivé plochy.

Navržené regulace se stanou po vstoupení OOP v platnost závazné.

▪ Pro zachování a zkvalitnění charakteristik krajinného rázu se požaduje umisťovat vedení
technické infrastruktury pod zem v celém zastavěném území.

Nově  navržená  vedení  VN jsou  podzemní,  pouze  vedení  VVN 110  kV,  které  bude  umístěno
v koridoru E25 je navrženo jako nadzemní z důvodu výslovného požadavku ČEZ Distribuce a.s.

▪ Zkvalitněním úrovně životního prostředí zastavit úbytek obyvatel, převážně ekonomicky
aktivních ze zájmového území. Jedná se především o možnost bydlení pro mladé rodiny,
kvalitní školství a dostatečnou nabídku pracovních příležitostí. V nemalé míře se jedná i
o uspokojivé zajištění široké nabídky služeb a dobrou dopravní dostupnost do okolních
regionů (okolní obce, kraje, města SRN).

V rámci návrhů územního plánu je pamatováno na dostatek ploch pro rozvoj bydlení, občanského
vybavení, výroby (zaměstnanost) včetně sítě veřejných prostranství a zároveň je v maximální míře
chráněno životní  prostředí  a  krajinné hodnoty  území.  To vše vytváří  předpoklady pro  budoucí
zastavení úbytku obyvatelstva ve městě.

▪ Při přípravě, realizaci a provozování konkrétních záměrů respektovat principy a podmínky
vyplývající  z  environmentálních  limitů  stávající  legislativy,  tj.  zejména  podmínek
vyplývajících z území chráněných v rámci zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny,  v  platném znění,  podmínek vyplývajících  z  ochranných pásem vodních zdrojů
dlezákona č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění podmínek ochrany ZPF dle zákona
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č. 334/1992 Sb.,  o ochraně zemědělského půdního fondu,  v platném znění,  podmínek
ochrany lesů dle zákona č.289/1995 Sb. o lesích, v platném znění a podmínek ochrany
kulturních památek dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.

Výše uvedené zákonné limity využití území je třeba respektovat bez ohledu na územní plán. Tomu
jako opatření  obecné  povahy,  které  je  v  kompetenci  místní  samosprávy,  nepřísluší  duplikovat
zákonná ustanovení.
▪ Při realizaci aktivit dopravní a technické infrastruktury i výstavbě jakéhokoliv stavebního

objektu vyloučit zásahy do kulturních památek a v souladu se zvláštní úpravou obsaženou
v §  176 stavebního zákona dodržet  požadavek,  kdy je  stavebník povinen neprodleně
oznámit archeologický nález stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče. Zároveň
musí učinit  opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen a práce
v místě nálezu musí přerušit.

Výše uvedené zákonné požadavky je třeba respektovat bez ohledu na územní plán. Tomu jako
opatření obecné povahy, které je v kompetenci místní samosprávy, nepřísluší duplikovat zákonná
ustanovení.
▪ V nezbytných případech stanovit varianty řešení.

Územní  plán  Varnsdorf  je  zpracován  bez  variant  řešení.  V  průběhu  zpracování  nevyplynula
potřeba zpracování variantního řešení.
▪ Při  projektování  a  realizaci  záměrů vždy  postupovat  v  souladu  s  platnou  legislativou.

Specifické vlivy bude možno reálně identifikovat až při posuzování jednotlivých záměrů
v rámci navazujících procesů.

Vždy je třeba postupovat v souladu s platnou legislativou. Územnímu plánu jako opatření obecné
povahy, které je v kompetenci místní samosprávy, nepřísluší duplikovat zákonná ustanovení.
▪ Konkrétní  projektové  záměry  je  nutno  řešit  v  souladu  se  zákonem  č.  114/1992  Sb.,

o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, § 12 - ochrana krajinného rázu a § 67 -
povinnosti  investorů,  výsledné materiály  předložit  příslušnému orgánu ochrany přírody
jako podklad pro rozhodování.

Výše uvedené zákonné požadavky je třeba respektovat bez ohledu na územní plán. Tomu jako
opatření obecné povahy, které je v kompetenci místní samosprávy, nepřísluší duplikovat zákonná
ustanovení.
▪ Výběr  projektů i  jejich faktické provádění  musí  zajistit,  aby byly podporovány projekty,

které mohou nejvíce přispět  ke zlepšení  stavu životního prostředí  a veřejného zdraví,
případně  aby  projekty  splňující  environmentální  kritéria  byly  při  výběru  významně
preferovány.

Výběr projektů i jejich faktické provádění musí zajistit není předmětem řešení územního plánu.
▪ Důsledně dbát, aby funkční plochy vymezené územním plánem byly využívány v souladu

s limity pro hlavní a přípustné využití území.

To je samozřejmá věc a jedná se o následný proces uplatňování územního plánu poté, co vstoupí
v platnost.
▪ Zvyšovat pestrost krajiny, zejména obnovou a doplňováním krajinné zeleně.

Případná  další  opatření  mohou  být  navržena  v  rámci  projednávání  záměrů  resp.
související projektové dokumentace a dokumentace hodnocení vlivů na životní prostředí.
Předpokládá se dodržování  všech zákonných předpisů na ochranu jednotlivých složek
životního prostředí.

V  rámci  všech  nezastavěných  a  nezastavitelných  ploch  je  přípustné  mimo  jiné  umisťování
krajinných  struktur,  zejména vodních  toků  a  vodních  ploch  do  2 000 m2,  doprovodná  zeleň  a
rozptýlené  nelesní  porosty  (v  rámci  základní  vybavenosti  území,  kap.  F.2.2.  výrokové  části).
Podrobnější  řešení  zvyšování  pestrosti  krajiny  lze  řešit  v  rámci  následných  podrobnějších
dokumentací.
▪ bez příloh,
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VYJÁDŘENÍ  NADŘÍZENÉHO  ORGÁNU  ÚZEMNÍHO  PLÁNOVÁNÍ
KÚÚK/OÚPASŘ:
Citace stanoviska:

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, Ústí n/L,

Stanovisko: KÚ ÚK OUPaSŘ podle § 50 odst. 7 stavebního zákona uplatil následující stanovisko
k návrhu ÚP Varnsdorf:

▪ Návrh ÚP je v souladu s nadřazenou ÚPD, což je aPÚR a s aZÚR ÚK, dále z hlediska
zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy (§ 50 odst. 7
SZ) nejsou žádné připomínky.

Soulad s výše uvedenými dokumentacemi je vyhodnocen v kap. B odůvodnění. Bez úprav.

V rámci metodické pomoci pořizovateli ve smyslu § 67 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb.,
o krajích, v platném znění, upozorňují na následující:

▪ kapitole G.2 výrokové části návrhu ÚP (text na str. 68) je uvedeno, že veřejně prospěšná
opatření, pro která lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit se nevymezují, což je v
rozporu s tím, co je uvedeno v kapitole B.2.4 odůvodnění (text na str. 23), cit.: "v ÚP jsou
vymezena  veřejně  prospěšná  opatření  -  vyvlastnění  ploch  prvků  ÚSES  regionálního
významu  ....  "  -  tento  nesoulad  mezi  výrokovou  částí  a  částí  odůvodnění  je  nutné
odstranit.

Uvedeno do souladu, upraven text odůvodnění – kapitola B.2.4.

▪ textu  odůvodnění  návrhu  ÚP  jsou  na  několika  místech  formální  chyby  -  místo  ÚP
Varnsdorf je v textu uveden ÚP Jablonec nad Nisou (str. 63 a 96) - je třeba opravit.

Formální chyby v odůvodnění byly opraveny.

▪ kapitole  A3)  odůvodnění  (text  na  str.  143)  je  vyhodnocení  naplnění  požadavků,
vyplývajících z Územně analytických podkladů Ústeckého kraje (dále jen "ÚAP ÚK“) a
Územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Varnsdorf (dále jen "ÚAP
ORP"). V kapitole jsou u ÚAP ORP vyhodnocovány výstupy 3. úplné aktualizace (2014).

Kapitola  A3)  na  str.  143 (odůvodnění  pro  SJ)  je  součástí  kapitoly  L.1.2  Vyhodnocení  splnění
zadání územního plánu Varnsdorf, tj. jedná se pouze o citaci zadání, která odpovídá době svého
vzniku a kterou nelze měnit.  Reakce ze strany zpracovatele ÚP je odlišená zelenou kurzívou.
Do odůvodnění  se  doplňuje  se  kapitola  B.3  Vyhodnocení  požadavků  vyplývajících  z  územně
analytických podkladů, zejména z problémů určených k řešení v ÚPD.

Je nezbytné vyhodnotit a do návrhu ÚP zpracovat výstupy z aktuálních ÚAP ORP a ÚAP ÚK

▪ nutno prověřit a upravit.

▪ bez příloh,

Výstupy z aktuálních ÚAP ORP Varnsdorf (aktualizace 2020) byly do ÚP Varnsdorf zapracovány.
Do  odůvodnění  se  doplňuje  se  kapitola  B.3  Vyhodnocení  požadavků  vyplývajících  z  územně
analytických podkladů, zejména z problémů určených k řešení v ÚPD.

C) PŘIPOMÍNKY A PODNĚTY DO NÁVRHU ÚP VARNSDORF 
PO SPOLEČNÉM JEDNÁNÍ“ (§ 50 SZ) - 07/2020 - SOUČÁST POKYNŮ 
PRO ÚPRAVU NÁVRHU UP PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ:

Uvádíme k prověření připomínky, které jsou výsledkem projednání v rámci společného jednání
(§ 50 SZ), zároveň jako podklad k případným korekcím návrhu ÚP pro veřejné projednání (§ 52
SZ).

1. části  p.p.č. 1408/2, 1405 a 1402, dále celé pozemky p.č. 1409 a 1410 v k.ú. Varnsdorf
(návrhová plocha č. 52.BM) vyjmout z územní studie US24, důvodem je buď již zahájené
zastavění, případně záměr pozemky zastavět (Marcela Novotná). Viz. Příloha č. 1 – 2x.

SAUL s.r.o 231



L – Vyhodnocení splnění požadavků zadání Odůvodnění územního plánu Varnsdorf

P.č.1408/2, 1409/1 a 1409/2 byly převedeny do stabilizované plochy, hranice územní studie byla
upravena  dle  požadavku,  kromě  části  p.č.  1410,  na  které  lze  předpokládat  nutnost  umístění
prodloužené založené místní komunikace.

2. vyjmout pozemky p.č. 3432/4, 3432/8, 3432/6 a 3432/1 v k.ú. Varnsdorf z územní studie
ÚS10 (návrhová plocha č.  25.BM -  u hřbitova)  z  důvodu probíhající  nebo dokončené
výstavby RD. Viz. Příloha č. 2.

Splněno,  p.č.  3432/6,  3432/21,  3432/19  a  3432/1  byly  převedeny  do  stabilizovaného  stavu,
oddělením od 25.BM vznikla nová plocha 80.BM.

3. zvážit zrušení územní studie ÚS 13 na návrhové ploše 75.BM z důvodu probíhající, resp.
dokončené výstavby RD (č.p.  3521).  Pozemky uvnitř  návrhové plochy patří  vlastnicky
k pozemkům napojeným na komunikaci. Viz. Příloha č. 3.

Zastavěné části plochy 75.BM byly převedeny do stabilizovaných ploch. Územní studie ÚS13 byla
zrušena.

4. zrušit územní studii ÚS8 (návrhová plocha č. 21.BM - ul. Sv. Čecha) z důvodu probíhající,
resp.  ukončené  výstavby  RD  na  pozemcích  p.č.  3806/5,  3806/13  a  3806/18 v  k.ú.
Varnsdorf.

ÚS8 byla zrušena.

5. převést  městské  pozemky  p.č.  4210/1,  4218/1,  4306/1,  4306/63  a  4306/64 v  k.ú.
Varnsdorf (za nemocnicí) na „plochy lesní - LP“ - požadavek města. Pozn.: s ohledem
na body č. 34 a 35. Viz. Příloha č. 5.

Splněno, části pozemků, které jsou součástí biocenter mají funkci plochy přírodní a některé malé
části pozemků jsou ponechány jiné funkci v rámci územních souvislostí.

6. pozemky p.č. 7673 a 7674 v k.ú. Varnsdorf (Stará celnice, nyní v návrhu „plocha smíšená
krajinná-SK“) převést na „Plochy veřejných prostranství -zeleň - PZ“ z důvodu budoucího
převodu  na  město  (nový  požadavek  -  podléhá  dodatečnému  projednání  se  SPÚ  a
KÚÚK/OŽP/ochrana ZPF). Viz. Příloha č. 6.

Splněno, zároveň byla pro přístup protažena stabilizovaná cesta na p.č. 7680.

7. a) pozemky p.č.  3814/29, 3814/30 a 3814/31 v k.ú. Varnsdorf (nyní ZP, pozemky jsou
v sousedství návrhových ploch č. 16.BM a 17.BM) zahrnout do „plochy bydlem - městské“
z důvodu plánované RD (převzato z ÚPNSÚ),

b)  pozemek  p.č.  3814/10  v  k.ú.  Varnsdorf  (nyní  ZP,  v  sousedství  návrhové  plochy
č. 17.BM) zahrnout do „plochy rekreace - zahrádkové osady - RZ“ z důvodu probíhajících
úprav vlastníkem (převzato z ÚPNSÚ). Viz. Příloha č. 7.

Splněno  včetně  souvislostí  navazujících  komunikací  respektujících  založenou  urbanistickou
strukturu území.

8. pozemek  p.č.  5384 v  k.ú.  Varnsdorf  (pod  Slévárnou)  změnit  z  „ploch  veřejného
prostranství - PZ“ na „plochy smíšené městské - SM“ z důvodu plánovaného převodu ze
SPÚ na soukromého vlastníka (převzato z ÚPNSÚ). Viz. Příloha č. 8.

Splněno.

9. v  regulativech  pro  „plochy  výroby a  skladování“  uvést  v  případě TOS a.s. poznámku
umožňující  zřízení  a  provozování  školského  zařízení  (učiliště  TOS  Varnsdorf).
Bez přílohy.

V podmíněně přípustném využití  ploch VS „plochy výroby a skladování“ je uvedeno „učňovské
nebo  střední  školství,  které  souvisí  s výrobou“.  Předpokládáme,  že  je  to  z  hlediska  výše
uvedeného požadavku dostačující, viz kap. F.2.1 výrokové části.

232 SAUL s.r.o



Odůvodnění územního plánu Varnsdorf L – Vyhodnocení splnění požadavků zadání

10. pozemky p.č. 7493/1 a 7493/3 (s RD č.p. 3511) v k.ú. Varnsdorf jsou zastavěny, vypustit
je  proto  z  návrhových  ploch  „plochy  bydlení  –  městské  53.BM“  a  zahrnout  je
do zastavěného (stabilizovaného) území BM. Viz. Příloha č. 10,20,27,28.

Splněno.

11. regulativ pro k.ú. Studánka u Rumburku, cit.:  „min. velikost stavebního pozemku  1.000
m2“ změnit, resp. stanovit nějakou „měkčí“ podmínku (případ, kdy je stavební pozemek
např. 950 m ); např. uvedením poznámky - „v odůvodněných případech snížení plochy
do 10% ...“. Bez přílohy.

V kap. F.3.2 výrokové části je u minimální velikosti stavebního pozemku uvedena mimo jiné i věta:
„V jednotlivých odůvodněných případech může být i snížena, zejména …….“. Předpokládáme, že
tím je výše uvedený požadavek ošetřen.

12. na pozemcích p.č. 918/4 (č.p. 3532), p.č. 918/2 (manželé Kloudovi), p.č. 917 (č.p.3646),
918/3 (manželé Cupalovi), p.č. 918/1 (město, odprodáno), p.č. 919 (č.p. 3545), p.č. 920/1
(manželé Pagáčovi) v k.ú. Varnsdorf je v návrhu ÚP „plochy veřejných prostranství - zeleň
-  PZ“,  ve  skutečnosti  tam proběhla  výstavba RD v souladu s  ÚPNSÚ Varnsdorf,  tzn.
změnit funkční využití na „plochy bydlení - městské - BM“. Viz. Příloha č. 12.

Splněno.

13. na pozemcích  p.č.  5479/6 a 5479/1  v k.ú.  Varnsdorf  (město)  je  v návrhu ÚP „plochy
veřejných  prostranství  -  zeleň  -  PZ“,  ve  skutečnosti  tam je  vybudováno  školní  hřiště
(ZS Karlova), tzn. změnit funkční využití na OS „plochy občanské vybavenosti - sport a
rekreace“. Viz. Příloha č. 13,14.

Splněno.

14. na ploše č.  129.OS tvořené pozemky  p.č.  5458,  5456,  5459 a 5461 v k.ú.  Varnsdorf
(město) je v návrhu ÚP využití  OS „plochy občanské vybavenosti  -  sport  a rekreace“,
město  má  v  úmyslu  plochu  využít  k  bytové  výstavbě,  resp.  k  drobné  občanské
vybavenosti,  tzn.  změnit  funkční  využití  na „plochy  smíšené  městské  -  SM“.  Viz.
Příloha č. 13,14.

Splněno, změněno na návrhovou plochu 193.SM.2.45.15.

15. na ploše č. 132.OS tvořené pozemky p.č. 1929/1 a 1927/1 v k.ú. Varnsdorf (firma FORTE
s.r.o.)  je v návrhu ÚP využití  „plochy občanské vybavenosti  -  sport  a  rekreace - OS“,
vlastník má, v souladu s ÚPNSÚ Varnsdorf, v úmyslu plochu využít k bytové výstavbě,
tzn. změnit funkční využití na „plochy bydlení městské - BM“. Viz. Příloha č. 15.

Splněno.

16. na ploše tvořené pozemkem p.č. 5981/1 v k.ú. Varnsdorf (manželé Jobovi) je v souladu
s ÚPNSÚ Varnsdorf vydán územní souhlas se stavbou RD (bez dělení pozemků), proto
v návrhu ÚP by se mělo využití „plochy smíšené krajinné - SK“ změnit na „plochy bydlení
městské - BM“ na části pozemku  5981/1  podél komunikace Táborská z důvodu vydání
správního  rozhodnutí (původní  pozemky  p.č.  5981/1  a  p.č.  5982  byly  sloučeny
do p.p.č.  5981/1).  Navrhujeme  cca  35  m  široký  pruh  z  důvodu,  že  oplocená  část
dle vydaného povolení je 33 m od komunikace. Délku pruhu prosíme zvážit a posoudit.
Viz. Příloha č. 16.

Splněno, vymezena nová plocha 195.BM.

17. pozemky  p.č. 948 a p.č. 947/1 v k.ú. Studánka u Rumburku jsou sloučeny pod jedno
p.č. 948, na kterém bude v souladu s ÚPNSÚ Varnsdorf vydán územní souhlas na stavbu
garáže,  proto v návrhu ÚP by se mělo využití  „plochy smíšené krajinné -  SK“  změnit
na stabilizované „plochy bydlení - venkovské - BV“. Viz. Příloha č. 17.

Splněno.
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18. plocha tvořená pozemky p.č. 6897/9 a p.č. 6897/10 v k.ú. Varnsdorf (město) je určena
v návrhu ÚP na využití „plochy smíšené krajinné - SK“, doporučujeme změnit na „plochy
rekreace  -  zahrádkové  osady  -  RZ“  (v  souladu  s  ÚPNSÚ  Varnsdorf)  z  důvodu  již
provedeného převodu obou pozemků soukromým osobám k  zahrádkářskému užívání.
Viz. Příloha č. 18.

Splněno.

19. pozemky  p.č. 310/1  a  310/2 v  k.ú.  Studánka  u  Rumburku  ponechat  celé  na  „plochy
bydlem - venkovské - BV“ - rozšíření 85.BV. Na prvním z nich je stavba postavena, zatím
nezapsána v katastru, na druhém z nich byla výstavba zahájena. Obě stavby povoleny
v souladu s ÚPNSÚ. Viz. Příloha č. 19.

Pozn.: tento bod má vazbu na kapitolu A) bod 2. Pokynů

Splněno.

20. z pozemku p.č. 1471/2 v k.ú. Varnsdorf byla oddělena východní část p.č. 1471/3 (vlastník
Jan Novotný), kde je postavena zkolaudován RD č.p. 3534 na p.č. 1471/4, z toho důvodu
by se měla v návrhu ÚP tato část změnit na „plochy bydlení - městské - BM - stav“.
Viz. Příloha č. 10,20,27,28.

Splněno.

21. v platném ÚPNSÚ je pozemek p.č. 3404/5 v k.ú. Varnsdorf (v návrhu ÚP je to návrhová
plocha  č.  116.SM)  ve  vlastnictví  města  určen  k  funkčnímu  využití  „komerce,  sklady,
prodejní sklady“, plochu míní město využít jako sběrný dvůr (třídění odpadu), v případě
návrhu ÚP je u funkčního využití „SM“, ke kterému je navržen, v podmínečně přípustném
využití  uvedeno  „nakládání  s  odpady“,  doporučujeme  však  znovu  prověřit  možnost
pozdějšího využití této plochy pro sběrný dvůr - prověřit, zda je to v pořádku (zřejmě
ano) - je vydáno SP na sběrný dvůr. Bez přílohy.

V  požadovaném  smyslu  byl  upřesněn  regulativ  ploch  smíšených  městských  –  podmíněně
přípustné využití: nakládání s odpady, pouze sběr, výkup a třídění odpadů včetně sběrných dvorů.

22. návrhovou plochu č. 151.PK - „Plochy veřejných prostranství - komunikace“ na pozemku
p.č. 5307/3 v k.ú. Varnsdorf (vlastník firma S.P.D. s.r.o.) je vhodné zmenšit a zachovat
„plochy smíšené centrální  -  SC -  návrh“ v  co  největším rozsahu,  jelikož  na  tomto
pozemku a  sousedním pozemku  p.č.  5310/1 existuje  záměr  firmy (vlastník  pozemku)
vybudovat prodejnu (současný stav realizace není znám, záměr je „starý“ cca 8 let). Viz.
Příloha č. 22.

Po dohodě s pořizovatelem byl návrh veřejného prostoru v lokálním centru příměstské části Karlov
zachována, jedná se o koncepční návrh.

23. v platném ÚPNSÚ je pozemek  p.č. 6234/40  v k.ú. Varnsdorf určen k funkčnímu využití
„veřejná, doprovodná, ochranná zeleň“, v návrhu ÚP je pozemek součástí plochy „výroby
a skladování“ (Teplárna Varnsdorf a.s.), doporučujeme pozemek připojit k sousední ploše
„plochy  bydlení  –  městské  –  BM  –  stav“.  Pozemek  je  ve  vlastnictví  žadatele  a
v sousedství jeho RD. Viz. Příloha č. 23,24.

Splněno.

24. v platném ÚPNSÚ jsou pozemky  p.č. 6143  (RD č.p. 2042) a 6151/21  v k.ú. Varnsdorf
ve vlastnictví  žadatele,  který  v  RD bydlí,  součástí  plochy  určené  k  funkčnímu  využití
„výroba  nečistá“,  v  návrhu  ÚP  je  pozemek  součástí  plochy  „výroby  a  skladování“
(v minulosti  zdravotní  středisko  Velveta  Varnsdorf  a.s.),  doporučujeme  využití  plochy
změnit na „plochy bydlení – městské – BM – stav“. Viz. Příloha č. 23,24.

Splněno.
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25. pozemky uvedené na LV 1539 a LV 3572 (vlastníci rodina Hejdukova - 14 pozemků -
žadatel Oldřich Hejduk) zařadit do ploch s využitím „plochy zemědělské - PZ“, jelikož jsou
vlastníky  zemědělsky  využívané.  Z  uvedeného  důvodu  provést  následující  změny
v návrhu ÚP Varnsdorf:

a)   na pozemcích p.č.1312/3,4,5,8 a p.č.  7661/2 v  k.ú.  Varnsdorf  určit  funkční  využití
„plochy zemědělské -  ZP“  (v prvním návrhu ÚP je využití  OS „plochy OV -  sport  a
rekreace“ nebo „plochy smíšené krajinné – SK“),

Splněno, vodní plocha zachována i na p.č. 1312/8.

b)  plochu tvořenou pozemkem p.č. 1226/4 v k.ú. Varnsdorf zařadit do  stabilizovaných
ploch „plochy smíšené městské - SM“, v návrhu ÚP tuto návrhovou plochu č.  121.SM
zrušit. Viz. Příloha č. 25.

Na základě pokynu byla uvedená plocha změněna na stav SM.2.35.25.

26. vyjmout  pozemky  p.č.  7181,  7177/4  a  7197 v  k.ú.  Varnsdorf  z  územní  studie  ÚS29
(návrhová plocha č. 62.BM - u Rozkroku) z důvodu vydaných správních rozhodnutí (SP -
RD). Viz. Příloha č. 26.

Splněno, část pozemku p.č. 7181 ponechána v ÚS29 z důvodu možnosti umístění komunikace.

27. vyjmout pozemky p.č. 7531/4, 7531/14, a 7531/12 v k.ú. Varnsdorf z územní studie ÚS22
(návrhová plocha č. 48.BM - ul. Na Měkovině/Štursova) z důvodu vydaných správních
rozhodnutí (SP - RD) - rozestavěné domy. Na p.č.  7531/16 a 7531/17 (RD č.p. 3517) a
č.p. 7531/3 a 7531/18 (RD č.p. 3516) jsou stavby dokončeny. Viz. Příloha č. 10,20,27,28.

Pozemky s objekty vloženými do katastru nemovitostí byly převedeny do stabilizovaných ploch,
plocha  48.BM  rozdělena,  oddělená  část  196.BM.  Územní  studie  ÚS22  byla  vzhledem
k souvislostem zrušena.

28. vyjmout pozemky  p.č. 7529/9 v k.ú. Varnsdorf z územní studie  ÚS23 (návrhová plocha
č. 47.BM - ul. Na Měkovině/Štursova) z důvodu vydaných správních rozhodnutí (SP - RD).
Na p.č. 7529/2 a 7529/13 (RD č.p. 3513),  p.č. 7529/5 a 7529/12 (RD č.p. 3512), p.č.
1328/4 a 1328/12 (RD č.p. 3515) jsou domy dokončeny. Viz. Příloha č. 10,20,27,28.

Splněno.

29. zrušit  územní  studii  ÚS28 (návrhová  plocha  č.  59.BM  -  ul.  Pardubická)  z  důvodu
vydaného správního rozhodnutí (SP - RD) a částečného rozparcelování pozemku (Ing. M.
Dřevikovský). Viz. Příloha č. 29.

Splněno.

30. vyjmout pozemky p.č. 4234 a 4233 (RD č.p. 3540) v k.ú. Varnsdorf z územní studie ÚS7
(návrhová plocha č. 12.BM - ul. Čelákovická/Dvorská) z důvodu zkolaudovaného RD. Viz.
Příloha č. 30.

Splněno.

31. návrhovou plochu  11.BM oddělit pruhem „zeleně“ o šířce cca 10 m od zkolaudovaného
skladu s hlučnějším provozem umístěného na stabilizované ploše BM na pozemku p.č.
4821 (s RD č.p. 1883) v k.ú. Varnsdorf. V reálu je vyznačená část plochy (p.p.č. 4820)
hustě zalesněna stromy. Viz. Příloha č. 31.

Splněno, vymezena plocha 197.PZ.

32. zrušit  územní  studii  ÚS20 na  návrhové  ploše  41.BM  mezi  ulicemi  Petra  Bezruče  a
Pohraniční stráže v k.ú. Varnsdorf z důvodu rozparcelování a zahájené výstavby RD. Viz.
Příloha č. 32.

Splněno.
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33. zrušit  územní  studii  ÚS18 na  návrhové  ploše  30.BM  mezi  ulicemi  Petra  Bezruče  a
Husitská a vymezit plochy zeleně na 47% této plochy - na pozemku p.č. 907 a částech
pozemků p.č. 909 a 910 v k.ú. Varnsdorf. Viz. Příloha č. 33 – 2x.

Splněno.  Pro  přístup  na  novou  plochu  veřejného  prostranství  –  zeleň  198.PZ slouží  městský
pozemek p.č. 870 (vymezen jako součást plochy 198.PZ).

34. rozšířit stabilizovanou plochu RZ 1.10.75 „Plochy rekreace - zahrádkové osady“ (k.ú.
Varnsdorf - u Mašíňáku) o dvě plochy tvořené následujícími pozemky (požadavek města):

▪ p.č. 4306/150, 151, 152, 153, 154, 155, 156 a p.č. 4306/57 (komunikace),
▪ p.č. 4306/194, 4306/195 (p.č. 4306/44).

Viz. Příloha č. 34.

Splněno.

35. rozšířit stabilizovanou plochu OS 0.0.0. „Plochy občanského vybavení - sport a rekreace“
(za Nemocnicí) na celý nově vymezený pozemek p.č. 4210/2 v k.ú. Varnsdorf (zahrnující
hřiště i zázemí sportovního areálu - parkoviště, atd.). Viz. Příloha č. 35.

Splněno. Zároveň s vymezením pozemku v k.n. byl upraven regulativ na OS.1.25.0

36. Pozemky p.č. 5760, 5762 a 5763 v k.ú. Varnsdorf jsou v návrhu ÚP vedeny jako „plochy
veřejných prostranství - zeleň - PZ“. Město Varnsdorf smluvně pronajímá části pozemků
jako  zahrádky,  z  toho  důvodu  by  bylo  vhodné  změnit  tyto  pozemky  nebo  jejich  část
na „Plochy rekreace - zahrádkové osady“. Viz. Příloha č. 36.

Splněno, na RZ změněna celá plocha PZ.

37. Pozemky  p.č.  745,  746,  747  a  748  v  k.ú.  Studánka  u  Rumburku  jsou  v  návrhu  ÚP
uvedeny jako „Plochy smíšené městské - SM“. Pravděpodobně se jedná o omyl a využití
mělo být „Plochy výroby a skladování - zemědělské a lesnické“. Viz. Příloha č. 37.

Splněno.

38. posoudit,  zda  by  byla  možnost  nějakou  regulací  v  textové  části  usměrnit  umísťování
klasických mobilheimů, a to jak na plochách pro bydlení, tak i pro rekreaci (bez přílohy).

Ošetřeno v kap. F.3.1 a F.3.2.

39. posoudit,  lze-li  územním plánem regulovat  (či  vyloučit)  budování  ubytoven.  Jedná  se
o ubytovny kumulující  nepřizpůsobivé osoby.  Ve  Varnsdorfu  bylo  do roku 2019  platné
OOP, vydané v únoru 2015, zavádějící stavební uzávěru pro budování takových zařízení
(bez přílohy).

Řešeno v kap. F.3.1 pod pojmem „ubytování“. Jiné, než výslovně uvedené formy ubytování jsou
vyloučeny.

40. str. 9 výrokové textové části – posoudit doplnění regulativů pro „OV – plochy občanského
vybavení“ tak, aby bylo jednoznačně zřejmé, v jakém rozsahu lze aplikovat podmínečně
přípustné využití  vedle  hlavního  využití,  uvést  např.  minimální  naplnění  hlavní  funkce
50%. Tento bod má obecnou platnost i  pro ostatní podmínky využití ploch s rozdílným
způsobem využití (bez přílohy).

Podmínka  „hlavní  využití  musí  zaujímat  minimálně 50  % výměry  dané  plochy“  bylo  doplněno
v rámci regulačních podmínek ploch OV, OS a OH v kap. F.2.1 výrokové části.

41. str. 51 výrokové textové části (kapitola F.2.2) - posoudit výčet činností atd. v „základní
vybavenosti území nezastavěných, nezastavitelných ploch s rozdílným způsobem využití“,
resp.  vypustit  či  zkombinovat  s  § 18  odst.  (5)  SZ  (využít  možnosti  podmínečně
přípustných činností), jak o tom bylo jednáno na KÚÚK/OŽP-ZPF (bez přílohy).

Z  kapitoly  F.2.2  byla  vypuštěna  tzv.  základní  vybavenost  území  pro  plochy  nezastavěné  a
nezastavitelné  a  zároveň  byly  upraveny  regulační  podmínky  ploch  nezastavěných  a
nezastavitelných.  Umisťování  staveb,  zařízení  a  jiných  opatření  v  nezastavěném území  podle
§ 18, odst. 5 stavebního zákona se připouští pouze v souladu s podmínkami pro funkční využití a
prostorové uspořádání území stanovenými v ÚP Varnsdorf, viz kap. F.3.3 výrokové části.
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42. prověřit možnost  vypustit  z  územní  studie  ÚS24 (plocha  bydlení  52.BM)  pozemek
p.č. 7447/1 v  k  .ú.  Varnsdorf  ze  subjektivního důvodu,  že  vlastník  téměř  10  let  čeká
na možnost využít pozemek pro výstavbu dvou RD, jeho žádost o změnu ÚPNSÚ byla
několikrát  v  minulosti  zamítnuta,  protože  v  ÚPNSÚ  je  pozemek  veden  jako  „zeleň“
s navrženou komunikací. Je zřejmé, že by plocha 52.BM byla tímto způsobem rozdělena
na dvě části. Viz. Příloha č. 42.

Vzhledem k souvislostem a dalším již využitým částem území bylo pro uvedené pozemky bylo
zrušeno podmínění jejich využití zpracováním územní studie.

43. prověřit možnost vymezit na pozemku p.č. 840/1 vk.ú. Studánka u Rumburku cca 1/3
plochy na „plochy bydlení - venkovské“, v minulosti byla provedena změna ÚPNSÚ, která
zohlednila záměr obchvatu Studánky. Viz. Přílohy č. 43a) a 43b).

Splněno, doplněna zastavitelná plocha 202.BV.

CHYBY V TEXTOVÉ ČÁSTI A GRAFICKÉ ČÁSTI NÁVRHU ÚP VARNSDORF

1. „Plochy veřejných prostranství - zeleň“:

v legendě hlavního výkresu označeno PZ v textové části (regulativy str. 57) označeno VZ.

Opraveno.

2. „Plochy veřejných prostranství - komunikace“:

v legendě hlavního výkresu označeno PK v textové části (regulativy str. 45) označeno VK.

Opraveno.

CHYBA V TEXTOVÉ ČÁSTI ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚP VARNSDORF

1. „Obsah textové části Odůvodnění“ - str. 2

Nahoře „kapitola A Postup při pořízení změny územního plánu“.

Opraveno.

VYPOŘÁDÁNÍ STANOVISEK DOTČENÝCH ORGÁNŮ

Řešení je popsáno v samostatné příloze A) a B).

Viz příslušné kapitoly.

D) DOPLNĚNÍ POKYNŮ PRO ÚPRAVU NÁVRHU ÚP VARNSDORF ZE DNE 
22.2.2021

k.ú. Varnsdorf

1. ÚS  3  –  zrušit  podmínku
zpracování  územní  studie,
lokalita  je  rozparcelována  a
víceméně  rozprodána,  zbývá
pouze  pár  stavebních
pozemků.

Územní studie ÚS3 byla vypuštěna.
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2. p.p.č.  3648/2-6 změnit  z RZ
na  BM,  pozemky  jsou
zastavěny  RD,  pouze
pozemek  3648/2  zůstává
využitý jako zahrádka.

Celý  blok  byl  změněn  na
stabilizovanou plochu BM.2.

3. p.p.č.  3355/3  a  4  a  3354–
z PZ  převést  na  BM,  město
v minulosti  prodalo  na stavbu
RD,  zřízená  přípojka  el.
energie.

Plocha veřejného prostranství – zeleň byla změněna na plochu bydlení BM.2.

4. ÚS  34 –  vyjmout  z územní
studie  pozemek  p.č.  6673.
Město jej  prodává pro stavbu
1  RD,  zbytek  plochy  územní
studie  je  v soukromém
vlastnictví  a  zatím  se
neočekává  jeho
rozparcelování.

Územní  studie  ÚS34  byla  zmenšena
dle požadavku.

5. p.p.č.  2719,  2720,  2721 –
převést  z návrhu  SC  na  PZ.
Podle  platného ÚPNSÚ  jsou
tyto pozemky součástí  plochy
s funkčním  využitím  „R  –
Území  sportovně  rekreační“,
naopak  návrh  ÚP  navrhuje
funkční  využití  SC,  čímž
respektoval  stávající  stavbu
na tomto pozemku. V průběhu
tvorby  nového  ÚP  však  byla
stavba  odstraněna,  stavební
objekt  byl  zrušen  i  v RÚIAN.
Na  ploše  není  vedeno  územní  ani  stavební  řízení.  Důvodem  je  požadavek  města
na převod do PZ.

Předmětná plocha byla změněna na stabilizovanou plochu PZ.
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6. p.p.č. 2673/1, 2673/2, 2666/2,
2666/6  – převod části  plochy
SM  do  PZ,  byla  odstraněna
stavba  na  p.p.č.  2666/2
(č.p. 3147),  měl  by  zde
vzniknout  park.  Požadavek
města  na  převod  do  PZ
(město  má  v úmyslu  získat
dotaci  na  revitalizaci  celé
oblasti).

Doplňující poznámka:
(tvar  komunikace  je  namalován
přibližně od ruky)

Pokud  PZ  akceptuje  tuto
stávající  asfaltovou
příjezdovou  komunikaci  na
p.p.č.  2666/6  jako  nezbytnou
dopravní infrastrukturu, pak je
možno zahrnout celý pozemek
do  PZ,  v opačném  případě
celý  pozemek  p.č.  2666/6
ponechat v SM. Viz ortofoto:

Předmětná  část  plochy  SM  byla
změněna  na  PZ,  příjezdová
komunikace byla ponechána v kategorii SM.

7. Prověřit  možnost  změny
funkčního  využití  na  SM  a
začlenění  návrhové  plochy
165.PZ (pozemek  p.č.  51)
do plochy SM.4.55.5, jedná se
o  požadavek  města  na
vybudování  parkoviště  pro
služební auta  městské policie.
Podle platného ÚPNSÚ je na
této  ploše  funkční  využití
„obytná  zástavba
středopodlažní“

Plocha 165.PZ byla zrušena a změněna na stabilizovanou SM.

8. Prověřit  možnost  změny
funkčního využití plochy SK na
BM (pozemek  p. č. 7721/1) a
sloučení  s návrhovou plochou
40.BM.2.25.55,  protože
vlastník  se  s městem  dohodl
na výstavbě  dvou  RD  vč.
zřízení přístupové komunikace
podél  jihovýchodní  hranice
tohoto pozemku, což by měla
řešit nově navržená ÚS. Podle
platného ÚPNSÚ je pozemek
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p.č. 7721/1 součástí plochy s funkčním využitím „obytná zástavba nízkopodlažní“. Jedná
se o poměrně komplikovanou záležitost způsobenou směnou pozemků mezi městem a
soukromou osobou. 

Plocha 40.BM byla rozšířena dle požadavku, jedná se o zachování způsobu využití dle platného
ÚPNSÚ Varnsdorf.

k.ú. Studánka u Rumburku

9. p.p.č.  790/1 –  podle  ÚPNSÚ
určeno  pro  RD,  v návrhu  ZP,
lidé  mají  dlouhodobý  zájem
o koupi části pozemku na RD,
ale  kvůli,  rovněž
dlouhodobému,  nájmu
pozemku  (sekání  trávy)  jej
nešlo  odprodat.  Zvážit
vyčlenění 1 nebo 2 stavebních
parcel  převodem  na  BV
v tomto  pozemku.  Pokud  by
měly  nastat  komplikace  ze
strany  ZPF  a  jiných  DO,
situaci neřešit.

Byly  doplněny  nové  zastavitelné  plochy  206.BV.1.15.65  a  207.BV.1.15.65,  které  umožňují
výstavbu 2 RD.

10. p.p.č.  188,  189,  190,  191  – dle  návrhu SK,  zvážit  změnu na BV,  případně jen části.
Odůvodnění a postup stejný jako v bodě 7.

Byla doplněna nová zastavitelná plocha 205.BV.1.15.65, která umožňuje výstavbu 1 RD. Na části
ppč. 191 je stanovena I. třída ochrany ZPF.

TEXTOVÁ ČÁST

PZ – pokud je to možné, v regulativech doplnit  možnost zřízení veřejně přístupných sportovně
rekreačních prvků typu dětská hřiště, dopravní hřiště, skateparkové prvky – prosím o vhodnou
úpravu formulace.

Požadované způsoby využití byly doplněny do přípustného nebo podmíněně přípustného využití
regulačních podmínek ploch PZ.
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L.3 POKYNY A PODKLADY PRO ÚPRAVU NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU 
VARNSDORF PO VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ

L.3.1 ÚDAJE O POKYNECH PRO ÚPRAVU NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU 
VARNSDORF PO VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ

Pokyny a podklady pro úpravu návrhu ÚP Varnsdorf po veřejném projednání (§ 52 SZ), dále jen
„Pokyny“  byly  zpracovány  pořizovatelem  Ing.  Václavem  Nechvílem  a  Ing.  Bc.  Zuzanou
Jindřichovou,  odd.  Úřad  územního  plánování,  odbor  správy  majetku  a  investic,  Městský  úřad
Varnsdorf dne 3.5.2022.

L.3.2 VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POKYNŮ PRO ÚPRAVU NÁVRHU ÚZEMNÍHO
PLÁNU VARNSDORF PO VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ

DOTČENÉ ORGÁNY A OPRÁVNĚNÍ INVESTOŘI:

SOUHLASNÁ STANOVISKA DOTČENÝCH ORGÁNŮ, SOUHLASNÉ 
PŘIPOMÍNKY SOUSEDNÍCH OBCÍ A OPRÁVNĚNÝCH INVESTORŮ:
▪ Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, Ústí nad Labem,

ze dne 18.2.2022, č.j.: KUUK/030617/2022

▪ Ministerstvo  životního  prostředí  Praha,  odbor  výkonu  státní  správy  IV  –  pracoviště
Chomutov, ze dne 21.2.2022, č.j.: MZP/2022/530/294

▪ Správa  a  údržba  silnic  Ústeckého  kraje,  příspěvková  organizace,  Dubí,  ze  dne
25.02.2022, č.j.: 54-466-1-OSUSUKDC/SPL/08403/2018

▪ Ministerstvo vnitra České republiky,  odbor  správy majetku,  Praha,  ze dne 29.03.2022,
č.j. MV-45504-4/OSM-2022

▪ Krajské  ředitelství  Policie  Ústeckého  kraje,  odbor  správy  majetku,  oddělení  správy
nemovitého majetku, Ústí nad Labem, ze dne 22.03.2022, č.j. KRPU-35997-2/ČJ-2022-
0400MN-14

▪ Krajská  hygienická  stanice  Ústeckého  kraje  se  sídlem  v Ústí  nad  Labem,  ze  dne
30.03.2022, č.j.: KHSUL 15471/2022

▪ Město Krásná Lípa, Odbor výstavby, investic a životního prostředí,  Masarykova 246/6,
407 46  Krásná Lípa, ze dne 16.03.2022, č.j.: 8042/2022

STANOVISKA DOTČENÝCH ORGÁNŮ A NÁMITKY OPRÁVNĚNÝCH 
INVESTORŮ S PŘIPOMÍNKAMI K OBSAHU NÁVRHU ÚP VARNSDORF:

1. Ministerstvo obrany ČR, Sekce správy a řízení organizací MO, Odbor ochrany územních
zájmů a státního odborného dozoru, Praha, ze dne 31.03.2022, sp. zn.: 132676/2022-7460-OÚZ-
PHA – str. 7 ZoVSPN, příloha - stanovisko č. 1

Vyhodnocení: v textové i grafické části  návrhu ÚP jsou provedeny všechny požadované
úpravy a doplněny všechny požadavky uvedené ve stanovisku dotčeného orgánu MO ČR,
stanovisko vzato na vědomí. 

Požadavky  Ministerstva  obrany  ČR byly  doplněny  do  kap.  I.P.16  „Zvláštní  zájmy  Ministerstva
obrany ČR“ odůvodnění a do koordinačního výkresu.
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2. Povodí Ohře, státní podnik, Chomutov, ze dne 17.03.2022, č.j. POH/09876/2022-2/032100 –
str. 8 ZoVSPN, příloha - stanovisko č. 2

Vyhodnocení k     jednotlivým bodům námitky oprávněného investora:  

bod  1.  námitky:  s ohledem  na  skutečnost,  že  oprávněný  investor  Povodí  Ohře  s.p.
neuplatnil,  ač  byl  řádně  vyzván,  tuto  zásadní  připomínku  při  projednávání  návrhu  ÚP
v rámci společného jednání (§ 50 stavebního zákona), není tento požadavek akceptován,   

Bez úprav. 

bod 2.  námitky:  plocha 28.BM je zmenšena o plochu  stanoveného záplavového území,
podmínka u návrhové plochy 130.OS je také splněna, 

Do kap. C.2.2 a C.2.3 výrokové části byla pro využití ploch 130.OS a 131.OS stanovena podmínka
„SZÚ stavby v ploše musí být umístěny vně stanoveného záplavového území“. Plocha 28.BM byla
zmenšena o rozsah záplavového území.

bod 3.  námitky:  pořizovatel  uvádí,  že  územní  plán  stanoví  záměry,  podrobné podmínky
realizovatelnosti křížení koryta vodního toku Mandava (155.PK, 156.PK a propojení 145.DS
s 146.DS) budou řešeny v pozdějších fázích projektové přípravy, 

Do kap. C.2.2 a C.2.3 výrokové části byla pro využití ploch 155.PK, 156.PK, 145.DS a 146.DS
stanovena podmínka „MAN podrobné  podmínky  realizovatelnosti  křížení  koryta  vodního  toku
Mandava budou řešeny v následujících fázích projektové přípravy“.

bod 4.  námitky:  pořizovatel  uvádí,  že  podmínka úpravy  zastavitelných ploch s ohledem
na zachování volného pruhu 6 m pro výkon státní správy je uvedena v podmínkách využití
ploch s rozdílným způsobem využití; 

§ 49, odst. 2, písm. c) zákona č. 254/2001 Sb. (zákon o vodách):  „Správci vodních toků mohou
při výkonu  správy  vodního  toku,  pokud  je  to  nezbytně  nutné  a  po  předchozím  projednání  s
vlastníky pozemků užívat pozemků sousedících s korytem vodního toku, a to u drobných vodních
toků nejvýše v šířce do 6 m od břehové čáry.“ Požadavek obsažený v bodě 4. je ošetřen zákonem
(přičemž jeho význam zní poněkud jinak než ve stanovisku Povodí Ohře) a nijak neřeší funkční
využití ploch dotýkajících se vodních toků. I přesto byla do kap. E.6 doplněna věta „Respektovat
nezastavitelnost okolí vodních toků minimálně do vzdálenosti 6 m od břehové čáry.“

bod 5. námitky: pořizovatel uvádí, že existence plošných odvodňovacích zařízení je známa,
případná  korekce  zastavitelnosti  takových  ploch  bude  provedena  na  základě  výstupů
z územních studií, jejichž zpracování je na těchto plochách nařízeno.

Bez úprav.

V textové i grafické části návrhu ÚP jsou provedeny požadované úpravy uvedené v bodech
2., 3. a 4.

3. Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ústí n/L, Ústí nad Labem, ze dne
16.03.2022, č.j.: NPU-351/14326/2022 – str. 10 ZoVSPN - stanovisko č. 3

Vyhodnocení: podle stanoviska jsou z návrhu ÚP vyřazeny dvě již neexistující památky -
Dům č. p. 110, ul. Petra Bezruče (r. č. 12287 / 5-5474) a Dům č. p. 914, ul. Žitavská (r. č. 45994
/ 5-4029), stanovisko dotčeného orgánu vzato na vědomí s tím, že k návrhu ÚP podle § 50
stavebního zákona bylo stanovisko NPÚ podáno (dne 12.07.2018, č.j.: NPU-351/41644/2018).

Uvedené nemovité památky byly vypuštěny z textové části odůvodnění a z koordinačního výkresu.

4. Ministerstvo dopravy, Odbor infrastruktury a územního plánu, Praha, ze dne 05.04.2022, č.j.
MD-12130/2022-910/2 – str. 15 ZoVSPN - stanovisko č. 4

Vyhodnocení: v textové i grafické části návrhu ÚP jsou provedeny všechny požadované úpravy a
doplněny všechny požadavky uvedené ve stanovisku dotčeného orgánu MD v bodech 1., 2., 3. a
4.,  stanovisko  je  shodné  se  stanoviskem  oprávněného  investora  ŘSD,  stanovisko  je  vzato
na vědomí. 
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ad 1) dle § 2, odst. 1, písm. i) zákona č. 183/2006 Sb. „v tomto zákoně se rozumí koridorem
plocha vymezená pro umístění vedení dopravní a technické infrastruktury …“. Kategorie
ploch DS je určena pro stavby silniční dopravy, kategorie ploch definuje funkční využití,
což je dopravní infrastruktura – silniční. Určení koridoru 149.DS je uvedeno v kap. D.1.2.1
a  kap.  G.1.1  výrokové  části.  Do  kap.  C.2.2  výrokové  části  bylo  doplněno  omezení
pro návrhovou  lokalitu  149.DS:  „I/9  -  určeno  pouze  pro  umístění  přeložky  silnice  I/9
včetně souvisejících vedlejších staveb“.

ad 2) Požadavek  je  ošetřen  doplněním  níže  uvedené  věty  do  kap.  G.1  výrokové  části:
„Pro účely  vymezení  koridorů  a  ploch  pro  veřejně  prospěšné  stavby  se  za  součást
veřejně  prospěšné  stavby  považují  celé  soubory  staveb  tj.  nejen  stavby  hlavní,  ale  i
stavby vedlejší, nezbytné k provedení stavby hlavní a k zajištění jejího řádného užívání
např.  svahy,  zářezy,  opěrné  a  zárubní  zdi,  mosty,  tunely,  odvodnění,  příjezdové
komunikace  a  napojení  na  komunikace  nižšího  řádu,  přípojky  a  přeložky  technické
infrastruktury, doprovodná zařízení technické infrastruktury, doprovodné dopravní stavby,
zařízení  staveniště  aj.,  pokud  nejsou  samostatnou  veřejně  prospěšnou  stavbou  nebo
veřejně  prospěšným  opatřením.  Některé  vedlejší  stavby  mohou  být  umístěny  i  mimo
vymezenou plochu či koridor VPS, pokud to není v rozporu s koncepcí a návrhy ÚP.“

ad 3) Do kap. F.3.3 výrokové části byla doplněna věta „V plochách navazujících na navržené
koridory  dopravní  infrastruktury  je  přípustné  umístění  vedlejších  staveb  souvisejících
s hlavní  stavbou  dopravní  infrastruktury  v přilehlém  koridoru,  které  odůvodněně  není
možné umístit ve vymezeném koridoru dopravní infrastruktury.“

ad 4) Z kap. D.1.2.1 výrokové části byl odstraněn odsek „kategorie silnice S 11,5/80“. Osy byly
vypuštěny  z  výkresu  č.  3  (výkres  koncepce  dopravní  infrastruktury).  Do  kap.  I.D.1.2
odůvodnění byla doplněna vysvětlující věta: „Schematické znázornění os silnic v rámci
koridorů dopravní infrastruktury slouží pro zobrazení koncepce dopravní infrastruktury a
neurčuje  budoucí  technické  řešení  či  umístění  dopravních  staveb  v  rámci  koridoru.“
Smyslem  zákresu  os  je  pouze  grafické  znázornění  koncepce  dopravní  infrastruktury,
nikoliv určení  budoucího  technického  řešení  či  umístění  dopravních  staveb  v  rámci
koridoru.

5. Ředitelství silnic a dálnic ČR, odbor IPS, Praha, ze dne 04.04.2022, č.j. RSD-53986/2022-
2 (PID: RSDCXXMLCU) – str. 17 ZoVSPN - stanovisko č. 5

Vyhodnocení: v textové i grafické části  návrhu ÚP jsou provedeny všechny požadované
úpravy a  doplněny všechny požadavky uvedené v připomínkách oprávněného investora
ŘSD, obsah připomínky je shodný se stanoviskem MD, je vzato na vědomí.

Vyhodnoceno jako námitka a je součástí Návrhu rozhodnutí o námitkách.

Viz stanovisko Ministerstva dopravy.

6. Krajský úřad Ústeckého kraje,  odbor životního prostředí  a zemědělství ,  ze  dne
04.04.2022, č.j. KUUK/050839/2022 – str. 18 ZoVSPN - stanovisko č. 6

Vyhodnocení: v textové i  grafické části  návrhu ÚP jsou provedeny všechny požadované
úpravy  a  doplněny  všechny  požadavky  uvedené  v  námitkách  dotčeného  orgánu
KÚÚK/OŽP: 
▪ do  textové  části  (Odůvodnění)  je  doplněno  dílčí  zdůvodnění  návrhové  plochy

140.VS, str. 5 stanoviska,
▪ z návrhu ÚP je vypuštěna návrhová plocha 209.BM, str. 7 stanoviska,
▪ z návrhu ÚP je vypuštěna návrhová plocha 192.RZ, str. 7 stanoviska,
stanovisko je vzato na vědomí.
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Zdůvodnění  návrhové  plochy  140.VS  je  v samostatné  příloze  (asi  doplnit  na  str.  190
do Odůvodnění ÚP k té ploše 139.VS).

Pozn.: Ing. M. Müllerovou byly uvedené úpravy návrhu ÚP telefonicky potvrzeny.

Odůvodnění návrhu plochy 140.VS bylo doplněno na závěr kap. N.4.

Plochy 209.BM a 192.RZ byly vypuštěny.

7. Krajský úřad Ústeckého kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu , Ústí
n/L, ze dne 29.3.2022, č.j. KUUK/050295/2022 – str. 25 ZoVSPN - stanovisko č. 7

Vyhodnocení: v textové části  návrhu ÚP jsou provedeny všechny požadované úpravy a
doplněny  všechny  požadavky  uvedené  v  námitkách  nadřízeného  orgánu  územního
plánování  KÚÚK/OŽP,  stanovisko  nadřízeného  orgánu  územního  plánování  vzato
na vědomí.

Stanovené priorityúzemního plánování ZÚR ÚK byly v rámci kap. B.2 odůvodnění aktualizovány,
označení koridoru pro vedení VVN 110 kV ER8 bylo aktualizováno na nové E25 (vyjma kapitol, kde
je zřejmé jejich časové určení před změnou názvu koridoru, např. citace a vyhodnocení splnění
zadání apod.).

Pro informaci zasíláme ještě stanoviska tří DO:
Ministerstvo životního prostředí, odbor ekologie krajiny a lesa - stanovisko č. 8

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje - stanovisko č. 9

Ministerstvo vnitra – odbor všeobecné správy - stanovisko č. 10

Použité zkratky:
Návrh rozhodnutí  o  námitkách k návrhu Územního plánu Varnsdorf s vyhodnocením vlivů
na udržitelný rozvoj území podle § 52 stavebního zákona (veřejné projednání) – NRoN
Návrh vyhodnocení připomínek k návrhu Územního plánu Varnsdorf s vyhodnocením vlivů
na udržitelný rozvoj území podle § 52 stavebního zákona (veřejné projednání) – NVP
Zpráva  o  vyhodnocení  stanovisek,  připomínek  a  námitek  k návrhu  Územního  plánu
Varnsdorf s vyhodnocením  vlivů  na  udržitelný  rozvoj  území  podle  §  52  stavebního  zákona
(veřejné projednání) – ZoVSPN
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Odůvodnění územního plánu Varnsdorf M – Výčet záležitostí nadmístního významu

M VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ 
NEJSOU ŘEŠENY V ZÚR

Územní plán Varnsdorf nenavrhuje záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v ZÚR.
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N – Vyhodnocení důsledků na ZPF a PUPFL Odůvodnění územního plánu Varnsdorf

N VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ 
NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZPF A NA POZEMKY 
URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA

N.1 STATISTICKÉ ÚDAJE, ZPŮSOB HODNOCENÍ  

SOUHRNNÉ ÚDAJE ZA OBEC

Tab.: Souhrnné statistické údaje KN za obec [ha, %]:

kód obce / obec: výměra Σ ZPF Σ
lesní 
pozemky* Σ

vodní plochy 
Σ

ostatní plochy 
Σ

zastavěné plochy 
Σ

NZP celkem

562882 / Varnsdorf 2623,4 1086,3 972,9 30,4 379,1 154,6 1537,1

% zastoupení Σ 100,0 41,41 37,09
(= lesnatost)

1,16 14,45 5,89
58,59

Zdroj: DPR ÚP

Tab.: Pozemky zemědělského půdního fondu za obec [ha, %]:

kód obce / obec:
ZPF Σ

z toho 

orná půda TTP (louky, pastviny) zahrady ovocné sady

562882 / Varnsdorf 1086,3 103,9 725,9 255,4 1,1

% zastoupení Σ obec 41,41 3,96 27,67 9,74 0,04

% zastoupení Σ ZPF 100,0 9,56 (= teoretické zornění) 66,83 23,51 0,10
Zdroj: DPR ÚP
Pozn.: ▫ vinice a chmelnice nejsou v řešeném území evidovány

▫ údaj „zornění“ je pouhým výpočtem procentického podílu evidované orné půdy vůči celkové výměře pozemků
ZPF, bez ohledu na aktuální stav 

▫ v příslušné mapové příloze je znázornění druhů pozemků provedeno dle stavu katastru nemovitostí, nikoliv
dle skutečného stavu v terénu – důvodem je nutnost vyhodnocování záborů složek půdního fondu dle stavu
KN

ZPŮSOB HODNOCENÍ

Následné vyhodnocení plošných požadavků urbanistického řešení (zábory složek půdního fondu)
je následně striktně provedeno dle aktuálně platných legislativních předpisů, tzn. dle vyhlášky
MZe č. 271 z 24.10.2019 o stanovení postupů k zajištění ochrany ZPF, Tab. 2 (tzn. za ignorování
požadavků z roku 2016 - KÚ ÚK a Zadání ÚP Varnsdorf k předchozímu stupni ÚP.

Předmětem vyhodnocení jsou tedy všechny navrhované lokality / plochy, bez ohledu na funkční
členění či příslušnost k zastavěnému území. Součástí vyhodnocení jsou veškeré navržené plochy
(tj.  i  plochy  původního  ÚP Varnsdorf,  které  naplňují  ustanovení  §3,  odst.  1,  písm.g,  vyhlášky
č. 271/2019) a výčet ploch Změnou ÚP zrušených. Plochy jsou následně řazeny dle číselného
označení a tématicky dle navrženého fukčního využití (pro stručnost a omezený prostor tabulek
jsou plochy označeny pouze číselným kódem).

Vyhodnocení dotčení meliorovaných pozemků plošných drenážních odvodnění se týká pouze v KN
evidovaných zemědělských pozemků.

Z hlediska požadavků vyhlášky  č. 271/2019 Sb.  z  24.10.2019 o stanovení  postupů k zajištění
ochrany ZPF:

▪ v intencích vyhlášky není obsahem hodnocení druhové členění zemědělských pozemků,
ani výčet dotčených BPEJ – tyto údaje nejsou tudíž obsahem níže uvedených tabulek,

▪ dílčí  úpravy  vymezení  prvků  ÚSES  nejsou  vzhledem  k  principiálnímu  zachování
dotčených kultur předmětem vyhodnocení,

▪ v území nejsou evidovány plochy závlah, ani plochy ohrožení erozí – tyto údaje nejsou
obsahem následného vyhodnocení,

▪ v návrhu Změny ÚP není uvažováno se zpětnou rekultivací ploch na zemědělskou půdu -
tyto údaje rovněž nejsou obsahem následného vyhodnocení,
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▪ v následujících tabulkách jsou uvedeny informace dle § 3, odst. 12, písm. g – vzhledem
k omezeným  podmínkám  tabulek  jsou  tyto  údaje  zestručněny  (bližší  údaje  viz  další
kapitoly dokumentace).

Plochy jsou s průběžným kódovým označením znázorněny ve Výkresu předpokládaných záborů
půdního  fondu.  Záměry  nevyžadující  zábory  půdního  fondu  nejsou  dále  uvedeny  –  jedná  se
zejména  o  zkvalitnění  či  úpravy  současných  zařízení  a  pozemků,  bez  plošných  požadavků
na uvedené změny (tyto zde dále neuvedené lokality se svým funkčním zařazením mohou vymykat
i uvedenému výčtu – viz ostatní části dokumentace).

Záměry  na  zemědělské  půdě  vyžadují  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). Všechny uvedené zábory ZPF jsou trvalé.

Údaje jsou převzaty z evidovaného stavu dle údajů katastru nemovitostí, nikoliv dle současného
druhu a způsobu využívání dotčených pozemků, výměry byly získány z digitální katastrální mapy
použité pro ÚP Varnsdorf a jsou uvedeny v [m2].

Záměry urbanistického řešení se z malé části týkají  i  lesních pozemků,  kdy se jedná o trvalý
zábor PUPFL v souvislosti s realizacemi návrhů o celkové výměře 0,4058 ha, tj. 0,04 % z celkové
výměry PUPFL v ř.ú.  (část  plochy 150).  Koridor E25 je zčásti  vymezen na lesních pozemcích,
avšak vzhledem k charakteru stavby se nejedná o záíbor PUPFL (blíže viz závěr kapitoly).

N.2 ZAŘAZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ

Jednotlivé  návrhové  plochy  (lokality)  jsou  uvedeny  v číselné  posloupnosti  v rámci  skupiny
rozdílného způsobu využití (funkce), a v následných tabulkách označeny její zkratkou.

Tab.: Plochy zastavěné, zastavitelné (uvedeny plochy zastoupené v hodnocených lokalitách):
kód způsob využití (funkce)

BM plochy bydlení

BV plochy smíšené obytné – venkovské

SC plochy smíšené obytné – centrální

SM plochy smíšené městské

RZ plochy rekreace – zahrádkové osady

OV plochy občanského vybavení

OS plochy občanského vybavení – sport a rekreace

OH plochy občanského vybavení – hřbitovy

PK plochy veřejných prostranství – komunikace

DS plochy dopravní infrastruktury – silniční

DD plochy dopravní infrastruktury – drážní

TI plochy technické infrastruktury

VS plochy výroby a skladování

VZ plochy výroby a skladování – zemědělské a lesnické

Tab.: Plochy nezastavěné, nezastavitelné:
kód způsob využití (funkce)

VH plochy vodní a vodohospodářské

ZP plochy zemědělské

LP plochy lesní

PP plochy přírodní

SK plochy smíšené krajinné

PZ plochy veřejných prostranství – zeleň
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N.3 VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO 
ŘEŠENÍ NA PŮDNÍ FOND

N.3.1 VYHODNOCENÍ DLE ZÁKLADNÍCH DRUHŮ POZEMKŮ, OCHRANA ZPF,
MELIORACE
Výměry jsou uváděny v m2.

Plochy zastavitelné

plocha funkce
celková
výměra

∑ 
zábor 
ZPF

NZP
z toho 
PUPFL

zábory ZPF podle tříd ochrany ZPF info dle 
§3, 
odst.12, 
písm.g

meliorace 
výměra /rokI. II. III. IV. V.

3.BM BM 1806 1806 0 0 0 0 0 0 1806 ano 0

4.BM BM 12483 12483 0 0 0 0 12483 0 0 ano 0

5.BM BM 13496 13201 295 0 0 0 13201 0 0 ano 0

7.BM BM 3095 3095 0 0 0 0 3095 0 0 ano 0

8.BM BM 2241 2241 0 0 0 0 2241 0 0 ano 0

9.BM BM 1195 1195 0 0 0 0 1195 0 0 ano 0

10.BM BM 20150 20150 0 0 0 0 20150 0 0 ano 0

11.BM BM 5076 0 5076 0 0 0 0 0 0 ano 0

12.BM BM 10773 10773 0 0 0 0 0 10773 0 ano 0

13.BM BM 4031 0 4031 0 0 0 0 0 0 ano 0

14.BM BM 1907 0 1907 0 0 0 0 0 0 ano 0

16.BM BM 2823 2823 0 0 0 0 2823 0 0 ano 0

17.BM BM 2431 2431 0 0 0 0 2431 0 0 ano 0

18.BM BM 2739 2739 0 0 0 0 2739 0 0 ano 0

20.BM BM 1002 1002 0 0 0 0 1002 0 0 ano 0

21.BM BM 4664 4664 0 0 0 0 4664 0 0 ano 0

22.BM BM 2502 2502 0 0 0 0 2502 0 0 ano 441/1958

23.BM BM 7134 7134 0 0 0 0 7134 0 0 ano 6645/1958

24.BM BM 8294 8294 0 0 0 0 8294 0 0 ano 6353/1958

25.BM BM 31968 31968 0 0 0 0 31968 0 0 ano 27107/1958

26.BM BM 15010 15010 0 0 0 0 10090 0 4920 ano 6985/1963

27.BM BM 6374 6164 210 0 0 0 6164 0 0 ano 0

28.BM BM 2105 2105 0 0 0 0 2105 0 0 ano 0

29.BM BM 12144 12144 0 0 0 0 12144 0 0 ano 0

30.BM BM 2305 2305 0 0 0 0 2305 0 0 ano 0

31.BM BM 9188 6761 2427 0 0 0 6761 0 0 ano 0

32.BM BM 1741 1258 483 0 0 0 1258 0 0 ano 0

33.BM BM 3994 3994 0 0 0 0 3994 0 0 ano 0

34.BM BM 1534 1534 0 0 0 0 1534 0 0 ano 0

35.BM BM 1323 1323 0 0 0 0 1323 0 0 ano 0

36.BM BM 5691 5019 672 0 0 0 5019 0 0 ano 0

37.BM BM 7634 7634 0 0 0 0 7634 0 0 ano 0

38.BM BM 6481 6481 0 0 0 0 6481 0 0 ano 0

39.BM BM 4720 4720 0 0 0 0 4720 0 0 ano 0

40.BM BM 10239 10239 0 0 0 0 10239 0 0 ano 0
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plocha funkce
celková
výměra

∑ 
zábor 
ZPF

NZP
z toho 
PUPFL

zábory ZPF podle tříd ochrany ZPF info dle 
§3, 
odst.12, 
písm.g

meliorace 
výměra /rokI. II. III. IV. V.

41.BM BM 20531 20531 0 0 0 0 20531 0 0 ano 0

42.BM BM 3399 3399 0 0 0 0 3399 0 0 ano 0

43.BM BM 5134 4705 429 0 0 0 4705 0 0 ano 0

44.BM BM 4295 4295 0 0 0 0 4295 0 0 ano 0

45.BM BM 3652 3652 0 0 0 0 3652 0 0 ano 0

46.BM BM 51513 50221 1292 0 0 0 50221 0 0 ano 0

47.BM BM 34871 26919 7952 0 0 0 26919 0 0 ano 0

48.BM BM 6509 0 6509 0 0 0 0 0 0 ano 0

49.BM BM 1593 1593 0 0 0 0 1593 0 0 ano 0

50.BM BM 25735 20102 5633 0 0 0 20102 0 0 ano 0

52.BM BM 70811 57435 13376 0 0 0 57435 0 0 ano 0

53.BM BM 3907 3907 0 0 0 0 0 0 3907 ano 0

54.BM BM 3387 3387 0 0 0 0 2452 0 935 ano 0

55.BM BM 971 971 0 0 0 0 0 0 971 ano 0

56.BM BM 2105 2105 0 0 0 0 0 0 2105 ano 0

57.BM BM 1607 1607 0 0 0 0 0 0 1607 ano 0

58.BM BM 2644 2644 0 0 0 0 2644 0 0 ano 0

59.BM BM 6539 6539 0 0 0 0 6539 0 0 ano 0

60.BM BM 2867 2867 0 0 0 0 2867 0 0 ano 0

61.BM BM 10084 10084 0 0 0 0 0 0 10084 ano 0

62.BM BM 25864 24979 885 0 0 0 12053 0 12926 ano 0

63.BM BM 2221 2221 0 0 0 0 464 0 1757 ano 0

64.BM BM 18579 18579 0 0 0 0 17047 0 1532 ano 0

66.BM BM 2058 2058 0 0 0 0 0 0 2058 ano 0

67.BM BM 2083 2083 0 0 0 0 0 0 2083 ano 0

68.BM BM 18698 17883 815 0 0 0 0 0 17883 ano 0

69.BM BM 1737 1737 0 0 0 0 0 0 1737 ano 0

70.BM BM 5735 5735 0 0 0 0 5568 0 167 ano 0

71.BM BM 2373 2373 0 0 0 0 2373 0 0 ano 0

72.BM BM 67016 65357 1659 0 0 0 53801 0 11556 ano 0

73.BM BM 12263 12263 0 0 0 0 12263 0 0 ano 0

75.BM BM 9793 9793 0 0 0 0 9793 0 0 ano 0

76.BM BM 2419 1430 989 0 0 0 1430 0 0 ano 0

187.BM BM 4969 4969 0 0 0 0 4969 0 0 nová 0

188.BM BM 11493 0 11493 0 0 0 0 0 0 nová 0

189.BM BM 10632 10632 0 0 0 0 0 0 10632 nová 0

190.BM BM 1294 1294 0 0 0 0 1294 0 0 nová 1178/1958

191.BM BM 2808 2808 0 0 0 0 2808 0 0 nová 0

194.BM BM 12405 0 12405 0 0 0 0 0 0 nová 0

195.BM BM 7810 7810 0 0 0 0 7810 0 0 nová 0

196.BM BM 5984 5620 364 0 0 0 0 0 5620 nová 0

199.BM BM 2811 2811 0 0 0 0 2811 0 0 nová 0
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plocha funkce
celková
výměra

∑ 
zábor 
ZPF

NZP
z toho 
PUPFL

zábory ZPF podle tříd ochrany ZPF info dle 
§3, 
odst.12, 
písm.g

meliorace 
výměra /rokI. II. III. IV. V.

200.BM BM 11663 11663 0 0 0 0 11663 0 0 nová 0

201.BM BM 8826 8826 0 0 0 0 8593 0 233 nová 0

204.BM BM 2825 2825 0 0 0 0 2825 0 0 nová 2825/1958

∑ BM 746806 667904 78902 0 0 0 562612 10773 94519
44549/1958
6985/1963

78.BV BV 1536 1536 0 0 0 0 1536 0 0 ano 0

80.BV BV 2293 2192 101 0 0 0 0 2192 0 ano 0

81.BV BV 3476 3476 0 0 0 3476 0 0 0 ano 0

82.BV BV 3741 3642 99 0 0 3037 0 605 0 ano 0

83.BV BV 5077 4837 240 0 4837 0 0 0 0 ano 0

84.BV BV 4302 1719 2583 0 1719 0 0 0 0 ano 0

85.BV BV 16017 14109 1908 0 14109 0 0 0 0 ano 0

86.BV BV 2212 2212 0 0 1794 0 418 0 0 ano 0

87.BV BV 1462 1281 181 0 1281 0 0 0 0 ano 0

90.BV BV 1048 1048 0 0 0 0 1048 0 0 ano 0

91.BV BV 17231 16690 541 0 0 0 16690 0 0 ano 0

92.BV BV 2654 2654 0 0 0 0 2654 0 0 ano 0

93.BV BV 2947 2947 0 0 0 0 2947 0 0 ano 0

94.BV BV 1452 1452 0 0 1452 0 0 0 0 ano 0

95.BV BV 3800 3800 0 0 2947 0 853 0 0 ano 0

96.BV BV 2752 2308 444 0 118 0 2190 0 0 ano 0

97.BV BV 5025 5025 0 0 0 0 5025 0 0 ano 0

99.BV BV 2332 1843 489 0 0 0 1843 0 0 ano 0

100.BV BV 1606 1239 367 0 0 0 1239 0 0 ano 0

101.BV BV 2954 2954 0 0 0 334 2620 0 0 ano 0

202.BV BV 2412 2412 0 0 0 2412 0 0 0 nová 0

205.BV BV 1192 0 1192 0 0 0 0 0 0 nová 0

206.BV BV 1144 1144 0 0 0 0 1144 0 0 nová 0

207.BV BV 1130 1130 0 0 0 0 1130 0 0 nová 0

208.BV BV 1912 1912 0 0 0 0 1912 0 0 nová 0

∑ BV 91707 83562 8145 0 28257 9259 43249 2797 0 0

104.SC SC 11403 11403 0 0 0 0 11403 0 0 ano 0

105.SC SC 13347 12631 716 0 0 0 12631 0 0 ano 0

106.SC SC 2498 0 2498 0 0 0 0 0 0 ano 0

107.SC SC 3563 3563 0 0 0 3563 0 0 0 ano 0

108.SC SC 5088 5088 0 0 0 0 5088 0 0 ano 0

109.SC SC 4285 4285 0 0 0 2033 2252 0 0 ano 0

∑ SC 40184 36970 3214 0 0 5596 31374 0 0 0

110.SM SM 40404 39030 1374 0 0 0 39030 0 0 ano 0

111.SM SM 14071 12375 1696 0 0 0 12375 0 0 ano 0

112.SM SM 7060 7060 0 0 0 0 7060 0 0 ano 0

113.SM SM 6091 6091 0 0 0 0 6091 0 0 ano 0

114.SM SM 5930 5930 0 0 0 0 5930 0 0 ano 0
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plocha funkce
celková
výměra

∑ 
zábor 
ZPF

NZP
z toho 
PUPFL

zábory ZPF podle tříd ochrany ZPF info dle 
§3, 
odst.12, 
písm.g

meliorace 
výměra /rokI. II. III. IV. V.

115.SM SM 10571 10571 0 0 0 0 10571 0 0 ano 9811/1958

116.SM SM 8237 8237 0 0 0 0 8237 0 0 ano 7850/1958

117.SM SM 7097 7097 0 0 0 0 7097 0 0 ano 0

119.SM SM 8479 7660 819 0 0 0 7660 0 0 ano 0

120.SM SM 13638 13638 0 0 0 0 13638 0 0 ano 0

122.SM SM 4892 0 4892 0 0 0 0 0 0 ano 0

123.SM SM 11059 10709 350 0 0 0 10709 0 0 ano 0

193.SM SM 15021 0 15021 0 0 0 0 0 0 nová 0

∑ SM 152550 128398 24152 0 0 0 128398 0 0 17661/1958

124.RZ RZ 8960 8960 0 0 0 0 0 8960 0 ano 0

∑ RZ 8960 8960 0 0 0 0 0 8960 0 0

125.OV OV 4503 4503 0 0 0 0 0 4503 0 ano 0

126.OV OV 4202 3478 724 0 0 0 3478 0 0 ano 0

127.OV OV 3016 0 3016 29 0 0 0 0 0 ano 0

∑ OV 11721 7981 3740 29 0 0 3478 4503 0 0

128.OS OS 51187 0 51187 0 0 0 0 0 0 ano 0

130.OS OS 17461 16837 624 0 0 0 16837 0 0 ano 0

136.OS OS 3162 203 2959 0 0 0 0 0 203 ano 59/1963

137.OS OS 4764 1427 3337 0 0 0 41 0 1386 ano 629/1963

∑ OS 76574 18467 58107 0 0 0 16878 0 1589 688/1963

138.TI TI 24767 13948 10819 0 0 0 13948 0 0 ano 0

E25* TI 90 90 0 0 0 0 45 45 0 0

∑ TI 24857 14038 10819 0 0 0 13993 45 0 0

140.VS VS 87856 87856 0 0 0 0 61837 0 26019 ano 49125/1963

142.VS VS 1627 0 1627 0 0 0 0 0 0 ano 0

∑ VS 89483 87856 1627 0 0 0 61837 0 26019 49125/1963

143.DS DS 13321 2071 11250 0 0 0 2071 0 0 ano 0

144.DS DS 2827 390 2437 0 0 0 390 0 0 ano 0

145.DS DS 5246 843 4403 0 0 0 843 0 0 ano 0

146.DS DS 10021 6969 3052 0 0 0 6969 0 0 ano 0

147.DS DS 5820 0 5820 0 0 0 0 0 0 ano 0

148.DS DS 8321 5303 3018 0 0 0 2833 0 2470 ano 0

149.DS
**

DS 212920 102724 110196 0 26642 0 75142 940 0 ano 0

150.DS DS 4058 0 4058 4058 0 0 0 0 0 ano 0

∑ DS 262534 118300 144234 4058 26642 0 88248 940 2470 0

151.PK PK 3363 3093 270 0 0 0 3093 0 0 ano 0

152.PK PK 1192 1192 0 0 0 0 1192 0 0 ano 0

153.PK PK 1018 1018 0 0 0 0 1018 0 0 ano 0

154.PK PK 1708 0 1708 0 0 0 0 0 0 ano 0

155.PK PK 250 0 250 0 0 0 0 0 0 ano 0

156.PK PK 967 0 967 0 0 0 0 0 0 ano 0

158.PK PK 1338 1182 156 0 0 0 1182 0 0 ano 0
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plocha funkce
celková
výměra

∑ 
zábor 
ZPF

NZP
z toho 
PUPFL

zábory ZPF podle tříd ochrany ZPF info dle 
§3, 
odst.12, 
písm.g

meliorace 
výměra /rokI. II. III. IV. V.

160.PK PK 2481 2481 0 0 0 0 2481 0 0 ano 0

161.PK PK 1705 0 1705 0 0 0 0 0 0 ano 0

162.PK PK 9162 0 9162 0 0 0 0 0 0 ano 0

163.PK PK 4942 573 4369 0 0 0 573 0 0 ano 0

∑ PK 28126 9539 18587 0 0 0 9539 0 0 0

∑ zastavitelné
plochy

1533502 1181975 351527 4087 54899 14855 959606 28018 124597
62210/1958
56798/1963

*) Plocha  E25  je  řešena  v rámci  vymezeného  koridoru.  Zábory  ZPF  se  zde  týkají  pouze  patek  stožárů
o jednotlivé předpokládané ploše 3x3 m, v předpokládaném průměrném sponu cca 170 m o souhrnné délce
mimo PUPFL 1843 m. Vymezený koridor zasahuje i do PUPFL, kdy se nebude jednat o jejich zábor (dotčená
plocha zůstane i nadále součástí lesních pozemků, v plochovém zatřídění LHP/LHO se stane na úkor porostní
plochy  tzv.  bezlesím);  zábor  ZPF  vrchního  vedení  110  kV  umístěného  v  koridoru  E25  byl  vyhodnocen
na základě požadavku KÚÚK.

**) 149.DS – jedná se o koridor dopravní infrastruktury určený pro umístění přeložky silnice I/9 na Studánce,
hodnocení záboru ZPF je provedeno odborným odhadem budoucího předpokládaného umístění a plošného
rozsahu nového úseku silnice I/9; koridor je plošně vymezen dle požadavků Ministerstva dopravy a ŘSD.

Plochy přestavby

plocha funkce
celková
výměra

∑ 
zábor 
ZPF

NZP
z toho 
PUPFL

zábory ZPF podle tříd ochrany ZPF info dle 
§3, 
odst.12, 
písm.g

meliorace 
výměra /rokI. II. III. IV. V.

6.BM BM 14851 14851 0 0 0 0 14851 0 0 ano 0

51.BM BM 3900 2259 1641 0 0 0 2259 0 0 ano 0

∑ BM 18751 17110 1641 0 0 0 17110 0 0 0

102.SC SC 1598 1598 0 0 0 0 1598 0 0 ano 0

103.SC SC 2128 2128 0 0 0 0 2128 0 0 ano 0

∑ SC 3726 3726 0 0 0 0 3726 0 0 0

131.OS OS 1784 0 1784 0 0 0 0 0 0 ano 0

∑ OS 1784 0 1784 0 0 0 0 0 0 0

141.VS VS 97992 97992 0 0 0 0 97992 0 0 ano 0

∑ VS 97992 97992 0 0 0 0 97992 0 0 0

∑∑ plochy
přestavby

122253 118828 3425 0 0 0 118828 0 0 0

Plochy nezastavitelné

plocha funkce
celková
výměra

∑ 
zábor 
ZPF

NZP
z toho 
PUPFL

zábory ZPF podle tříd ochrany ZPF info dle 
§3, 
odst.12, 
písm.g

meliorace 
výměra /rokI. II. III. IV. V.

164.PZ PZ 4460 4460 0 0 0 0 4460 0 0 ano 0

166.PZ PZ 3364 0 3364 0 0 0 0 0 0 ano 0

167.PZ PZ 957 957 0 0 0 0 957 0 0 ano 0

169.PZ PZ 10413 3052 7361 0 0 0 0 0 3052 ano 0

170.PZ PZ 3029 0 3029 0 0 0 0 0 0 ano 0

171.PZ PZ 7635 7063 572 0 0 0 7063 0 0 ano 0

178.PZ PZ 1514 260 1254 0 0 0 260 0 0 ano 0

183.PZ PZ 313 313 0 0 313 0 0 0 0 ano 0

184.PZ PZ 605 605 0 0 0 0 605 0 0 ano 0
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plocha funkce
celková
výměra

∑ 
zábor 
ZPF

NZP
z toho 
PUPFL

zábory ZPF podle tříd ochrany ZPF info dle 
§3, 
odst.12, 
písm.g

meliorace 
výměra /rokI. II. III. IV. V.

186.PZ PZ 4065 3873 192 0 0 0 3873 0 0 nová 0

197.PZ PZ 451 0 451 0 0 0 0 0 0 nová 0

198.PZ PZ 4895 4895 0 0 0 0 4895 0 0 nová 0

∑ PZ 41701 25478 16223 0 313 0 22113 0 3052 0

185.SK SK 1885 0 1885 0 0 0 0 0 0 ano 0

∑ SK 1885 0 1885 0 0 0 0 0 0 0

∑∑ plochy
nezastavitelné

43586 25478 18108 0 313 0 22113 0 3052 0

CELKEM ZÁBORY – REKAPITULACE PLOCH DLE ZÁKLADNÍHO FUNKČNÍHO VYUŽITÍ

Celkem plochy zastavitelné

funkce
celková 
výměra

∑ zábor 
ZPF

NZP
z toho 
PUPFL

zábory ZPF podle tříd ochrany ZPF

meliorace výměra /rok
I. II. III. IV. V.

BM 746806 667904 78902 0 0 0 562612 10773 94519 44549/1958
6985/1963

BV 91707 83562 8145 0 28257 9259 43249 2797 0 0

SC 40184 36970 3214 0 0 5596 31374 0 0 0

SM 152550 128398 24152 0 0 0 128398 0 0 17661/1958

RZ 8960 8960 0 0 0 0 0 8960 0 0

OV 11721 7981 3740 0 0 0 3478 4503 0 0

OS 76574 18467 58107 0 0 0 16878 0 1589 688/1963

TI 24857 14038 10819 0 0 0 13993 45 0 0

VS 89483 87856 1627 0 0 0 61837 0 26019 49125/1963

DS 262534 118300 144234 4058 26642 0 88248 940 2470 0

PK 28126 9539 18587 0 0 0 9539 0 0 0

∑
zastavitelné

1533502 1181975 351527 4058 54899 14855 959606 28018 124597 62210/1958
56798/1963

Celkem plochy přestavby

funkce
celková 
výměra

∑ zábor 
ZPF

NZP
z toho 
PUPFL

zábory ZPF podle tříd ochrany ZPF

meliorace výměra /rok
I. II. III. IV. V.

BM 18751 17110 1641 0 0 0 17110 0 0 0

SC 3726 3726 0 0 0 0 3726 0 0 0

OS 1784 0 1784 0 0 0 0 0 0 0

VS 97992 97992 0 0 0 0 97992 0 0 0

∑ přestavby 122253 118828 3425 0 0 0 118828 0 0 0

SAUL s.r.o 253



N – Vyhodnocení důsledků na ZPF a PUPFL Odůvodnění územního plánu Varnsdorf

Celkem plochy nezastavitelné

funkce
celková 
výměra

∑ zábor 
ZPF

NZP
z toho 
PUPFL

zábory ZPF podle tříd ochrany ZPF

meliorace výměra /rok
I. II. III. IV. V.

PZ 41701 25478 16223 0 313 0 22113 0 3052 0

SK 1885 0 1885 0 0 0 0 0 0 0

∑ nezasta-
vitelné

43586 25478 18108 0 313 0 22113 0 3052 0

Celkem plochy zastavitelné + přestavby + nezastavitelné

funkce
celková 
výměra

∑ zábor 
ZPF

NZP
z toho 
PUPFL

zábory ZPF podle tříd ochrany ZPF

meliorace výměra /rok
I. II. III. IV. V.

BM 765557 685014 80543 0 0 0 579722 10773 94519 44549/1958
6985/1963

BV 91707 83562 8145 0 28257 9259 43249 2797 0 0

SC 43910 40696 3214 0 0 5596 35100 0 0 0

SM 152550 128398 24152 0 0 0 128398 0 0 17661/1958

RZ 8960 8960 0 0 0 0 0 8960 0 0

OV 11721 7981 3740 0 0 0 3478 4503 0 0

OS 78358 18467 59891 0 0 0 16878 0 1589 688/1963

TI 24857 14038 10819 0 0 0 13993 45 0 0

VS 187475 185848 1627 0 0 0 159829 0 26019 49125/1963

DS 262534 118300 144234 4058 26642 0 88248 940 2470 0

PK 28126 9539 18587 0 0 0 9539 0 0 0

PZ 41701 25478 16223 0 313 0 22113 0 3052 0

SK 1885 0 1885 0 0 0 0 0 0 0

∑∑ 1699341 1326281 373060 4058 55212 14855 1100547 28018 127649 62210/1958
56798/1963

VLOŽENÉ INVESTICE DO POZEMKŮ ZPF Z DŮVODU NAVÝŠENÍ JEJICH ÚRODNOSTI

Dle  podkladů  ÚAP Varnsdorf  (resp.  SZS)  bylo  v  řešeném  území  provedeno  plošné  drenážní
odvodnění na celkové rozloze cca 142,5 ha (tj. cca 13 % z celkové výměry evidovaných pozemků
ZPF) vč. úprav linií recipientů svodné sítě (tzv. hlavník odvodnění). Dle ÚAP Varnsdorf jsou tyto
zábory dotčené stavby datovány roky 1958 a 1963.  Dle  uvedených letopočtů realizace těchto
základních investičních prostředků a teoretické funkčnosti (cca 40 let), a i sporadické údržbě, lze
usuzovat,  že  funkčnost  odvodnění  je  již  za  svým  zenitem.  K  tomuto  přispívá  i  aktuální  stav
v terénu,  kdy  značná  část  takto  meliorovaných  pozemků  na  původní  orné  půdě  (důvod
provedených  meliorací  pro  navýšení  úrodnosti  půd)  je  již  zatravněna.  Předmětem  hodnocení
zábory dotčených meliorovaných ploch jsou pouze evidované meliorované pozemky ZPF.

Další  investice  do  půdy  za  účelem  zlepšení  úrodnosti  (vč.  odvodnění)  se  v  návrhu  ÚP
nepředpokládají. I přes uvedené skutečnosti jsou však takto meliorované plochy územním limitem
pro změny druhu dotčených pozemků. Tento aspekt vyplývající z platné legislativy je v návrzích
urbanistického řešení patřičně zohledněn,  hodnocené dotčení návrhových lokalit  se týká pouze
zemědělských pozemků aktuálně zařazených v KN, a odvodněných v letech 1958 a 1963, kdy
funkčnost těchto zařízení je vzhledem k jejich stáří spíše iluzorní:
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Tab.: Přehled záborů meliorovaných pozemků

lokalita rok realizace výměra záborů odvodněných pozemků ZPF 
(m2)

22.BM.2.25.55 1958 441

23.BM.2.25.55 1958 6645

24.BM.2.25.55 1958 6353

25.BM.2.25.55 1958 27107

26.BM.2.25.55 1963 6985

115.SM.2.45.15 1958 9811

116.SM.2.45.15 1958 7850

136.OS.1.15.65 1963 59

137.OS.0.0.0 1963 629

140.VS.2.60.10 1963 49125

190.BM.2.25.55 1958 1178

204.BM.2.25.55 1958 2825

celkem 1958 62210

celkem 1963 56798

celkem 119008

Pozn.: v současném i očekávaném deficitu povrchové vody v krajině (i vody podzemní) je důsledné lpění na ochraně
těchto zařízení a zainvestovaných pozemků více než kontraproduktivní.

N.3.2 SOUHRNNÉ A STATISTICKÉ ÚDAJE PLOŠNÝCH POŽADAVKŮ NÁVRHŮ 
URBANISTICKÉHO ŘEŠENÍ PLOCH / LOKALIT NA POZEMKY ZPF

Rekapitulace dle struktury základních druhů pozemků ZPF [m2, %]

plochy celková výměra záborů zábory ZPF celkem

zastavitelné 1 533 502 1 181 975

přestaveb 122 253 118 828

nezastavitelné 43 586 25 478

celkem ř.ú. 1 699 341 1 326 281

Rekapitulace dle struktury základních druhů pozemků ZPF [m2, %]

plochy ∑ zábor ZPF
z toho zábory ZPF podle tříd ochrany ZPF

I. II. III. IV. V.

zastavitelné 1181975 54899 14855 959606 28018 124597

přestavby 118828 0 0 118828 0 0

nezastavitelné 25478 313 0 22113 0 3052

celkem 1326281 55212 14855 1100547 28018 127649

podíl 100%
4,16 % 1,12 % 82,98 % 2,11 % 9,62 %

5,28 % 94,72 %

Souhrnné statistické údaje hodnocených záborů půdního fondu [m2, %]

CELKEM ZÁBORY 1699341 100,00 % tj. 6,48 % z Σ výměry řeš. území

Σ plochy záborů zemědělské půdy 1326281 78,05 % tj. 12,21 % z celkové výměry ZPF v řeš. území

Σ plochy záborů na nezemědělské půdě 373060 21,95 %

Pozn.: bližší údaje viz sumáře jednotlivých kapitol
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N.4 ODŮVODNĚNÍ DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ 
PLOCH / LOKALIT NA ZPF 

Následné  údaje  jsou  získatelné  z kódu  BPEJ  a  příslušných  aktuálních  legislativních  předpisů,
poskytují  základní orientaci zejména pro uvažované změny využívání pozemků ZPF s ohledem
na jeho ochranu. Ochrana ZPF je stanovena legislativně,  tudíž není do budoucnosti  vyloučena
změna některých kritérií  (detailní  úpravy probíhají  operativně a průběžně). Ochrana (a relativní
kvalita) zemědělského půdního fondu je následně vyjádřena třídami ochrany jednotlivých BPEJ
zastoupených v řešeném území. Charakteristiky a údaje o ochraně ZPF jsou převzaty z oborové
Vyhlášky MZe ČR č. 48 z 22.2.2011 o stanovení tříd ochrany.

Zemědělské pozemky jsou výskytem a střídáním jednotlivých BPEJ poměrně pestré. Klimatické
podmínky, sklonitost a expozice, jakož i skeletovitost, jsou dány přírodními podmínkami, reliéfem
terénu  a  půdními  vlastnostmi,  které  se  do  současné  podoby  vyvíjely  milióny  let,  tudíž  se
nepředpokládá výraznější změna v hodnotícím období.

Ochrana ZPF dle jednotlivých BPEJ zastoupených v řešeném území:

Rekapitulace záborů ZPF dle tříd jejich ochrany [m2]

plochy ∑ zábor ZPF z toho zábory ZPF podle tříd ochrany ZPF

I. II. III. IV. V.

zastavitelné 1181975 54899 14855 959606 28018 124597

přestavby 118828 0 0 118828 0 0

nezastavitelné 25478 313 0 22113 0 3052

celkem 1326281 55212 14855 1100547 28018 127649

podíl 100,00 % 4,16 % 1,12 % 82,98 % 2,11 % 9,62 %

5,28 % 94,72 %

Celé  území  obce  je  (jak  výše  uvedeno)  dle  Nařízení  Vlády  ČR  č. 75/2007 Sb.  zařazeno
do zemědělsky méně příznivých oblastí (LFA – Less Favoured Areas), tzn., že zde jsou obecně
horší  podmínky  pro  intenzivní  a  výnosové  zemědělské  hospodaření,  kdy  lze  usuzovat,  že
v porovnání s jinými zemědělsky hodnotnějšími oblastmi je zde teoreticky i snížen limit vyplývající
z ochrany ZPF (tato skutečnost však neomezuje podnikatelské záměry zemědělských hospodářů).

Ochrana pozemků ZPF je mnohdy velmi iluzorní vzhledem ke stavu katastru nemovitostí, resp.
k pomístním nesouladům aktuálních  druhů  pozemků s jejich  druhovým evidenčním zatříděním.
Na zemědělských pozemcích evidovaných v Katastru nemovitostí byly často zjištěny již jiné druhy
pozemků vymykající se zemědělskému využívání, a to současnému i potencionálnímu (viz DPR
ÚP).  I  přes  tyto  skutečnosti  je  tento  limitující  prvek  v návrzích  urbanistického  řešení  patřičně
zohledněn.

ÚP Varnsdorf situuje jednotlivé navrhované plochy (lokality) přednostně do zastavěného území a
jeho proluk, v případě návrhů v nezastavěném území pak do míst s nižšími třídami ochrany ZPF
(III. – V. třídy). Pro rozvoj obce je však nezbytný i zábor pozemků ZPF vyšších tříd ochrany (zde
I. a II. třída) v poměrně zanedbatelném podílu 5,28 % z celkových záborů ZPF. Tyto zábory se
odůvodňují  jednak  místním  nezájmem  o  intenzivní  zemědělské  hospodaření  (projeveným  mj.
i nižším stupněm intenzity orného hospodaření na evidované orné půdě, velmi nízkou kapacitou
živočišné  výroby  využívající  TTP  a  zatravněnou  ornou  půdu,  i  podílem  málo  využívaných  či
opuštěných pozemků s množstvím náletů dřevin, apod.).

ODŮVODNĚNÍ ROZSAHU ZÁBORŮ ZPF

V územním plánu Varnsdorf je navrženo  74,6 ha ploch pro bydlení městské (ve Varnsdorfu) se
záborem 66,7 ha a 9,2 ha ploch pro bydlení venkovské (na Studánce) se záborem 8,3 ha.  Tato
čísla však zahrnují i plochy a pozemky, které z různých důvodů nepředstavují potenciál pro vznik

256 SAUL s.r.o



Odůvodnění územního plánu Varnsdorf N – Vyhodnocení důsledků na ZPF a PUPFL

nové obytné zástavby ve městě. Níže je uvedeno několik bodů, které uvádějí souvislosti, které lze
vzít při posuzování do úvahy, jedná se zejména o body, které vysvětlují, že výše uvedená čísla je
třeba redukovat zejména o plochy / pozemky, na kterých bylo vydáno stavební povolení či územní
rozhodnutí či již probíhá výstavba (6,61 ha), viz bod 3, dále o původně městské pozemky prodané
v posledních 3-5 letech za účelem individuální obytné výstavby, jedná se o dalších 8,5 ha. Z toho
plyne, že pro skutečný rozvoj města na dalších 10 – 15 let  zbývá v koncepci územního plánu
Varnsdorf  cca  68,6 ha  ploch  pro  bydlení.  Uvedené  a  další  argumenty  uvádějící  návrhy  do
souvislostí  a  vysvětlující  tyto  návrhy  jsou  uvedeny  níže,  dále  pak v kap.  J  odůvodnění  a  pro
jednotlivé plochy výše v této kapitole.

1. Dle informací poskytnutých MěÚ Varnsdorf je ve městě dlouhodobě velký zájem o koupi
využitelných pozemků pro výstavbu individálních forem bydlení, přičemž se jedná o reálné
individuální  stavebníky,  převážně  mladé  občany  města  a  jejich  rodiny,  nikoliv
o developerské aktivity.

2. Na území města Varnsdorfu se staví v posledních letech cca 10 – 15 rodinných domů
ročně,  což  je  dáno  omezenou  nabídkou  využitelných  stavebních  pozemků  ve  městě,
přičemž se znatelně projevuje proces suburbanizace, kdy stavebníci využívají možnosti
výstavby v okolních obcích a Varnsdorf tak přichází zejména o mladé rodiny, které však
stále  využívají  infrastrukturu,  občanské  vybavení  a  pracovní  příležitosti  ve  Varnsorfu.
Tento trend se snaží koncepce nového územního plánu změnit a nabídnout individuálním
stavebníkům  vhodné  plochy  přímo  ve  Varnsdorfu.  Vzhledem  k  tomu,  že  argument
rostoucího  demografického  vývoje  je  užívaný  pro  odůvodnění  návrhů  nových  ploch,
dochází tímto k paradoxní situaci, kdy na jedné straně vymezování nových zastavitelných
ploch  v  ÚP  musí  být  podmíněno  nárůstem  počtu  obyvatel,  na  druhé  straně  reálný
nedostatek rozvojových ploch ve městě deformuje (snižuje)  přirozený trend obměny a
růstu  počtu  jeho  obyvatel.  Přičemž  je  nutno  doplnit,  že  vlastní  individuální  bydlení
představuje výrazný faktor stabilizace obyvatel.

3. Dle  platné  legislativy  a  metodických  doporučení  MMR mohou být  plochy  považovány
za stabilizované až v okamžiku, kdy je stavba na nich zralizovaná zapsána do katastru
nemovitostí, tj. na území města existuje řada ploch, na kterých již probíhá výstavba / bylo
vydáno platné správní rozhodnutí a přesto jsou stále v územním plánu evidovány jako
rozvojové navržené plochy ačkoliv  již  nejsou "k dispozici"  potenciálním stavebníkům a
jsou de-facto využity. Dle informací MěÚ Varnsdorf se aktuálně (12/2021) jedná o níže
uvedené pozemky /  plochy,  celkem se jedná ve Varnsdorfu o 6,28 ha a na Studánce
o 0,33 ha, celkem v řešeném území 6,61 ha.

Tab.: Návrhové plochy, na kterých bylo vydáno SP nebo ÚR

číslo pozemku kat. území navržená 
plocha či část

výměra 
[m2]

pozn.

p.p.č. 7721/1 Varnsdorf 40.BM 7 608 ÚS 39

p.p.č. 4112 Varnsdorf 14.BM 1 907

p.p.č. 3469/7-15 Varnsdorf 26.BM 14 960 všech 9 parcel prodáno, 
na 3 zahájeno řízení

p.p.č. 5342/9-13,16,17,5344 Varnsdorf 4.BM 9 851 všechny rozprodány

p.p.č. 5981/7 Varnsdorf 195.BM 378

p.p.č. 1410 Varnsdorf 52.BM 1 250 ÚS 24

p.p.č. 1379, 1380, 1381 Varnsdorf 52.BM 3 272

p.p.č. 7697/9 Varnsdorf 41.BM 1 471

p.p.č. 5311/3,9 Varnsdorf 105.SC 7 955 ÚS 2

p.p.č. 5028/5 Varnsdorf 3.BM 1 806

p.p.č. 1325 Varnsdorf 46.BM 2 163 ÚS 21
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číslo pozemku kat. území navržená 
plocha či část

výměra 
[m2]

pozn.

p.p.č. 1471/2 Varnsdorf 58.BM 2 644

p.p.č. 4957 Varnsdorf 102.SC 892

p.p.č. 5307/4 Varnsdorf 104.SC 1 680 ÚS 2

p.p.č. 7181/1 Varnsdorf 62.BM 1 945 ÚS 29

p.p.č. 1092/1+1094/3 Varnsdorf 32.BM 1 741 1 stavba

p.p.č. 3432/8 Varnsdorf 190.BM 1 294

p.p.č. 149 Studánka u Rumbukru 82.BV 1 297

p.p.č. 310/2 Studánka u Rumbukru 85.BV 2 000

celkem 66 114

Zdroj: MěÚ Varnsdorf

Výše uvedené pozemky / části ploch již nemohou sloužit jako potenciál pro další obytnou
výstavbu  ve městě,  avšak  z  legislativních  a  metodických  důvodů  musí  zůstat  v  ÚP
zaneseny jako návrhové plochy (celkem 6,61 ha).

4. Na území města se vyskytuje řada navržených ploch bydlení městského (více než 11 ha),
které  byly  ze  strany  města  rozparcelovány  ev.  zasíťovány  a  odprodány  soukromým
stavebníkům,  kteří  zpravidla  vyvíjejí  aktivitu  směřující  k  jejich  zastavění,  dle  informací
MěÚ (07/2021) se jedná o tyto pozemky:

Tab.: Městské pozemky na návrhových plochách BM prodané v posledních 3-5 letech

ozn. plochy výměra plochy [m2] výměra rozprodané
části [m2]

pozn.

4.BM.2.25.55 12 483 12 483 rozprodáno za účelem stavby RD

11.BM.2.25.55 5 076 5 076 MěÚ eviduje žádosti o prodej stavebních 
pozemků, budou prodávány ihned po 
účinnosti nového ÚP

16.BM2.25.55 2 823 2 823 rozprodáno za účelem stavby RD

17.BM.2.25.55 2 431 2 431 rozprodáno za účelem stavby RD

23.BM.2.25.55 7 134 3 199 rozprodáno za účelem stavby RD

26.BM.2.25.55 15 010 15 010 rozprodáno za účelem stavby RD

29.BM.2.25.55 12 144 12 144 část rozprodána za účelem stavby RD, 
na zbylou část MěÚ eviduje žádosti o prodej
stavebních pozemků, budou prodávány 
ihned po platnosti novéhu ÚP

37.BM.2.25.55 7 634 7 634 rozprodáno za účelem stavby RD

38.BM.2.25.55 6 481 6 481 rozprodáno za účelem stavby RD

39.BM.2.25.55 4 720 4 720 rozprodáno za účelem stavby RD

41.BM.2.25.55 20 531 20 531 rozprodáno za účelem stavby RD

73.BM.2.25.55 12 263 1 721 prodaný 1 pozemek pro stavbu RD, zbylá 
část je soukromá

75.BM.2.45.15 9 793 2 365 pozemky města prodány pro stavbu RD

191.BM.2.25.55 2 808 2 808 rozprodáno za účelem stavby RD

201.BM.2.25.55 8 826 8 826 rozprodáno za účelem stavby RD

204.2.25.55 2 825 2 825 rozprodáno za účelem stavby RD

celkem 132 982 111 077

Zdroj: MěÚ Varnsdorf
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Obdobná situace pravděpodobně nastává i u soukromých pozemků, avšak o těch město
nemá dostupné informace.
Výše  uvedené  rozprodané  pozemky  se  přirozeně  překrývají  se  skupinou  pozemků,
na kterých bylo vydáno stavební povolení či územní rozhodnutí (dle bodu 3), avšak jedná
se pouze o 2,6 ha.

5. Jak je známo, město Varnsdorf má z urbanistického hlediska ne příliš  typickou historii
v tom smyslu, že jeho historie není „městská“, ale vzniklo sloučením několika původně
samostatných  venkovských  sídel.  Tento  vývoj  se  odrazil  ve  struktuře  zástavby,  která
v některých  místech  nemá  zcela  městký  „založený“  charakter,  ale  spíše  se  jedná
o postupně se zahušťující  zástavbu podél komunikací,  kde vzniká řada proluk různých
tvarů a velikostí. Tyto proluky jsou přirozeně převážně tvořeny zemědělskou půdou, která
však  vzhledem  k  výše  uvedeným  skutečnostem  nemá  předpoklady  pro  intenzívní
zemědělské  hospodaření,  lze  jí  využít  např.  jako  individuální  zahrady  u  stávajících  či
navržených RD. Navržená koncepce ÚP Varnsdorf do těchto prostorů umisťuje návrhové
plochy a předpokládá přednostní využití těchto území pro novou výstavbu.
Při tvorbě urbanistické koncepce bylo upřednostněno využití ploch / proluk v intravilánu
města,  v zastavěném  území  před  extenzívními  zásahy  do  volné  krajiny  či  zásahy
do souvislých lánů kvalitní zemědělské púdy.

6. Většina ploch je převzata z platného ÚPNSÚ Varnsdorf, což zajišťuje maximalizaci právní
kontinuity a jistoty pro uživatele území.

7. V rámci projednávacího procesu návrhu územního plánu Varnsdorf pro společné jednání
došlo  z  různých důvodů (požadavky KÚÚK,  DO,  změny v území)  ke  snížení  celkové
bilance  navržených  rozvojových  ploch  pro  bydlení,  údaje  jsou  uvedeny  v  následující
tabulce.
Tab.: Porovnání výměry navržených ploch v dokumentaci pro SJ a VP

kategorie
ploch

výměra navržených
ploch v návrhu pro 
společné jednání 
[ha]

z toho 
na ZPF
[ha]

výměra navržených
ploch v návrhu pro 
veřejné projednání 
[ha]

z toho 
na ZPF
[ha]

rozdíl (redukce) 
[ha]

rozdíl (redukce), 
z toho na ZPF 
[ha]

BM 84,76 77,77 77,61 69,50 7,15 8,27

BV 9,47 8,77 9,17 8,36 0,30 0,41

celkem 94,23 86,54 86,78 77,86 7,45 8,68

Zdroj: koncepce ÚP

Vzhledem k předchozí etapě zpracování ÚP Varnsdorf (návrh pro společné jednání) došlo
při úpravě pro veřejné projednání ke snížení celkové výměry navržených ploch BM o 8,4
% a navržených ploch BV o 3,1 %.

ODŮVODNĚNÍ ZÁBORŮ ZPF Z POHLEDU MĚSTA VARNSDORF
Předpokládaný demografický vývoj, který je dnes bohužel často mantrou, by neměl být jediným
rozhodujícím ukazatelem při vymezování nových zastavitelných ploch na bydlení, ale naopak by
bylo užitečné vzít v úvahu, vedle platné legislativy, i specifika dané oblasti.
1. Demografický vývoj ve Varnsdorfu není sice příznivý, za posledních 15 let došlo k poklesu

počtu obyvatel o 6 %, přesto však nelze předpokládat, že tento trend bude pokračovat,
resp.,  že  se  i  případně  neobrátí.  K této  úvaze  nás  vedou  současné  (pandemické)
zkušenosti,  které,  vedle  i  jistě  dalších  důvodů,  výrazně  zvyšují  zájem  o  bydlení
na venkově  a  v malých,  resp.  středné  velkých  městech,  a  to  nejen  ze  strany  stálých
obyvatel, ale i ze strany nově příchozích občanů. Za připomenutí stojí, že v období mezi
válkami měl Varnsdorf téměř 30 tisíc obyvatel.         

2. Specifika města Varnsdorfu spočívají v tom, že má unikátní geografickou polohu, která je
daná  vymezenou  státní  hranicí  se  SRN,  obklopující  město  ze  tří  stran.  To  přirozeně
limituje  možnosti  rozvoje  města,  zároveň,  což  je  pozitivní,  brání  chaotické  expanzi
zástavby do jeho okolí a tím vzniku satelitní zástavby.
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3. Dalším důležitým historickým aspektem je založení města. Město vzniklo v polovině 19.
století  sloučením  7  vesnic  na  základě  císařského  dekretu.  Tomu  odpovídá  jeho
urbanistická struktura,  která není  typicky městská.  Jsou zde patrné velké proluky jako
pozůstatek bývalých selských usedlostí, které jsou vhodné k zastavění zaprvé z důvodu,
že jsou jednou z mála možností rozvoje města, zároveň s vědomím, že se jedná o území,
kde se sice v minulosti zemědělsky hospodařilo, ale v současnosti ani v budoucnosti se
hospodařit  velmi  pravděpodobně nebude.  Takto přirozeně vzniklé  plošné a  prostorové
uspořádání  rozvolněného  charakteru  předurčuje  bydlení  obyvatel  města  převážně
v rodinných domech, kolektivní bydlení v panelácích je produktem 60. až 80. let minulého
století. Na území města, stejně tak i ve správním území ORP, se zemědělské pozemky
využívají výhradně na pastvu a sekání trávy. Sporným územím z pohledu ochrany ZPF je
lokalita  tvořená návrhovými  plochami  187.BM,  188.BM,  46.BM,  47.BM, 48.BM, 52.BM
pro bydlení. Důvodem pro tento návrh je enormní nedostatek stavebních pozemků, které
má  město  možnost  nabízet  zájemcům,  minimální  a  stále  se  snižující  nabídka  vede
ke zvýšenému zájmu o stavbu RD v okolních obcích, jako příklad uvádíme obec Horní
Podluží s 800 obyvateli, ve které v období posledních 7 let bylo postaveno 45 rodinných
domů.  Dalším  opatřením,  které  zvýší  nabídku  stavebních  pozemků  ve  městě,  je
i postupný převod části zahrádkářských kolonií na stavební pozemky v případech, kdy je
to je možné.  

4. Na  základě uvedených  skutečností  jsme  toho  názoru,  že  nelze  pouze  vycházet
z „papírové“ využitelnosti  půdy vyjádřené bonitou,  z které je potom vyvozováno možné
budoucí  zemědělské  využití  jako  v oblastech  s intenzivní  zemědělskou  činností.  Jako
zastavitelné  plochy  jsou  navrženy  zemědělské  půdy  s  průměrnou  a  podprůměrnou
produkční schopností (téměř výhradně III. a V. stupeň ochrany ZPF), ve správním území
města se mimo sekání a chovu hospodářských zvířat zemědělsky nehospodaří.

5. Navržené rozvojové plochy  jsou do nového ÚP  ve většině případů převzaty z platného
ÚPNSÚ Varnsdorf.

Zmíněná problematika pochopitelně není  jedinou příčinou neutěšeného demografického vývoje
v našem městě a zároveň ve Šluknovském výběžku, přesto však spolu s ostatními vlivy vytváří
poměrně  nepříznivé  prostředí  zejména  pro  mladé  občany  a  jejich  rodiny.  Dochází  potom
k paradoxu  tím,  že  na  jedné  straně  vymezování  nových  zastavitelných  ploch  v  ÚP musí  být
podmíněno  předpokládaným  nárůstem  počtu  obyvatel,  na  druhé  straně  opačný  reálný  trend
vylučuje tuto metodickou argumentaci použít.

Tab.: Nově postavené RD ve správním území ORP Varnsdorf:

2018 2019 2020 ½ 2021 Celkem

Varnsdorf + Studánka 15 9 13 11 48

Horní Podluží 5 3 8 4 20

Ostatní 4 obce 2 1 4 4 11

Zdroj: MěÚ Varnsdorf

ODŮVODNĚNÍ NĚKTERÝCH ZÁBOROVÝCH LOKALIT

140.VS Tato plocha pro výrobu a skladování byla městem vyčleněna pro rozvoj podnikatelských
aktivit  z toho  důvodu,  že  je  město  jejím  vlastníkem  a  žádnými  dalšími  plochami
nedisponuje,  dále  proto,  že  se jedná  o  lokalitu  mimo město  s velmi  dobrou  dopravní
dostupností, činnost na této ploše nebude mít zejména na plochy bydlení rušivý vliv. Její
vypuštění  z návrhu  ÚP by  mělo  negativní  dopad  na  rozvoj  podnikání,  protože  již  byl
projeven zájem o její využití, např. je vydáno stavební povolení na výstavbu plnící stanice
CNG (pozemek p.č.  3469/5 ve vlastnictví  investora).  Jako další  důvod zachování  této
plochy uvádíme výrazně omezené možnosti  umísťování podobných rozvojových ploch,
protože město je ze tří stran obklopeno státní hranicí. Doporučení dotčeného orgánu, že
k průmyslové činnosti  lze využít  stávající  brownfields,  jsou těžko realizovatelná,  jelikož

260 SAUL s.r.o



Odůvodnění územního plánu Varnsdorf N – Vyhodnocení důsledků na ZPF a PUPFL

takové  řešení  naráží  na  komplikované  majetkové  vztahy.  I  přesto,  že  územní  plán
nezohledňuje  majetkové  vztahy,  právě  ty  většinou  představují  v reálných  podmínkách
zásadní limity.  Bohužel se často jedná o rezidua nesystémové privatizace v 90. letech
minulého století. To platí o areálu bývalých jatek, kde město ve spolupráci se sousední
firmou TOS Varnsdorf a.s. usilovalo v minulosti o takové využití, ale celý areál se dostal
do konkursu a poté několikrát změnil majitele. Stejná situace je v případě tří sousedních
pozemků p.č. 1236/3, 192/10, 192/3 a okolních v k.ú. Dolní Podluží, dále v případě areálu
bývalé slévárny (5818/1, 5818/2, 5819/3, 5822, 5825 a další), na kterých vázne zástavní
právo státních institucí.  Tato plocha má navíc nevýhodnou polohu uvnitř  města. Těžko
využitelnou plochou z mnoha důvodů je i plocha železnice (p.č. 8213/1). Podobná situace
je u plochy tvořené pozemky p.č. 2269/1, 2276, 2271, 2278/3 ve vlastnictví firmy ELITE
a.s., kde je v nájmu provozováno skladování a prodej sypkých hmot, vlastník pozemků
nemá zájem o  jiné  využití.  Plocha  tvořená  pozemky  p.č.  2278/3  a  2338/2  byla  před
několika  měsíci  zakoupena  soukromou  firmou  k bytové  výstavbě.  Další  doporučené
plochy jsou již využity, na ploše tvořené pozemkem p.č. 2151/5 v ul. Dělnická (chybně
uvedena  ul.  Děčínská)  je  etablována  firma  MDG  SERVIS,  pozemek  p.č.  2151/2  je
rozvojovou plochou sousední  zahraniční  firmy HW Real  Estate Czech Republic  s.r.o.,
neznámé záměry jsou pouze na zbylých dvou pozemcích p.č. 2151/1 a 2151/6 o rozloze
necelých 3 tisíce m2. Další doporučenou lokalitou je plocha tvořená pozemky p.č. 3172 a
8188/1.  Pozemek p.č.  8188/1 je  plochou železnice,  pozemek p.č.  3172 je  v současné
době  upravován,  spolu  se  dvěma  jižně  sousedícími  pozemky,  ke  stání  pro  nákladní
automobily.  Dále,  pozemky  v ul.  Karlínská  (p.č.  514/1,  514/2  a  515)  budou  vlastníky
využity  k obchodním aktivitám v rámci  ploch smíšených (záměr vychází  ze sousedství
s areálem obchodního centra Kaufland). Nakonec doporučená plocha tvořená pozemky
p.č.  604,  605  a  dalšími,  je  vhodná  pro  využití  v rámci  občanské  vybavenosti,  nikoliv
k průmyslové  činnosti.  Ovšem i  další  účelné  využití  této  plochy  je  výrazně  negativně
ovlivněno přístupem jejího vlastníka (několik let trvalo, než město docílilo,  aby vlastník
odstranil nepořádek po zrušené tržnici na těchto pozemcích, který dělal ostudu u hlavní
silnice do SRN, navíc je zde vydáno platné územní rozhodnutí  na stavbu obchodního
centra).

Z uvedených  důvodů  navrhujeme  zachovat  návrhovou  plochu  průmyslu  140.VS  v k.ú.
Varnsdorf.

N.5 VYHODNOCENÍ A ODŮVODNĚNÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ 
NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE 
LESA

Návrhy  urbanistického  řešení  se  z velmi  malé  část  týkají  i  lesních pozemků,  tzn.,  že  dochází
k jejich záboru.

Tab.: zastavitelné plochy, trvalý zábor

plocha výměra záboru PUPFL identifikace dle LHP k.ú./p.p.č. vlastník

127.OV.8.45.15 29 m2, zanedbatelný podíl 
z celkové výměry PUPFL 
v ř.ú.

142, bezlesí 908,
kategorie lesa 
hospodářského

Varnsdorf/část 7519/1 ČR - Lesy ČR, s.p.,
Přemyslova 1106/19,
500 08 Hradec 
Králové

150.DS 4058 m2, tj. 0,04 % z celkové 
výměry PUPFL v ř.ú.

136 A část, kategorie 
lesa hospodářského

Studánka u Rumburku /
část 1066

celkem 7914, , tj. 0,08 % z celkové 
výměry PUPFL v ř.ú.
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ODŮVODNĚNÍ ZÁBORŮ PUPFL

127.OV.8.45.15: Jedná se o návrh rozhledny s rekreačním zázemím, funkčního využití „občanská
vybavenost“, kdy se zábor týká o část bezlesí bez porostní půdy. Účel vymezení plochy,
tj. zbudování rozhledny se zázemím, je přímo spjat s vrcholem Špičáku, na kterém se
shodou  okolností  nachází  PUPFL.  Přesunutím  na  jiné  místo  by  vzhledem  k  terénní
konfiguraci ztratila plocha smysl. Záměrem nedojde k redukci porostní  plochy (142 B),
dotčený lesní pozemek je součástí bezlesí.

150.DS: Jedná  se  plochu  koridoru  přeložky  silnice  II/263  v návaznosti  na  ÚP  Krásná  Lípa,
zařazeného do ploch „dopravní infrastruktury silniční“. Záměr se týká porostní plochy, je
zařazen  do  tzv.  veřejně  prospěšných  staveb.  Vymezený  koridor  přímo  souvisí  se
schváleným dopravním řešením územního plánu Krásná Lípa a nelze jej přesunout mimo
PUPFL. Bez jeho vymezení by nebylo možné realizovat schválenou dopravní koncepci
ÚP Krásná Lípa.

E25 jedná se o koridor pro vrchní elektrické vedení VVN 110 kV. Zábory ZPF se zde týkají
pouze  patek  stožárů  na  pozemcích  ZPF  (viz  výše),  vymezený  koridor  zasahuje
i do PUPFL,  kdy  se  nebude  jednat  o  jejich  zábor  (dotčená  plocha  zůstane  i  nadále
součástí  lesních pozemků, v plochovém zatřídění  LHP/LHO se stane na úkor porostní
plochy tzv. bezlesím).

Některé  rozvojové  plochy  zasahují  do  administrativně  stanoveného  ochranného  pásma lesa
(50 m), avšak i vzhledem k charakteru území obce, kdy některé stavební objekty sousedí přímo
s lesem,  je  nutné  vlastní  budoucí  zástavbu  situovat  tak,  aby  byla  dodržena šířka  ochranného
pásma min. v rozsahu střední výšky lesního porostu v mýtném věku (min. 20 – 25 m).
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O NÁVRH ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH A JEJICH 
ODŮVODNĚNÍ

Návrh rozhodnutí o námitkách k návrhu územního plánu Varnsdorf s vyhodnocením vlivů
na udržitelný rozvoj území podle § 52 stavebního zákona (veřejné projednání)

Podklad pro jednání ZM Varnsdorf zpracoval: Městský úřad Varnsdorf, úřad územního plánování
(Ing. Václav Nechvíle, Ing. Bc. Zuzana Jindřichová, DiS.) ve spolupráci s určeným zastupitelem
(Ing. Václav Moravec)

Duben 2022

NÁMITKA Č. 1

Václav Žák, Komenského 306, 407 47  Varnsdorf
Uplatněna dne 30.03.2022, č.j. 9573/2022.

Území dotčené námitkou – k.ú.Varnsdorf, plocha tvořená pozemkem p.č. 1408/2, LV 271.

Obsah  námitky –  v návrhu  územního  plánu  Varnsdorf  je  pozemek  uveden  jako  „PK  -  Plochy
veřejných prostranství - komunikace“. Žadatel žádá o zrušení tohoto funkčního využití a zařazení
do funkčního využití „BM - Plochy bydlení - městské“ z důvodu, že se jedná o soukromý pozemek
ve vlastnictví rodiny žadatele.

Návrh rozhodnutí o námitce č. 1

Námitce č. 1 se nevyhovuje

Odůvodnění k     námitce č. 1  

Pořizovatel  posoudil  námitku  z hlediska  oprávněnosti  k uplatnění  námitky,  přičemž  vycházel
z ustanovení  §  52  odst.  2  stavebního  zákona  „Námitky  proti  návrhu  územního  plánu  mohou
podávat  pouze  vlastníci  pozemků  a  staveb  dotčených  návrhem  řešení,  oprávněný  investor
a zástupce veřejnosti.“ Na základě posouzení dospěl k závěru, že předmětné podání je námitkou
dle stavebního zákona, neboť jej podal vlastník pozemků. K projednávání návrhu ÚP podle § 50
stavebního zákona (společné jednání), nebyla tato připomínka podána.

Funkční využití „PK - Plochy veřejných prostranství - komunikace“ bude v návrhu ÚP Varnsdorf
zachováno,  jelikož  i  sami  vlastníci  žádali  v říjnu  2014  o  „souhlas  se  změnou  využití  území“
předmětného  pozemku p.č.  1408/2  (odděleného  z pozemku  p.č.  1408/1)  na  „zřízení  sjezdu  a
přístupové komunikace“ v souvislosti se zřízením přístupové komunikace k novostavbě rodinného
domu RD č.p. 3549 (na p.p.č. 1409/2). Pokud by žadatelé trvali na změně funkčního využití tohoto
pozemku (komunikace),  muselo by být obnoveno řízení na stavbu rodinného domu na parcele
p.č. 1410 z důvodu zjištěných nových skutečností. K tomuto novému rodinnému domu musí vést,
podle § 20 odst. 7 vyhlášky č. 501/2006 v platném znění, zpevněná pozemní komunikace končící
nejdále  50  m  od  stavby.  Zároveň  uvádíme,  že  zaplocení  komunikace  a  její  znepřístupnění
uzamykatelnou  bránou,  což  uvádí  pan  Václav  Žák  v odůvodnění  námitky,  může  být  vážnou
komplikací  při  eventuálním  zásahu  HZS  či  Zdravotnické  záchranné  služby.  Podotýkáme,  že
všechny uvedené pozemky a stavby jsou ve vlastnictví rodiny žadatele.  

Pozemek p.č. 1408/2 je využíván jako přístupová komunikace k RD č.p. 3549 a k budovanému
RDna parcele p.č. 1410, proto je v návrhu ÚP Varnsdorf zachováno funkční využití „PK - Plochy
veřejných prostranství - komunikace“.
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NÁMITKA Č. 2 a 3

Václav Žák, Komenského 306, 407 47  Varnsdorf
Kamila Špruncová, Komenského 306, 407 47  Varnsdorf
Uplatněny dne 30.03.2022, č.j. 9572/2022 a č.j. 9570/2022.

Území dotčené námitkou – k.ú. Varnsdorf, plocha tvořená pozemkem p.č. 1410, LV 6822.

Obsah  námitky  –  v návrhu  územního  plánu  Varnsdorf  je  část  pozemku  p.č.1410  zařazena
do územní studie ÚS24. Vlastníci  se obávají  využití  této části  pozemku k prodloužení stávající
přístupové komunikace na p.č.  1408/2.  Oba žadatelé žádají  o  vyjmutí  uvedené části  pozemku
z důvodu, že se jedná o soukromý pozemek ve vlastnictví rodiny žadatele.

Návrh rozhodnutí o námitkách č. 2 a 3

Námitkám č. 2 a 3 se nevyhovuje

Odůvodnění k     námitce č. 2 a 3  

Pořizovatel  posoudil  námitku  z hlediska  oprávněnosti  k uplatnění  námitky,  přičemž  vycházel
z ustanovení  §  52  odst.  2  stavebního  zákona  „Námitky  proti  návrhu  územního  plánu  mohou
podávat  pouze  vlastníci  pozemků  a  staveb  dotčených  návrhem  řešení,  oprávněný  investor
a zástupce veřejnosti.“ Na základě posouzení dospěl k závěru, že předmětné podání je námitkou
dle stavebního zákona, neboť jej podal vlastník pozemků. K projednávání návrhu ÚP podle § 50
stavebního zákona (společné jednání), nebyla tato připomínka podána.

Část  pozemku p.č.  1410 bude v územní  studii  ÚS24 ponechána.  Důvodem je  skutečnost,  že
v rámci návrhu Veřejně prospěšných staveb (výkres VPS) je na této části navrženo přívodní VN
el. vedení k TN/VN trafostanici TN3, navržené na sousedním pozemku p.č. 1362/6. Dále uvádíme,
že ke společnému jednání byla podána připomínka na vynětí celkem 3 pozemků z územní studie
ÚS24,  na  kterých  byla  vydána  správní  rozhodnutí,  čemuž  bylo  vyhověno.  Dodáváme,  že
na předmětném pozemku p.č. 1410 je vydáno správní rozhodnutí (územní souhlas) na výstavbu
RD.  Z uvedených důvodů bude v návrhu ÚP Varnsdorf  zachována JZ část pozemku p.č. 1410
v územní studii ÚS24. 

NÁMITKA č. 4

Kamila Špruncová, Komenského 306, 407 47  Varnsdorf
Uplatněna dne 30.03.2022, č.j. 9565/2022.

Území dotčené námitkou – k.ú. Varnsdorf, plocha tvořená pozemkem p.č. 1410, LV 6822.

Obsah námitky – v návrhu územního plánu Varnsdorf je na části  pozemku p.č. 1410 navrženo
přívodní VN el. vedení k TN/VN trafostanici TN3, zaznamenané ve výkresu Veřejně prospěšných
staveb  (VPS).  Žadatelka  nesouhlasí  s uvedeným  řešením  a  navrhuje  umístění  el.  vedení
na sousedním pozemku. Paní Kamila Špruncová žádá o jí navržené, resp. jiné řešení z důvodu, že
se jedná osoukromý pozemek ve vlastnictví žadatelky, který chtějí využívat celý.

Návrh rozhodnutí o námitce č. 4

Námitce č. 4 se nevyhovuje

Odůvodnění k     námitce č. 4  

Pořizovatel  posoudil  námitku  z hlediska  oprávněnosti  k uplatnění  námitky,  přičemž  vycházel
z ustanovení  §  52  odst.  2  stavebního  zákona  „Námitky  proti  návrhu  územního  plánu  mohou
podávat  pouze  vlastníci  pozemků  a  staveb  dotčených  návrhem  řešení,  oprávněný  investor
a zástupce veřejnosti.“ Na základě posouzení dospěl k závěru, že předmětné podání je námitkou
dle stavebního zákona, neboť jej podal vlastník pozemků. K projednávání návrhu ÚP podle § 50
stavebního zákona (společné jednání), nebyla tato připomínka podána.
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Předmětný  pozemek  p.č.  1410  je  součástí  rozsáhlého  a  z  urbanizačního  pohledu  dosud
nevyužitého území mezi ulicemi Komenského a Štursova, které je součástí zastavěného území a
vzhledem  k  umístění  uvnitř  stávající  zástavby,  tvaru  a  dostupnosti  nevhodné  k  intenzívnímu
zemědělskému hospodaření. Z výše uvedených důvodů je toto území územním plánem navrženo
k zástavbě obytného charakteru (rozvojová plocha 52.BM.2.25.55 s podmínkou zpracování územní
studie ÚS24), přičemž využití této a obdobných ploch v zastavěném území města by mělo mimo
jiné snížit potřebu rozšiřování města za stávající hranice urbanizace do volné krajiny. Vymezením
rozvojové plochy 52.BM.2.25.55 je umožněno mimo jiné využití i pozemku p.č. 1410 pro obytnou
výstavbu.

Využití  výše  uvedené  rozsáhlé  rozvojové  plochy  pro  bydlení  je  podmíněno  řešením  veřejné
infrastruktury (dopravní a technické) i  veřejných prostranství odpovídající  rozsahu (cca 7 ha) a
významu plochy. Vzhledem k tomu, že značná část pozemků při ulici Komenského, ale i Štursova,
je  již  využita  pro stávající  obytnou zástavbu,  bude třeba využít  některé pozemky pro zajištění
veřejné  infrastruktury  pro  další  části  plochy  tak,  aby  v  tomto území  vznikla  dobře  fungující  a
urbanisticky  vhodně  vyřešená  část  města.  Konkrétní  podobu  řešení  převážné  části  veřejné
infrastruktury stanoví územní studie ÚS24, ovšem některé sítě technické infrastruktury, týkající se
tohoto území, mají vyšší význam v souvislostech širšího území či celoměstských. Toto se týká i
navrženého podzemního vedení VN, které je trasováno mimo jiné i při okraji pozemku p.č. 1410,
přičemž jeho význam není pouze v zásobování plochy 52.BM.2.25.55, ale i dalších ploch na území
města, proto je toto el. vedení vymezeno v územním plánu i jako VPS (přívodní VN el. vedení
k TN/VN trafostanici TN3, která je navržena na sousedním pozemku p.č. 1362/6). Poloha tohoto
vedení je navržena tak, aby co nejméně omezila využití pozemků, přes něž prochází. Jedná se
o podzemní  vedení,  které  se nebude  nijak  pohledově  uplatňovat  či  bránit  ve  výhledu.  Poloha
vedení může být následně upřesněna v rámci zpracování ÚS24.

Závěrem uvádíme, že ke společnému jednání (§ 50 stavebního zákona) byla podána připomínka
na vynětí celkem 3 pozemků z územní studie ÚS24, na kterých byla vydána správní rozhodnutí,
čemuž bylo vyhověno. Zároveň je na předmětném pozemku p.č. 1410 vydáno správní rozhodnutí
(územní souhlas) na výstavbu RD. Z uvedených důvodů bude v návrhu ÚP Varnsdorf zachována
JZ část pozemku p.č. 1410 v územní studii ÚS24.

NÁMITKA č. 5

Monika Andělová, Jizerská 154, 407 47  Varnsdorf
Uplatněna dne 01.04.2022, č.j. 9868/2022.

Území dotčené námitkou – k.ú. Varnsdorf, plocha tvořená pozemkem p.č. 732/1, LV 5028.

Obsah  námitky –  v návrhu  územního  plánu  Varnsdorf  je  pozemek  uveden  jako  „SK  -  Plochy
smíšené krajinné“.  Žadatelka žádá o zrušení  tohoto funkčního využití  a zařazení  do funkčního
využití „OV - Plochy občanského vybavení“ z důvodu, že stejné funkční využití bylo na této ploše
určeno v ÚPNSÚ Varnsdorf, dále, že se jedná o soukromý pozemek ve vlastnictví žadatelky, který
je touto změnu funkčního využití značně znehodnocen.

Návrh rozhodnutí o námitce č. 5

Námitce č. 5 se nevyhovuje

Odůvodnění k     námitce č. 5  

Pořizovatel  posoudil  námitku  z hlediska  oprávněnosti  k uplatnění  námitky,  přičemž  vycházel
z ustanovení  §  52  odst.  2  stavebního  zákona  „Námitky  proti  návrhu  územního  plánu  mohou
podávat  pouze  vlastníci  pozemků  a  staveb  dotčených  návrhem  řešení,  oprávněný  investor
a zástupce veřejnosti.“ Na základě posouzení dospěl k závěru, že předmětné podání je námitkou
dle stavebního zákona, neboť jej podal vlastník pozemků. K projednávání návrhu ÚP podle § 50
stavebního zákona (společné jednání),nebyla tato připomínka podána.
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Předmětná plocha, jejíž část je ve vlastnictví paní Moniky Andělové, je z části zarostlá vzrostlými
dřevinami, z části leží ze dvou stran v záplavovém území (řeka Mandava na východní straně a
na západní  straně  vodoteč  na  p.p.č.  8183).  Plocha  byla  v prvním  návrhu  ÚP  (podle  § 50
stavebního zákona) vyhodnocena jako vhodná k využití v rámci „SK - Plochy smíšené krajinné“ i
s ohledem  na  skutečnost,  že  byla  využívána  k chovu  koní.  K  využití  tohoto  pozemku  nebyla
podána  připomínka  při  projednávání  zadání  ÚP  ani  při  projednávání  návrhu  ÚP  v rámci
společného  jednání  (§  50  stavebního  zákona).  Tuto  nečinnost  lze  zdůvodnit  legitimním
očekáváním  kontinuity  posuzování  funkčního  využití,  vycházejícím  z platného  ÚPNSÚ.  Dalším
důvodem je skutečnost, že v návrhu Územního plánu Varnsdorf je vymezeno dostatečné množství
návrhových ploch pro bydlení a není žádoucí vymezovat nové, čehož důkazem je skutečnost, že
v návrhu ÚP pro veřejné projednání (§ 52 stavebního zákona) byly návrhové plochy pro bydlení
zredukovány oproti návrhu ÚP pro společné jednání (§ 52 stavebního zákona) o 8,4 %.

NÁMITKA č. 6
Mgr. Marek Hartych, Komenského 3399, 407 47  Varnsdorf
Uplatněna dne 01.04.2022, č.j. 9865/2022.

Území dotčené námitkou – k.ú. Varnsdorf, plocha tvořená pozemkem p.č. 7543/1, LV 5816.

Obsah  námitky –  v návrhu  územního  plánu  Varnsdorf  je  pozemek  uveden  jako  „PK -  Plochy
veřejných prostranství - komunikace“. Žadatel žádá o zrušení tohoto funkčního využití a zařazení
do funkčního využití „BM - Plochy bydlení - městské“ z důvodu, že se jedná o soukromý pozemek
v jeho vlastnictví.

Návrh rozhodnutí o námitce č. 6

Námitce č. 6 se nevyhovuje

Odůvodnění k     námitce č. 6  

Pořizovatel  posoudil  námitku  z hlediska  oprávněnosti  k uplatnění  námitky,  přičemž  vycházel
z ustanovení  §  52  odst.  2  stavebního  zákona  „Námitky  proti  návrhu  územního  plánu  mohou
podávat  pouze  vlastníci  pozemků  a  staveb  dotčených  návrhem  řešení,  oprávněný  investor
a zástupce veřejnosti.“ Na základě posouzení dospěl k závěru, že předmětné podání je námitkou
dle stavebního zákona, neboť jej podal vlastník pozemků. K projednávání návrhu ÚP podle § 50
stavebního zákona (společné jednání), nebyla tato připomínka podána.

Pozemek  p.č.  7543/1  je  z  hlediska  ÚPD  součástí  území  stabilizovaného,  které  je  popsáno
stabilizovanými plochami, tj.  nepodléhá návrhům ÚP. Předmětný pozemek spolu se sousedními
dvěma pozemky p.č. 7543/2,3 je dlouhodobě užíván jako komunikace pro obsluhu jak přilehlých
stabilizovaných  ploch  bydlení,  tak  i  navazujících  ploch  zemědělských  a  dále  tato  komunikace
zpřístupňuje další pozemky směrem na Špičák (plánovaná rozhledna). Vzhledem k tomu, že tato
komunikace má níže šířkově nevyhovující parametry (dle vyhl. č. 501/2006 Sb., § 22, odst. 2) a
vzhledem k tomu, že je zcela zřejmé, že na této komunikaci bude v budoucnu nezbytné zbudovat
prvky  umožňující  bezpečný  provoz,  např.  výhybiště,  obratiště,  parkování  apod.,  a  vzhledem
k tomu, že výměra jednotlivých pozemků v přilehlých plochách bydlení je nadstandardní, nebylo
měněno využití pruhu zmíněných tří pozemků (vč. pozemku č. 7543/1) a bylo ponecháno jejich
využití,  tj.  „PK – plochy veřejných prostranství – komunikace“.  Vlastnictví jednotlivých pozemků
není při zpracování územního plánu, vyjma veřejně prospěšných staveb a opatření, sledováno.

NÁMITKA č. 7
Zdenka Jobová, Novoměstská 2825, 407 47  Varnsdorf
Uplatněna dne 01.04.2022, č.j. 9890/2022.

Území dotčené námitkou – k.ú. Varnsdorf, plocha tvořená pozemkem p.č. 5981/1, LV 5012.

Obsah námitky – v návrhu územního plánu Varnsdorf je pozemek z větší části uveden jako „SK -
Plochy smíšené krajinné“. Žadatelka žádá o zrušení tohoto funkčního využití a zařazení celého
pozemku  do  funkčního  využití  „BM  -  Plochy  bydlení  -  městské“.  Důvodem  je  skutečnost,  že
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pozemek je podle současně platného ÚPNSÚ Varnsdorf určen k výstavbě rodinných domů. Plocha
pozemku byla za uvedeným účelem rozparcelována a na jednu část je vydán územní souhlas
s výstavbou RD.

Návrh rozhodnutí o námitce č. 7

Námitce č. 7 se nevyhovuje

Odůvodnění k     námitce č. 7  

Pořizovatel  posoudil  námitku  z hlediska  oprávněnosti  k uplatnění  námitky,  přičemž  vycházel
z ustanovení  §  52  odst.  2  stavebního  zákona  „Námitky  proti  návrhu  územního  plánu  mohou
podávat  pouze  vlastníci  pozemků  a  staveb  dotčených  návrhem  řešení,  oprávněný  investor
a zástupce veřejnosti.“ Na základě posouzení dospěl k závěru, že předmětné podání je námitkou
dle stavebního zákona, neboť jej podal vlastník pozemků.

Přesto, že v ÚPNSÚ Varnsdorf je pozemek určen k výstavbě rodinných domů, do návrhu ÚP nebyl
zařazen.  K tomuto návrhu,  podle § 50 stavebního zákona (společné jednání),  nebyla vlastníky
připomínka  uplatněna.  Vzhledem  k tomu,  že  v září  v  roce  2019  byl  na  jeden  z pozemků
zpracovaného  rozdělovacího  geometrického  plánu  (zatím  není  v KN  zapsán)  vydán  územní
souhlas  s výstavbou  RD,  byla  část  této  plochy  podél  komunikace  Táborská  o  velikosti  cca
5.800 m2 (cca 37 % plochy pozemku) zahrnuta do zastavitelných ploch „BM - Plochy bydlení -
městské“, větší část pozemku je zahrnuta do ploch „SK - Plochy smíšené krajinné“.

NÁMITKA č. 8
Martin Mencl, Lesní 2966, 407 47  Varnsdorf
Uplatněna dne 04.04.2022, č.j.10069/2022.

Území dotčené námitkou – k.ú. Varnsdorf, plocha tvořená pozemkem p.č. 5981/8, LV 6905.

Obsah  námitky –  v návrhu  územního  plánu  Varnsdorf  je  pozemek  uveden  jako  „SK  -  Plochy
smíšené krajinné“. Žadatel žádá o zrušení tohoto funkčního využití a zařazení celého pozemku
do funkčního využití „BM - Plochy bydlení - městské“. Důvodem je, že má v úmyslu na pozemku
vybudovat RD. Podle současně platného ÚPNSÚ Varnsdorf je k výstavbě rodinného domu určena
severovýchodní část předmětného pozemku. 

Návrh rozhodnutí o námitce č. 8

Námitce č. 8 se nevyhovuje

Odůvodnění k     námitce č. 8  

Pořizovatel  posoudil  námitku  z hlediska  oprávněnosti  k uplatnění  námitky,  přičemž  vycházel
z ustanovení  §  52  odst.  2  stavebního  zákona  „Námitky  proti  návrhu  územního  plánu  mohou
podávat  pouze  vlastníci  pozemků  a  staveb  dotčených  návrhem  řešení,  oprávněný  investor
a zástupce veřejnosti.“ Na základě posouzení dospěl k závěru, že předmětné podání je námitkou
dle stavebního zákona, neboť jej podal vlastník pozemků.

V ÚPNSÚ Varnsdorf je část předmětného pozemku určena k výstavbě RD, do návrhu ÚP podle
§ 50  stavebního  zákona  (pro  společné  jednání)  v roce  2018  nebyl  pozemek  zařazen  jako
zastavitelná  plocha,  byl  zařazen  do  nezastavěného  území  s  funkčním  využitím  „SK  -  Plochy
smíšené  krajinné“.  Původní  plocha  pozemku  p.č.  5981/1  zahrnovala  před  rozdělením,  které
proběhlo  v  roce  2019,  všech  5  v současné  době  zapsaných  pozemků  p.č.  5981/8  a
p.č. 5981/1,5,6,7.  V roce 2021 byly  4 oddělené pozemky p.č.  5981/5,6,7,8 převedeny na nové
majitele. Na dva pozemky p.č. 5981/6,7 bylo v témže roce vydáno stavební povolení na výstavbu
RD.  Z uvedeného vyplývá,  že k  napadenému pozemku p.č.  5981/8  nemohla  být  v roce 2018,
při projednávání  v rámci  společného  jednání,  uplatněna  připomínka  současným  vlastníkem.
Na celou  plochu  pozemku  p.č.  5981/1  nebyla  tehdejším  vlastníkem  (manželé  Jobovi)  také
připomínka uplatněna. Tato námitka souvisí s námitkou č. 7.
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NÁMITKA č. 9
Radomír Grafek, Žilinská 3180,  407 47  Varnsdorf
Robert Šatník, Novoměstská 3162, 407 47  Varnsdorf
Uplatněna dne 04.04.2022, č.j.10013/2022.

Území dotčené námitkou – k.ú. Varnsdorf, plocha tvořená pozemkyp.č.1328/1, 1328/10, 1329, LV
5012.

Obsah námitky – navrhovatelé žádají o změnu využití části plochy, tvořenou pozemky p.č. 1328/1a
1329, přičemž argumentují zmařením části podnikatelského záměru, který je zpracován na celou
plochu (z roku 2013) v zastavovací studii na výstavbu 26 RD. Vnávrhu územního plánu Varnsdorf
je  předmětná  plocha  z větší  částinávrhovou  plochou„47.BM  -  Plochy  bydlení  -  městské“
s navrženou  územní  studií  ÚS23.  Dále  žadatelé  uvádějí,  že  „SK  -  Plochy  smíšené  krajinné“.
Žadatelka žádá o zrušení tohoto funkčního využití a zařazení celého pozemku do funkčního využití
„BM - Plochy bydlení - městské“. Důvodem je skutečnost, že pozemek je podle současně platného
ÚPNSÚ Varnsdorf určen k výstavbě rodinných domů. Plocha pozemku byla za uvedeným účelem
rozparcelována a na jednu část je vydán územní souhlas s výstavbou RD.

Návrh rozhodnutí o námitce č. 9

Námitce č. 9 se nevyhovuje

Odůvodnění k     námitce č. 9  

Pořizovatel  posoudil  námitku  z hlediska  oprávněnosti  k uplatnění  námitky,  přičemž  vycházel
z ustanovení  §  52  odst.  2  stavebního  zákona  „Námitky  proti  návrhu  územního  plánu  mohou
podávat  pouze  vlastníci  pozemků  a  staveb  dotčených  návrhem  řešení,  oprávněný  investor
a zástupce veřejnosti.“ Na základě posouzení dospěl k závěru, že předmětné podání je námitkou
dle stavebního zákona, neboť jej podali vlastníci pozemků.

V návrhu  ÚP  pro  společné  jednání  podle  §  50  stavebního  zákona  byla  plocha  zahrnující
jihozápadní  části  pozemků p.č.  1328/1 a 1329 navržena k využití  „168.PZ –  Plochy veřejných
prostranství - zeleň“. K tomuto návrhu pro společné jednání byla vlastníky uplatněna připomínka
požadující, aby se do funkčního využití „PZ -plochy veřejných prostranství – zeleň“ zařadila pouze
plocha existujícího mokřadu s okolní zelení, jenž se nachází na p.č. 1329 o rozloze cca 57x40 m a
ostatní plochy pozemků p.č. 1328/10, 1328/1 a 1329 byly ponechány dle stávajícího využití podle
platného ÚPNSÚ Varnsdorf k funkčnímu využití „47.BM - Plochy bydlení - městské“. Podotýkáme,
že pozemek p.č. 1328/10 byl, zřejmě omylem, zahrnut do obou uplatněných připomínek i přesto,
že už v prvním návrhu ÚP byl  součástí  návrhové plochy „47.BM -  Plochy bydlení  -  městské“.
V návrhu  pro  veřejné  projednání  potom  byla  plocha  původně  navržená  jako  „168.PZ  -plochy
veřejných prostranství – zeleň“ zrušena a zahrnuta do návrhové plochy „47.BM - Plochy bydlení -
městské“, čímž byla tato plocha zvětšena o 10.416 m2. Výsledný návrh ÚP pro veřejné projednání
obsahuje  kompromisní  řešení,  které  je  výsledkem  několika  jednání  s orgánem  ochrany  ZPF,
existencí přírodně cenného území a zároveň i skutečnosti, že v sousedství projednávané plochy se
nachází amatérská střelnice ve vlastnictví Českého svazu biatlonu, z.s.

Výsledná bilance této změny je, že u pozemku p.č. 1329 tvoří část „zeleně“ 6.350 m2 (z čehož lze
odečíst  tu  část  o  velikosti  2.300  m2,  kterou  sami  vlastníci  navrhovali  k ponechání  v „zeleni“)
z celkové výměry 14.724 m2. V případě pozemku p.č. 1328/1 tvoří z celkové výměry 14.309 m2

„zeleň“ cca 600 m2. 

NÁMITKA č. 10

Termika Varnsdorf a.s., Palackého 3501, 407 47  Varnsdorf
Uplatněna dne 05.04.2022, č.j.10197/2022.

Území dotčené námitkou – k.ú. Varnsdorf, pozemky p.č. 6252 a 6251, LV 2990, dále p.č. 6234/2,
LV 6693.
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Obsah námitky:

1. žadatel  nesouhlasí  se  zařazením  pozemků  p.č.  6251  a  6252  v návrhu  územního  plánu
Varnsdorf do plochy „VS – Plochy výroby a skladování“ 

2. žadatel nesouhlasí s prodloužením VTL plynovodu přes pozemek p.č. 6234/2 ve vlastnictví
žadatele,

3. žadatel, jako vlastník sousedního pozemku p.č. 6234/2, nesouhlasí s plánovanou výstavbou
plynové kotelny na pozemcích města p.č. 6252 a 6251.

Návrh rozhodnutí o námitce č. 10

Námitce č. 10 se nevyhovuje

Odůvodnění k     námitce č. 10  

Pořizovatel  posoudil  námitku  z hlediska  oprávněnosti  k uplatnění  námitky,  přičemž  vycházel
z ustanovení  §  52  odst.  2  stavebního  zákona  „Námitky  proti  návrhu  územního  plánu  mohou
podávat  pouze  vlastníci  pozemků  a  staveb  dotčených  návrhem  řešení,  oprávněný  investor
a zástupce veřejnosti.“ Na základě posouzení dospěl k závěru, že předmětné podání je v bodech
1. a 3. připomínkou, v bodě 2. je námitkou dle stavebního zákona, neboť ji podal vlastník pozemků.
K projednávání  návrhu  ÚP  podle  §  50  stavebního  zákona  (společné  jednání),  nebyla  tato
připomínka podána.

Bod 1. – nesouhlas s navrženým funkčním využitím dvou pozemků p.č. 6251 a 6252 ve vlastnictví
města, tedy jiného vlastníka, nemá opodstatnění bez uvedení relevantních důvodů, mimo to se ÚP
nezabývá konkrétními záměry, pouze vymezuje plochy s konkrétním funkčním využitím pro jejich
případnou budoucí realizaci,

Bod  2.  –  nesouhlas  s prodloužením  VTL  plynovodu  přes  pozemek  p.č.  6234/2  není
akceptovatelný,  jelikož  je  tento  záměr  uveden  ve  výkresu  „Veřejně  prospěšných  staveb“  jako
veřejně prospěšná stavba „P3 – Přívodní VTL plynovod k teplárně“, 

Bod 3. – nesouhlas plánovanou výstavbou plynové kotelny na pozemcích města p.č. 6252 a 6251
nemá, stejně jak je uvedeno v bodě 1., opodstatnění, jelikož není uveden žádný relevantní důvod.

NÁMITKA č. 11
Residence Hotels s.r.o., Rybná 669/4, 11000 Praha
Uplatněna dne 05.04.2022, č.j.10135/2022.

Území dotčené námitkou – k.ú. Varnsdorf, pozemek p.č.3711/1, LV 6911.

Obsah námitky – navrhovatel žádá o zařazení části pozemku p.č. 3711/1 do plochy s funkčním
využitím „BM - Plochy bydlení - městské“. 

Návrh rozhodnutí o námitce č. 11

Námitce č. 11 se nevyhovuje

Odůvodnění k     námitce č. 11  

Pořizovatel  posoudil  námitku  z hlediska  oprávněnosti  k uplatnění  námitky,  přičemž  vycházel
z ustanovení  §  52  odst.  2  stavebního  zákona  „Námitky  proti  návrhu  územního  plánu  mohou
podávat  pouze  vlastníci  pozemků  a  staveb  dotčených  návrhem  řešení,  oprávněný  investor
a zástupce veřejnosti.“ Na základě posouzení dospěl k závěru, že předmětné podání je námitkou
dle stavebního zákona, neboť jej podal vlastník pozemku.

V návrhu ÚP pro společné jednání podle § 50 stavebního zákona byl tento pozemek celý zahrnut
do ploch s využitím „ZP – Plochy zemědělské“. Žadatel se stal vlastníkem pozemku v září roku
2021, tudíž se nemohl zúčastnit projednávání návrhu ÚP. V návrhu pro veřejné projednání podle
§ 52 stavebního zákona je tento pozemek z hlediska využití beze změny.

Pozemek byl  jako zemědělská plocha vymezen již  v ÚPNSÚ Varnsdorf.  Jedná se o pozemek
spadající do III. třídy ochrany zemědělského půdního fondu. V návrhu Územního plánu Varnsdorf
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je vymezeno dostatečné množství návrhových ploch pro bydlení a není žádoucí vymezovat nové.
Naopak bylo nutné již mezi návrhem ÚP Varnsdorf pro společné jednání (§ 50 stavebního zákona)
a  návrhem ÚP pro  veřejné  projednání  (§  52  stavebního  zákona)  významně  omezit  množství
návrhových ploch pro bydlení zejména z důvodu ochrany ZPF a také kvůli demografickému vývoji
města. Konkrétně byla výměra návrhových ploch pro bydlení zredukována o 8,4 %. Dále se jedná
o pozemek v okrajové části města, kde je stávající rozptýlená zástavba, kterou není vhodné dále
zahušťovat.

NÁMITKA č. 12
Residence Hotels s.r.o., Rybná 669/4, 11000 Praha
Uplatněna dne 05.04.2022, č.j.10136/2022.

Území dotčené námitkou – k.ú. Varnsdorf, pozemky p.č. 7674 a 7673, LV 6911. 

Obsah námitky– navrhovatel  žádá o  zařazení  pozemkůp.č.7674 a 7673 do plochy s funkčním
využitím „BV -Plochy bydlení - městské“. 

Návrh rozhodnutí o námitce č. 12

Námitce č. 12 se nevyhovuje

Odůvodnění k     námitce č. 12  

Pořizovatel  posoudil  námitku  z hlediska  oprávněnosti  k uplatnění  námitky,  přičemž  vycházel
z ustanovení  §  52  odst.  2  stavebního  zákona  „Námitky  proti  návrhu  územního  plánu  mohou
podávat  pouze  vlastníci  pozemků  a  staveb  dotčených  návrhem  řešení,  oprávněný  investor
a zástupce veřejnosti.“ Na základě posouzení dospěl k závěru, že předmětné podání je námitkou
dle stavebního zákona, neboť jej podal vlastník pozemku.

V návrhu ÚP pro společné jednání  podle § 50 stavebního zákona byly tyto pozemky zahrnuty
do ploch s využitím „186 PZ – Plochy veřejných prostranství - zeleň“. Žadatel se stal vlastníkem
obou pozemků v září  roku 2021,  tudíž se nemohl zúčastnit  projednávání  návrhu ÚP. V návrhu
pro veřejné projednání podle § 52 stavebního zákona jsou pozemky z hlediska využití beze změny.

Pozemek  byl  již  v ÚPNSÚ Varnsdorf  vymezen  jako  „Veřejná,  doprovodná  a  ochranná  zeleň“.
Jedná  se  o  pozemek  spadající  do  III.  třídy  ochrany  zemědělského  půdního  fondu.  V návrhu
Územního plánu Varnsdorf je vymezeno dostatečné množství návrhových ploch pro bydlení a není
žádoucí vymezovat nové. Naopak bylo nutné již mezi návrhem ÚP Varnsdorf pro společné jednání
(§  50  stavebního  zákona)  a  návrhem  ÚP pro  veřejné  projednání  (§  52  stavebního  zákona)
významně omezit množství návrhových ploch pro bydlení zejména z důvodu ochrany ZPF a také
kvůli  demografickému  vývoji  města.  Konkrétně  byla  výměra  návrhových  ploch  pro  bydlení
zredukována o 8,4 %. Jedná se o pozemek v okrajové části  města na státní  hranici  se SRN.
Téměř na celé ploše pozemku je vzrostlá zeleň, která dále prostupuje do krajiny. Také vzhledem
k tomuto stávajícímu stavu byl pozemek navržen pro funkční využití „Plochy veřejných prostranství
– zeleň“.

NÁMITKA č. 13
Lukáš Šálek, Studánka u Rumburku 99E, 407 47  Varnsdorf
Uplatněna dne 05.04.2022, č.j.10205/2022.

Území dotčené námitkou – k.ú.Studánka u Rumburku, pozemek p.č. 162, LV 139. 

Obsah námitky – navrhovatel žádá o zařazení pozemku p.č.162 do plochy s funkčním využitím „BV
- Plochy bydlení - venkovské“. 

Návrh rozhodnutí o námitce č. 13

Námitce č. 13 se nevyhovuje
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Odůvodnění k     námitce č. 13  

Pořizovatel  posoudil  námitku  z hlediska  oprávněnosti  k uplatnění  námitky,  přičemž  vycházel
z ustanovení  §  52  odst.  2  stavebního  zákona  „Námitky  proti  návrhu  územního  plánu  mohou
podávat  pouze  vlastníci  pozemků  a  staveb  dotčených  návrhem  řešení,  oprávněný  investor
a zástupce veřejnosti.“ Na základě posouzení dospěl k závěru, že předmětné podání je námitkou
dle stavebního zákona, neboť jej podal vlastník pozemku. K projednávání návrhu ÚP podle § 50
stavebního zákona (společné jednání), nebyla tato připomínka podána.

V návrhu ÚP pro  společné jednání  podle  § 50 stavebního zákona byl  tento  pozemek zahrnut
z větší části do ploch s využitím „ZP – Plochy zemědělské“. Do stabilizované plochy „BV -Plochy
bydlení - venkovské“ byla zahrnuta pouze část tvořící proluku mezi sousedními RD.  V návrhu pro
veřejné projednání podle § 52 stavebního zákona je tento pozemek z hlediska využití beze změny.
Pozemek je součástí zemědělské plochy, která má II. třídu ochrany (BPEJ), v kterýchžto případech
je nesouhlas dotčeného orgánu ochrany ZPF se zařazením do zastavitelných ploch téměř jistý. 

NÁMITKA č. 14
Andrej a Alena Vnenkovi, B. Krawce 3160, 407 47  Varnsdorf
Uplatněna dne 05.04.2022, č.j.10203/2022.

Území dotčené námitkou – k.ú. Varnsdorf, pozemky p.č. 1318 a 1342/1, LV 3191. 

Obsah námitky – navrhovatel žádá o zařazení pozemkůp.č.1318 a 1342/1 do návrhových ploch
s funkčním využitím „BM -  Plochy bydlení  -  městské“.  Argumentuje  tím,  že  v platném ÚPNSÚ
Varnsdorf jsou plochy zařazeny do ploch „bydlení – rezerva“ dále tím, že pozemky jsou připojeny
k sítím TI, pozemek p.č. 1318 je „ostatní plochou“, nepodléhající vynětí ze ZPF. Dále uvádí, že
předmětná lokalita není zájmovým územím pro důlní a geologickou činnost. Za účelem výstavby
několika RD byly v předstihu provedeny terénní úpravy. 

Návrh rozhodnutí o námitce č. 14

Námitce č. 14 se nevyhovuje

Odůvodnění k     námitce č. 14  

Pořizovatel  posoudil  námitku  z hlediska  oprávněnosti  k uplatnění  námitky,  přičemž  vycházel
z ustanovení  §  52  odst.  2  stavebního  zákona  „Námitky  proti  návrhu  územního  plánu  mohou
podávat  pouze  vlastníci  pozemků  a  staveb  dotčených  návrhem  řešení,  oprávněný  investor
a zástupce veřejnosti.“ Na základě posouzení dospěl k závěru, že předmětné podání je námitkou
dle stavebního zákona, neboť jej podali vlastníci pozemků. K projednávání návrhu ÚP podle § 50
stavebního zákona (společné jednání), byla připomínka k předmětným pozemkům podána.

Pozemky p.č. 1318 a část p.č. 1342/1 byly součástí řešení značně komplikované lokality, v návrhu
ÚP pro společné jednání  (§ 50 stavebního zákona) označené jako „46.BM - Plochy bydlení  –
městské“;  tato  lokalita  byla  předmětem několika  jednání  s dotčeným orgánem ochrany ZPF –
odborem ŽP KÚÚK a MŽP, konečným přijatelným řešením potom byla varianta, která nově zařadila
do zastavitelných ploch pozemek p.č. 1312/9 (ve vlastnictví žadatelů, jedná se o ostatní plochu)
jako  součást  návrhové  plochy  „188.BM  -  Plochy  bydlení  –  městské“,  naopak  zařadila
do nezastavěného  území  s funkčním  využitím  „ZP –  plochy  zemědělské“  větší  část  pozemku
p.č. 1342/1 z původního návrhu zastavitelné plochy o velikosti cca 15.000 m2. Jako zastavitelná
část byla ponechána pouze jihozápadní část o velikosti cca 3.400 m2, označená jako „187.BM -
Plochy bydlení  – městské“.  V případě pozemku p.č.  1318 (ostatní  plocha)  nedošlo  ke změně,
v návrhu ÚP byl ponechán v nezastavěném území s funkčním využitím „ZP – plochy zemědělské“.

Podoba finálního návrhu uspořádání ploch v této lokalitě byla výsledkem jejího posuzování jednak
z hlediska urbanistického řešení, tedy návaznosti návrhových ploch na zastavěné území, dále také
z hlediska  celkové  bilance  nově  vymezených  zastavitelných  ploch  na  bydlení  ve  vztahu
k demografickému  vývoji  ve  městě  a  z toho  vyplývajícího  tlaku  na  zdůvodnitelnost  navržené
urbanistické koncepce. Výsledkem toho byla i skutečnost, že nebyly z hlediska možného zastavění
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preferovány pozemky, jejichž využití jsou „ostatní plochy“, a které tudíž nepodléhají vynětí ze ZPF.
Dodáváme, že v návrhu všech ploch na bydlení došlo mezi návrhem ÚP pro společné jednání
(§ 50  stavebního  zákona)  a  návrhem  ÚP  pro  veřejné  projednání  (§ 52  stavebního  zákona)
k redukci o 8,4 %.

NÁMITKA č. 15:
Michael Šatník, Radek Kozumplik, Hájenská 1433, 407 47  Varnsdorf
Uplatněna dne 04.04.2022, č.j.10012/2022.

Josef Jelínek, Budějovická 386, 407 47  Varnsdorf
Uplatněna dne 05.04.2022, č.j.10160/2022.

Zdeněk Beck, Miloslava Becková, Budějovická 1699, 407 47  Varnsdorf
Uplatněna dne 05.04.2022, č.j.10159/2022.

Petr Ramisch, Budějovická 3238, 407 47  Varnsdorf
Uplatněna dne 05.04.2022, č.j.10156/2022.

Martin Čelko, Marcela Čelková, Budějovická 3569, 407 47  Varnsdorf
Uplatněna dne 05.04.2022, č.j.10154/2022.

Petr Málek, Budějovická 3473, 407 47  Varnsdorf
Uplatněna dne 05.04.2022, č.j.10269/2022.

Území dotčené námitkou – k.ú. Varnsdorf, pozemky p.č.7187/1 a 7188, LV 2990. 

Obsah námitky – navrhovatelé žádají o zrušení funkčního využití „BM - Plochy bydlení - městské“
na  ploše  tvořené  pozemky  p.č.  7187/1  a  7188  a  vyřazení  z návrhové  zastavitelné  plochy  a
navržení nějaké formy „zeleně“. Argumentují tím, že na uvedené ploše je prameniště spodních
vod, za tím účelem jsou tam vybudovány sběrné studny na vodu, dále tím, že jakákoliv výstavba
by narušila odtokové poměry dešťových vod, dále by výstavba ohrozila výšku hladiny ve studnách
v okolí, které jsou v této lokalitě jediným zdrojem pitné vody.  

Návrh rozhodnutí o námitce č. 15

Námitce č. 15 se nevyhovuje

Odůvodnění k     námitce č. 15  

Pořizovatel  posoudil  námitku  z hlediska  oprávněnosti  k uplatnění  námitek,  přičemž  vycházel
z ustanovení  §  52  odst.  2  stavebního  zákona  „Námitky  proti  návrhu  územního  plánu  mohou
podávat  pouze  vlastníci  pozemků  a  staveb  dotčených  návrhem  řešení,  oprávněný  investor
a zástupce veřejnosti.“ Na základě posouzení dospěl k závěru, že předmětné podání je námitkou
dle  stavebního  zákona,  neboť  jej  podali  vlastníci  sousedních  pozemků,  domnívající  se,  že
případné  stavební  činnosti  na  pozemcích  p.č.  7187/1  a  7188  poškodí,  resp.  ohrozí,  jejich
nemovitosti. K projednávání návrhu ÚP podle § 50 stavebního zákona (společné jednání), nebyla
připomínka k předmětným pozemkům podána.

Pozemky p.č. 7187/1 a 7188 jsou v návrhu ÚP součástí návrhové plochy na bydlení v RD „187.BM
- Plochy bydlení – městské“, jejíž částí jsou ještě tři další pozemky ve vlastnictví soukromých osob
(p.č. 7177/4, 7181 a 7182/1). Plocha, na kterou je zároveň nařízeno zpracování územní studie
ÚS29,  byla  k uvedenému  využití  navržena,  protože  ve  stanoviscích  dotčených  orgánů  ani
v připomínkách ostatních organizací  (oprávnění  investoři)  nebyl  uveden žádný důvod,  který by
navržené využití vylučoval. Navrhovatelům bylo při ústních jednáních, zdá se neúspěšně, sděleno,
že vlastní realizaci záměru předchází zpracování územní studie, která definuje všechna rizika a
odhalí případné překážky, které mohou plánovaný záměr, tedy plánovanou výstavbu, modifikovat
či úplně znemožnit.
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NÁMITKA č. 16
Pavel a Lenka Hruškovi, S. K. Neumanna 3184, 407 47  Varnsdorf
Uplatněna dne 04.04.2022, č.j.10047/2022.

Území dotčené námitkou – k.ú. Varnsdorf, pozemek p.č. 7541/5, LV 6318. 

Obsah námitky – navrhovatelé žádají o zařazení větší části pozemku p.č. 7541/5 do návrhových
ploch s funkčním využitím „BM - Plochy bydlení - městské“. Jako důvod uvádějí, že i další část této
lokality je dopravně přístupná, nic nebrání,dle jejich názoru,výstavbě většího počtu RD. Požadavek
žadatelů je zvětšení stávající návrhové plochy z cca 5.500 m2 na cca 18.500 m2.

Návrh rozhodnutí o námitce č. 16

Námitce č. 16 se nevyhovuje

Odůvodnění k     námitce č. 16  

Pořizovatel  posoudil  námitku  z hlediska  oprávněnosti  k uplatnění  námitky,  přičemž  vycházel
z ustanovení  §  52  odst.  2  stavebního  zákona  „Námitky  proti  návrhu  územního  plánu  mohou
podávat  pouze  vlastníci  pozemků  a  staveb  dotčených  návrhem  řešení,  oprávněný  investor
a zástupce veřejnosti.“ Na základě posouzení dospěl k závěru, že předmětné podání je námitkou
dle stavebního zákona, neboť jej podali vlastníci pozemku. K projednávání návrhu ÚP podle § 50
stavebního zákona (společné jednání), byla připomínka k předmětnému pozemku podána.

Část pozemku p.č. 7541/5 byla už v návrhu ÚP pro společné jednání součástí návrhové plochy
„41.BM  -  Plochy  bydlení  –  městské“,  ta  potom  byla  v návrhu  ÚP  pro  veřejné  projednání
samostatně vymezena jako návrhová plocha „196.BM - Plochy bydlení – městské“.  Plocha má
velikost  cca 5.500 m2,  přičemž tento  návrh  musel  být  projektantem a pořizovatelem důkladně
zdůvodněn  pro  dotčený orgán  ochrany ZPF – odbor  ŽP KÚÚK.  Jakékoliv  další  rozšíření  této
plochy (z cca 5.500 m2 na navrhovateli požadovaných cca 18.500 m2) bylo dotčeným orgánem
vyhodnoceno  jako  nepřípustné,  a  to  jak  z hlediska  urbanistického  řešení,  tedy  návaznosti
návrhových ploch  na  zastavěné  území,  tak  dále  z hlediska  celkové bilance nově vymezených
zastavitelných ploch na bydlení ve vztahu k demografickému vývoji ve městě a z toho vyplývajícího
tlaku na zdůvodnitelnost navržené urbanistické koncepce.  Dodáváme, že v návrhu všech ploch
na bydlení došlo mezi návrhem ÚP pro společné jednání (§ 50 stavebního zákona) a návrhem ÚP
pro veřejné projednání (§ 52 stavebního zákona) k redukci o 8,4 %.

NÁMITKA č. 17
Tomáš Vršek, Tř. 9. Května 1156/47,408 01  Rumburk
Andrea Milecová, 2. Polské armády 1113/34, 408 01  Rumburk
Uplatněna dne 04.04.2022, č.j.10089/2022.

Území dotčené námitkou – k.ú.Studánka u Rumburku, pozemek p.č. 227, LV 379. 

Obsah námitky– navrhovatelé žádají o zařazení pozemku p.č. 227 do plochy s funkčním využitím
„BV - Plochy bydlení - venkovské“.

Návrh rozhodnutí o námitce č. 17

Námitce č. 17 se nevyhovuje

Odůvodnění k     námitce č. 17  

Pořizovatel  posoudil  námitku  z hlediska  oprávněnosti  k uplatnění  námitky,  přičemž  vycházel
z ustanovení  §  52  odst.  2  stavebního  zákona  „Námitky  proti  návrhu  územního  plánu  mohou
podávat  pouze  vlastníci  pozemků  a  staveb  dotčených  návrhem  řešení,  oprávněný  investor
a zástupce veřejnosti.“ Na základě posouzení dospěl k závěru, že předmětné podání je námitkou
dle stavebního zákona, neboť jej podali vlastníci pozemku. K projednávání návrhu ÚP podle § 50
stavebního zákona (společné jednání), nebyla tato připomínka podána.
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V návrhu ÚP pro  společné jednání  podle  § 50 stavebního zákona byla  severní  část  pozemku
zahrnuta do ploch s využitím „SK – Plochy smíšené krajinné“. Do návrhové plochy „87.BV - Plochy
bydlení - venkovské“ byla zahrnuta pouze jižní část o velikosti 350 m2. Žadatelé se stali vlastníky
pozemku  v červenci  roku  2021,  tudíž  se  nemohli  zúčastnit  projednávání  návrhu  ÚP  v rámci
společného  jednání. Zároveň  bylo  na  celý  pozemek  vydáno  19.3.2022  stavební  povolení
na stavbu RD v souladu s  platným ÚPNSÚ Varnsdorf  („obytná zástavba nízkopodlažní“).
Pokud  je  vydáno  na  pozemek  správní  rozhodnutí  povolující  stavbu,  územní  plán  to
respektuje a po dokončení stavby při nejbližší změně ÚP pozemek zahrne do zastavěného
území.

NÁMITKA č. 18
Milan Klocperk, Vilová 2064, 407 47  Varnsdorf
Uplatněna dne 05.04.2022, č.j.10260/2022.

Území dotčené námitkou – k.ú. Varnsdorf, pozemky p.č. 4114, 4115, LV 5033. 

Obsah námitky – navrhovatel žádá o zařazení pozemků p.č. 4114 a 4115 do návrhových ploch
s funkčním využitím „BM - Plochy bydlení - městské“. Jako důvod uvádí, že spolu se sousedním
pozemkem  p.č.  4113/1,  kterého  je  také  vlastníkem  a  který  je  určeny  k zastavění  RD,  míní
ke stejnému účelu využít i tyto dva pozemky. 

Návrh rozhodnutí o námitce č. 18

Námitce č. 18 se nevyhovuje

Odůvodnění k     námitce č. 18  

Pořizovatel  posoudil  námitku  z hlediska  oprávněnosti  k uplatnění  námitky,  přičemž  vycházel
z ustanovení  §  52  odst.  2  stavebního  zákona  „Námitky  proti  návrhu  územního  plánu  mohou
podávat  pouze  vlastníci  pozemků  a  staveb  dotčených  návrhem  řešení,  oprávněný  investor
a zástupce veřejnosti.“ Na základě posouzení dospěl k závěru, že předmětné podání je námitkou
dle stavebního zákona, neboť jej podal vlastník pozemků. K projednávání návrhu ÚP podle § 50
stavebního zákona (společné jednání), nebyla připomínka k předmětnému pozemku podána.

Pozemky p.č. 4114 a 4115 tvoří  spolu s ukončením komunikace Svatopluka Čecha (p.č.  4086)
přirozené  spojení  s komunikací  Československých  letců  (p.č.  8166/1),  proto  bylo  z platného
ÚPNSÚ Varnsdorf převzato funkční využití „PZ – Plochy veřejných prostranství – zeleň“. Zároveň
byla tato část vyhodnocena jako naprosto nevhodná z zastavění. 

NÁMITKA č. 19
Lukáš a Šárka Černíkovi, Ostrovní 601/9, 290 01  Poděbrady
Uplatněna dne 06.04.2022, č.j.10360/2022, (podána 31.03.2022 na poště v Poděbradech).

Území dotčené námitkou – k.ú. Studánka u Rumburku, pozemky p.č. 212, 211, LV 248. 

Obsah námitky – navrhovatelé žádají, spíše vyjadřují obavy, aby místní komunikace (ve vlastnictví
města) na p.p.č. 212 byla zachována jako jediný možný přístup k jejich pozemku p.č. 211.

Návrh rozhodnutí o námitce č. 19

Námitka č. 19 není vyhodnocena

Odůvodnění k     námitce č. 19  

Pořizovatel  posoudil  námitku  z hlediska  oprávněnosti  k uplatnění  námitek,  přičemž  vycházel
z ustanovení  §  52  odst.  2  stavebního  zákona  „Námitky  proti  návrhu  územního  plánu  mohou
podávat  pouze  vlastníci  pozemků  a  staveb  dotčených  návrhem  řešení,  oprávněný  investor
a zástupce veřejnosti.“ Na základě posouzení dospěl k závěru, že předmětné podání je námitkou
dle  stavebního  zákona,  neboť  jej  podali  vlastníci  sousedního  pozemku,  domnívající  se,  že
případné zrušení  části  komunikace na p.č.  212 znemožní  přístup a užívání  jejich nemovitosti.
K projednávání návrhu ÚP podle § 50 stavebního zákona (společné jednání), nebyla připomínka
k předmětným pozemkům podána. 
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V návrhu ÚP pro společné jednání podle § 50 stavebního zákona, stejně tak i v návrhu pro veřejné
projednání,  je  lokalita  tvořená  návrhovou  plochou  „86.BV  -  Plochy  bydlení  -  venkovské“  a
stabilizovanou  plochou  tvořenou  dalšími  pozemky  s RD,  nezměněna,  lokalita  obsahuje  také
dotazovanou obslužnou komunikaci  na p.č.  212.  Žadatelé  pravděpodobně vyjadřují  předběžné
obavy  ohledně  případného  zrušení  či  prodeje  této  komunikace,  námitka  proto  nebyla,  také
z důvodu, že žadatelé požádali o zpětný výkup pozemku městem (jednání ZM 26. května 2022),
vyhodnocena.

NÁMITKA č. 20

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova4219, 430 03  Chomutov, oprávněný investor
(podle § 52 odst. 2 stavebního zákona)
Uplatněna dne 17.03.2022, č.j. 9006/2022, (jejich č.j. POH/09876/2022-2/032100).

Území  dotčené  námitkou  –  území  města  Varnsdorf  řešené  územním  plánem  podle  §  52
stavebního zákona. 

Obsah námitky:

1. Jedním  z  koncepčních  materiálů  na  celostátní  úrovni  jsou  Národní  plán  povodí  Odry  a
Národní  plán povodí  Labe (NPP) které byly  schváleny usnesením vlády České republiky
č. 31 ze dne 19. ledna 2022 a vydány opatřeními obecné povahy Ministerstvem zemědělství
(OOP-MZe) čj. MZE-70003/2021-15121 a MZE- 69999/2021-15121 ze dne 28. ledna 2022.
Těmito OOP-MZe byly schváleny i části kapitol IV. Cíle pro povrchové vody, podzemní vody
a chráněné oblasti vázané na vodní prostředí (kapitoly IV.1 až IV.5) a kapitoly V. Souhrn
programu opatření k dosažení cílů, které jsou nedílnou a závaznou částí těchto OOP-MZe.
S uvedenými NPP souvisejí  další  koncepční  materiály,  konkrétně se jedná o Plán dílčího
povodí Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry a Plán dílčího povodí Ohře, dolního Labe a
ostatních přítoků Labe (POP). V návaznosti na schválení NPP budou v souladu s § 24 odst.
13 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů  (dále  jen  vodní  zákon),  POP  schváleny  Zastupitelstvem  kraje  nejpozději
do 30.6.2022. 

Území města Varnsdorf se nachází mj. ve vodních útvarech LNO_0180 - Mandava/Mandau
od státní  hranice po státní  hranici,  LNO_0170 -  Mandava/Mandau od pramene po státní
hranici  a  OHL_3160  Křinice  od  pramene  po  státní  hranici.  Tyto  vodní  útvary  byly
vyhodnoceny v rámci III. cyklu plánování v oblasti vod jako nevyhovující. Hlavním důvodem
nevyhovujícího stavu je fatální překročení limitu pro fosfor Pcelk a P-P04. Typickým zdrojem
tohoto znečištění jsou splaškové vody. Účinnost centrální ČOV je u tohoto typu znečištění
výrazně  vyšší  než  u  domovních  čistíren  (OČOV).  Z  tohoto  důvodu  je  zcela  nežádoucí
umožňovat rozvoj s možností odkanalizování pomocí DČOV. 

V návrhu ÚP je uvedeno (kapitola 0.2.1.2.), že v místní části Studánka je možné povolovat
rozvoj zástavby na zastavěných a zastavitelných plochách s využitím individuálního řešení
likvidace odpadních vod, jehož přípustnost, resp. podmínky určí podrobnější dokumentace, a
dále je zde uvedeno, že v rozvojových plochách s individuálním řešením likvidace odpadních
vod v dalších stupních projektové přípravy individuální řešení je nutno upřesnit a prokázat
řešení technické infrastruktury v celé ploše. 

V  Plánu  rozvoje  vodovodů  a  kanalizací  Ústeckého  kraje  je  v  kartě  Varnsdorf
(CZ042.3502.4215.0336.01)  uvedeno,  že  stávající  kanalizaci  je  třeba  rozšířit  na  celou
zástavbu města. Odkanalizování Varnsdorfu má být tedy dle PRVK ÚK řešeno centrálně.
Návrh územního plánu připouští obecně plochy s individuálním řešením likvidace odpadních
vod. Návrh ÚP tedy není v souladu s PRVK ÚK. 
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S ohledem na výše uvedené je tedy nezbytné: 

a) Přepracovat  návrh  územního  plánu a  uvést  jej  do  souladu  s  vodním  zákonem,
směrnicí  č.  91/271/EHS,  NPP Labe  a  Odry,  POP Ohře,  dolního  Labe  a  ostatních
přítoků Labe a Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry a Plánem rozvoje vodovodů a
kanalizací Ústeckého kraje. 

b) Výstavbu vodovodů, resp. vodovodních přípojek vázat na výstavbu kanalizace, resp.
kanalizačních přípojek.

c) Vymezovat rozvojové plochy (a následně povolovat výstavbu v rozvojových plochách)
pouze za předpokladu, že bude v lokalitě vybudována veřejná splašková kanalizace
zakončená ČOV. 

2. Návrh ÚP Varnsdorf vymezuje některé rozvojové plochy ve stanoveném záplavovém území
Mandavy(SZÚ)  a  částečně  i  ve  vymezené  aktivní  zóně  (AZZÚ).  Umísťování  v  AZZÚ je
v rozporu s ustanovením § 67 vodního zákona. 

Obecně nelze souhlasit s umísťováním rozvojových ploch do SZÚ. Tento nesouhlas je mimo
jiné i v souladu s Politikou územního rozvoje České republiky (čl. 2.2. bod 26) a dále s výše
uvedenými NPP a POP. V tomto smyslu je potřeba tyto plochy upravit, aby do SZÚ vůbec
nezasahovaly. Jedná se o plochu  28.BM.2.25.55 pro bydlení a plochu  130.0S.2.45.15 pro
rozšíření  sportoviště  (v případě  sportoviště  lze  plochu  akceptovat,  za  předpokladu,  že
případné stavební objekty budou umisťovány mimo SZÚ). 

3. Návrh  ÚP vymezuje  plochy  dopravní  infrastruktury,  které  mají  křížit  koryto  vodního  toku
Mandava v naší správě (155.PK, 156.PK a propojení  145.DS s  146.DS). Komunikace jsou
navrženy přes pozemky, ke kterým máme právo hospodařit. S ohledem na možné ovlivnění
odtokových  poměrů  a  s  ohledem  na  majetek  v  korytě  je  potřeba  nejprve  prověřit
realizovatelnost  těchto  navržených  přemostění.  V  návrhu  ÚP by  měly  být  vymezeny
pouze realizovatelné návrhy. 

4. Návrh  ÚP vymezuje  některé  plochy  pro  bydlení  na  pozemcích,  na  kterých se nacházejí
koryta vodních toků. 

Všechny plochy a koridory v  návrhu ÚP musí  respektovat  stávající  koryta  vodních toků,
včetně koryt vodních toků, která nemají vymezen pozemek vedený v KN jako vodní plocha.
Dále je potřeba zachovat volný pruh o šířce min 6 m u drobných vodních toků pro výkon
správy vodních toků. Zastavitelné plochy požadujeme v tomto smyslu upravit.

5. Upozorňujeme  na  skutečnost,  že  platný  ÚP  Varnsdorf  vymezuje  rozvojové  plochy  i
v lokalitách,  kde  jsou  umístěna  plošná  odvodňovací  zařízení.  Jejich  porušení  stavební
činností může způsobit lokální zamokření území. 

Předmětem  vyjádření je  návrh  Územního  plánu  Varnsdorf  včetně  vyhodnocení  jeho  vlivů
na udržitelný rozvoj území. 

Odkanalizování: Varnsdorf  má centrální  kanalizační  systém zakončený ČOV, v současné době
jsou  povolovány  DČOV.  Části  Studánka  a  Světliny  1  díl  nejsou  napojeny  na  centrální
odkanalizování. ÚP navrhuje i nadále individuální odkanalizování. 

S  rážkové vody  :   navrženo přednostně zasakovat v místě vzniku nebo jímat jako užitkovou vodu,
ostatní regulovaně odvádět do vodních toků. 

Stanovené záplavové území: Mandava a Křinice. 

Vodní  toky: navrženo 3  x  nové přemostění  Mandavy,  některé  zastavitelné plochy nerespektují
koryta VT. 

Vodní útvary podzemních vod: 64120 - Krystalinikum Lužických hor - Lužická Nisa a ostatní přítoky
Odry a 64110 - Krystalinikum Šluknovské pahorkatiny. 
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Vodní  útvary  povrchových  vod  tekoucích: LNO_0180  -  Mandava/Mandau  od  státní  hranice
po státní  hranici,  LNO_0190  -  Lužnička  od  pramene  po  státní  hranici,  LNO_0170  -
Mandava/Mandau od pramene po státní hranici, OHL_3160 - Křinice od pramene po státní hranici
a OESN_67414-1 - Mandau-1. 

Návrh rozhodnutí o námitce č. 20

Námitce č. 20 se vyhovuje částečně

Odůvodnění k     námitce č. 20  
bod 1. námitky: s ohledem na skutečnost, že oprávněný investor Povodí Ohře s.p. neuplatnil, ač
byl řádně vyzván, tuto zásadní připomínku při projednávání návrhu ÚP v rámci společného jednání
(§ 50 stavebního zákona), není tento požadavek akceptován,
bod 2. námitky: plocha 28.BM je zmenšena o plochu stanoveného záplavového území, podmínka
u návrhové plochy 130.OS je také splněna, 
bod  3.  námitky:  pořizovatel  uvádí,  že  územní  plán  stanoví  záměry,  podrobné  podmínky
realizovatelnosti  křížení  koryta  vodního  toku  Mandava  (155.PK,  156.PK  a  propojení  145.DS
s 146.DS) budou řešeny v pozdějších fázích projektové přípravy, 
bod  4.  námitky:  pořizovatel  uvádí,  že  podmínka  úpravy  zastavitelných  ploch  s ohledem
na zachování volného pruhu 6 m pro výkon státní správy je uvedena v podmínkách využití ploch
s rozdílným způsobem využití;  
bod  5.  námitky:  pořizovatel  uvádí,  že  existence  plošných  odvodňovacích  zařízení  je  známa,
případná korekce zastavitelnosti takových ploch bude provedena na základě výstupů z územních
studií, jejichž zpracování je na těchto plochách nařízeno.
V textové i grafické části návrhu ÚP jsou provedeny požadované úpravy uvedené v bodech 2., 3. a 4.
Pozn.: Námitka a její  vyhodnocení je současně uvedena ve  Zprávě o vyhodnocení stanovisek,
připomínek a námitek k návrhu ÚP Varnsdorf.

NÁMITKA č. 21
Ředitelství silnic a dálnic ČR, odbor investiční přípravy staveb, Čerčanská 12, 140 00  Praha 4,
oprávněný investor (podle § 52 odst. 2 stavebního zákona)
Uplatněna dne 04.04.2022, č.j.10105/2022, (jejich č.j. RSD-53986/2022-2, PID: RSDCXXMLCU).

Území  dotčené  námitkou  –  území  města  Varnsdorf  řešené  územním  plánem  podle  § 52
stavebního zákona. 

Obsah námitky:

ŘSD ČR má následující připomínky k návrhu územního plánu (dále jen ÚP) Varnsdorf. 

Ředitelství  silnic  a  dálnic  ČR  (dále  jen  "ŘSD  ČR")  je  státní  příspěvková  organizace  zřízená
Ministerstvem dopravy, pro které vykonává vlastnická práva státu k nemovitostem tvořícím dálnice
a  silnice  I.  třídy,  zabezpečuje  výstavbu  a  modernizaci  dálnic  a  silnic  I.  třídy,  spolupracuje
s příslušnými  orgány  státní  správy  včetně  orgánů  samosprávy,  poskytuje  jim  podklady  a
zpracovává vyjádření. 

ŘSD zasílá v souladu s §52 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., (Stavební zákon) v platném znění,
jako  oprávněný  investor,  níže  uvedené  námitky  k  návrhu  územního  plánu  (dále  jen  "ÚP")
Varnsdorf. 

Správním územím obce Varnsdorf prochází silnice 1/9. 

Z  hlediska  výhledových  záměrů  sledujeme  ve  správním  území  obce  přeložku  silnice  1/9  dle
studie  ,,1/9  Studánka  –  obchvat“,  zpracovatel  Mott  MacDonald  Praha,  spol.  s.r.o.  (11/2007).
Přeložka je v ÚP chráněna "jako VPS 149.DS v souladu dokumentací. 
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K návrhu ÚP Varnsdorf předloženému k veřejnému projednání   zasíláme následující námitky  :   

▪ Plochu pro plánovanou přeložku silnice 1/9 požadujeme nezařazovat jako plochu s rozdílným
způsobem  využití,  ale  jako  návrhový  koridor  vymezený  pro  umístění  DI.  Požadavek  je
v souladu  s  metodickým  doporučením  MMR  "Vymezení  koridorů  veřejné  dopravní  a
technické infrastruktury v územním plánu". 

Odůvodnění: Koridor dopravní infrastruktury není plochou s rozdílným způsobem využití dle
vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších
předpisů. 

▪ V textové části výroku ÚP požadujeme uvést, že je koridor vymezen pro umístění stavby
hlavní a některé ze staveb vedlejších (souvisejících) mohou být umístěny i s přesahem mimo
vymezený koridor. Současně požadujeme zajistit,  aby podmínky využití u funkčních ploch
sousedících  s  vymezeným  koridorem  umožňovaly  umístění  těchto  staveb  vedlejších
(souvisejících). 

Odůvodnění: V navazující přípravě a realizaci výše uvedeného záměru může dojít k dílčím
změnám technického řešení,  které mohou mít  vliv na jeho výslednou podobu.  Vyloučení
případných souvisejících staveb v okolních plochách by tak mohlo podstatně zkomplikovat
budoucí  přípravu  a  realizaci  záměru.  Požadujeme  tedy  zajistit,  aby  případné  stavby
související, jejichž přesný rozsah v této fázi přípravy stavby nelze jednoznačně určit, bylo
možné umístit také mimo vymezený koridor. 

▪ V návrhu ÚP požadujeme neuvádět návrhovou kategorii komunikace (přeložky silnice 1/9) a
v grafické části neuvádět konkrétní technické řešení přeložky - osu přeložky a osy ramen
MÚK. 

Odůvodnění: Konkrétní technické řešení přeložky silnice 1/9 či její kategorie je podrobnost,
kterou v souladu s §43, odst. 3, Stavebního zákona, nesmí územní plán obsahovat. 

K návrhu ÚP Varnsdorf předloženému k veřejnému projednání nemáme další námitky. 

Návrh rozhodnutí o námitce č. 21

Námitce č. 21 se vyhovuje

Odůvodnění k     námitce č. 21  

v  textové i  grafické části  návrhu ÚP jsou provedeny všechny požadované úpravy  a  doplněny
všechny požadavky uvedené v připomínce oprávněného investora ŘSD ČR:

1. Plochu pro plánovanou přeložku silnice 1/9 požadujeme nezařazovat jako plochu s rozdílným
způsobem využití, ale jako návrhový koridor vymezený pro umístění DI.

2. V textové části výroku ÚP požadujeme uvést, že je koridor vymezen pro umístění stavby
hlavní a některé ze staveb vedlejších (souvisejících) mohou být umístěny i s přesahem mimo
vymezený koridor. Současně požadujeme zajistit,  aby podmínky využití u funkčních ploch
sousedících  s  vymezeným  koridorem  umožňovaly  umístění  těchto  staveb  vedlejších
(souvisejících).

3. V návrhu ÚP požadujeme neuvádět návrhovou kategorii komunikace (přeložky silnice 1/9) a
v grafické části neuvádět konkrétní technické řešení přeložky - osu přeložky a osy ramen
MÚK.

Pozn.:  Námitka a její  vyhodnocení  je současně uvedena ve  Zprávě o vyhodnocení  stanovisek
k návrhu ÚP Varnsdorf.

Obsah připomínky je shodný se stanoviskem dotčeného orgánu MD, zaslaného dne 5.4.2022,

č.j. MD-12130/2022-910/2 (viz Zpráva o vyhodnocení stanovisek, připomínek a námitek k návrhu
ÚP Varnsdorf).
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P VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK

P.1 ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K NÁVRHU ÚZEMNÍHO 
PLÁNU VARNSDORF S VYHODNOCENÍM VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ 
ROZVOJ ÚZEMÍ PODLE § 50 STAVEBNÍHO ZÁKONA S NÁVRHY 
NA ŘEŠENÍ PRO NÁVRH ÚP PODLE § 52 STAVEBNÍHO ZÁKONA

PŘIPOMÍNKY VEŘEJNOSTI K NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU VARNSDORF (19)

1. Připomínka ze dne 03.07.2018 (č.j.: 18534/2018), Pavel Tesař, Petra Bezruče 3189, Varnsdorf:
návrh na změnu funkčního využití  zastavěné plochy tvořené 3 pozemky p.č. 4200/3, 4200/4 a
4199/2 v k.ú.  Varnsdorf  na „VS plochy výroby a skladování“,  plocha pozemku je  v návrhu ÚP
navržena na funkční využití stabilizované plochy „BM plochy bydlení - městské“, 

2.  Připomínka ze dne 03.07.2018 (č.j.:  18535/2018),  Ladislav a Monika Žítkovi,  Karlova 681,
Varnsdorf:  návrh na změnu funkčního využití  zastavěné plochy tvořené pozemkem p.č. 4200/1
v k.ú. Varnsdorf na „VS plochy výroby a skladování“, plocha pozemku je v návrhu ÚP navržena na
funkční využití stabilizované plochy „BM plochy bydlení - městské“, 

Vyhodnocení: připomínce bylo vyhověno, tyto dvě připomínky se týkají jedné lokality, na ploše je
provozována firma obchodující s náplněmi do tiskáren, což funkční využití „BM plochy bydlení -
městské“ umožňuje.

3.  Připomínka ze  dne  11.06.2018  (č.j.:  16195/2018),  Mgr.  Ambrož  Dunka,  Západní  2817,
Varnsdorf:  návrh  na  změnu  funkčního  využití  severovýchodní  části  pozemku  p.č.  3806/27
nezastavěného území (vlastník Bohuslav Pasovský) v k.ú. Varnsdorf na funkční využití „BM plochy
bydlení  -  městské“,  celý  pozemek je v návrhu ÚP navržen na funkční  využití  „ZP zemědělské
plochy“, 

4. Připomínka ze dne 21.06.2018 (č.j.:  17311/2018),  František Hrabčák,  Petra Bezruče 3486,
Varnsdorf, (připomínka shodná s připomínkou Mgr. Ambrože Dunky): návrh na změnu funkčního
využití  pozemku  p.č.  3806/27  v k.ú.  Varnsdorf  na  funkční  využití  „BM  bydlení  městské“,  celý
pozemek je v návrhu ÚP navržen na funkční využití „ZP zemědělské plochy“
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Vyhodnocení:  připomínce  nebylo  vyhověno,  po  posouzení  a  po  dohodě  s projektantem bylo
rozhodnuto o nezařazení plochy do návrhu ÚP z důvodu vymezené územní rezervy pro el. vedení
VVN 110 kV Nový Bor – Varnsdorf,  dále z důvodu nepřirozeného rozšíření do nezastavěného
území. 

5.  Připomínka ze  dne  05.06.2018  (č.j.:  15675/2018),  Ladislav  Mikulášik,  Seifertova  2518,
Varnsdorf: návrh na změnu funkčního využití nezastavěné plochy tvořené 2 pozemky p.č. 570 a
p.č. 571 v k.ú. Studánka u Rumburku na funkční využití „BV bydlení - venkovské“, pozemek je
v návrhu ÚP navržen na funkční využití „SK plochy smíšené krajinné“, 

Vyhodnocení:  připomínce  nebylo  vyhověno,  po  posouzení  a  po  dohodě  s projektantem bylo
rozhodnuto o nezařazení plochy do návrhu ÚP, dále z důvodu nesouhlasu dotčeného orgánu -
odboru  ŽP  KÚÚK  s vymezováním  dalších  návrhových  ploch  na  bydlení  v této  stavebně
rozvolněné lokalitě a s ohledem na dostatečné množství návrhových ploch na území Studánky. 
Pozn.: na pozemku p.č. 570 se nachází „černá“ stavba.
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6.  Připomínka ze  dne  06.06.2018  (č.j.:  15892/2018),  Klára  Ranušová  Bc.,  Studánka  110,
Varnsdorf: nesouhlas s plošnou regulací týkající se minimální velikosti stavebního pozemku na RD
1000 m2 (bude  posuzováno  individuálně  z hlediska  umístění  v zastavěném  území  či
na zastavitelných plochách),

Vyhodnocení: připomínce bylo vyhověno, bod č. 11 v Odůvodnění ÚP (str. 208).

7. Připomínka ze dne 02.07.2018 (č.j.: 18247/2018), Václav Markvart, Poštovní 1408, Varnsdorf:
návrh  na  změnu  funkčního  využití  plochy  tvořené  3  pozemky  p.č.  1158,  1159  a  1160  v k.ú.
Studánka u Rumburku na funkční využití „BV plochy bydlení - venkovské“, plocha je v návrhu ÚP
navržena na nezastavitelné funkční využití „SK plochy smíšené krajinné“, 

Vyhodnocení:  připomínce  nebylo  vyhověno,  po  posouzení  a  po  dohodě  s projektantem bylo
rozhodnuto o nezařazení plochy do návrhu ÚP z důvodu, že pozemek je z větší části krajinnou a
izolační  zelení  (podle  ÚPNSÚ  Varnsdorf),  vzhledem  k sousedství  s plánovaným  koridorem
silničního  Obchvatu  Studánky  (silnice  I/9)  je  navrženo  funkční  využití  „SK  plochy  smíšené
krajinné“. Dotčený orgán odbor ŽP KÚÚK nesouhlasí s vymezováním dalších návrhových ploch
na bydlení v případech, kdy není důvod takový pozemek zemědělsky nevyužívat a dále, kdy lze
případně použít sousední pozemky s využitím „ostatní plochy“ (p.č. 1154 a p.č. 1155), bez nutnosti
prokazování záboru ZPF.

8. Připomínka ze dne 02.07.2018 (č.j.: 18313/2018), Rudolf Winter, Edisonova 2739, Varnsdorf:
návrh  na  změnu  funkčního  využití  plochy  tvořené  pozemkem  p.č.  656/1  v k.ú.  Studánka
u Rumburku na „BV bydlení - venkovské“, pozemek je v návrhu ÚP navržen na funkční využití „SK
– plochy smíšené krajinné“, 

Vyhodnocení:  připomínce  nebylo  vyhověno,  po  posouzení  a  po  dohodě  s projektantem bylo
rozhodnuto o nezařazení plochy do návrhu ÚP z důvodu, že pozemek je zahrnut do plochy „SK
plochy smíšené krajinné“, požadavek je vzhledem ke skutečnosti, že čtyři další sousední pozemky
(p.č. 649, 647/2, 653, 654) ve vlastnictví žadatele byly v návrhu ÚP podle § 50 stavebního zákona
převedeny na stabilizovanou plochu „BV bydlení - venkovské“, není opodstatněný.
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9.  Připomínka ze  dne  04.07.2018  (č.j.:  18698/2018),  Eliška  Janošková,  Lydie  Mrtková  a  Jiří
Skramouský,  Dolní  Podluží  446,  Dolní  Podluží  305,  Husova 2633 Varnsdorf:  návrh na změnu
funkčního využití plochy nezastavěného území tvořené 4 pozemky p.č. 617, 546 a částí pozemků
p.č. 624/1 a 563 v k.ú. Studánka u Rumburku na funkční využití „BV bydlení - venkovské“, plocha
pozemku je v návrhu ÚP navržena na funkční  využití  „SK plochy smíšené krajinné“,  resp. „ZP
zemědělské plochy“,

Vyhodnocení: Připomínce nebylo vyhověno,  důvodem je skutečnost, že pozemky p.č. 617, 546
a části pozemků p.č. a 563 a 624/1 nelze vymezit, protože jejich velikost je menší než 1.000 m 2,
což je podmínka uvedená v regulativech pro plochy „BV plochy bydlení – venkovské“. Dále proto,
podle  názoru  dotčeného  orgánu  -  odboru  ŽP KÚÚK,  vymezování  dalších  návrhových  ploch
na bydlení  není  vhodné  s ohledem  na  rozvolněnost  zástavby  v této  lokalitě  a  dostatečnému
množství návrhových ploch na území Studánky.
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10. Připomínka ze dne 05.06.2018 (2 připomínky č.j.: 15666/2018 a č.j.: 15667/2018), Ing. Josef
Poláček,  Jizerská 153,  Varnsdorf:  návrh  na změnu funkčního  využití  pozemků nezastavěného
území  p.č. 1312/1 a p.č. 1316 v k.ú. Varnsdorf na bydlení v RD, plocha těchto dvou pozemků je
v návrhu ÚP navržena na nezastavitelné FV „SK – plochy smíšené krajinné“; stejná připomínka
byla uplatněna k zadání ÚP Varnsdorf, 

Řešení: v uvedené lokalitě je navržena změna rozložení návrhových ploch na bydlení s ohledem
na polohu  a  připravenost  obou  zmíněných  pozemků s tím,  že  bilance  zastavěné/nezastavěné
plochy zůstane zachována,  

Vyhodnocení:  připomínce  bude  vyhověno,  uvedené  pozemky  budou  řešeny  v rámci  úprav
návrhové plochy 46.BM; tato plocha byla předmětem několika jednání  s dotčeným orgánem –
odborem ŽP KÚÚK a MŽP, oba pozemky p.č. 1312/1 a p.č. 1316 (ostatní plochy) budou, podle
našeho  návrhu,  zařazeny  do  zastavitelné  plochy  s funkčním  využitím  „BM   plochy  bydlení  -
městské“, označené jako nová návrhová plocha.

11. Připomínka ze dne 02.07.2018 (č.j.: 18252/2018), Alena a Andrej Vnenkovi, B. Krawce 3160,
Varnsdorf: návrh na změnu funkčního využití pozemků p.č. 1312/9, 1318 a části p.č. 1342/1 v k.ú.
Varnsdorf  na  bydlení  v RD,  plocha  je  v návrhu  ÚP  navržena  na  nezastavitelné  FV  „ZP  -
zemědělské  plochy“,  resp.  „SK –  plochy  smíšené  krajinné“;  stejná  připomínka  byla  uplatněna
k zadání ÚP Varnsdorf (celá lokalita byla podle stanoviska Ochrany ZPF přepracována, zachován
k zastavění je pouze p.p.č. 1312/9),

Vyhodnocení: připomínce bude vyhověno částečně; pozemky  p.č. 1312/9, p.č. 1318 a část p.č.
1342/1 byly součástí řešení poměrně komplikované lokality, v návrhu ÚP pro společné jednání
(§ 50 stavebního zákona) označené jako 46.BM; tato lokalita byla a i bude předmětem mnohých
jednání  s dotčeným  orgánem ochrany  ZPF –  odborem ŽP KÚÚK,  jednou  z  námi  navrženým
řešením bude varianta, která nově zařadí do zastavitelných ploch pozemek p.č. 1312/9 (ostatní
plocha) jako součást nové návrhové plochy, naopak zařadí do nezastavěného území větší část
pozemku p.č. 1342/1 (trvalý travní porost) z návrhu zastavitelné plochy o velikosti cca 15.000 m2.
Jako zastavitelná část by měla být ponechána pouze  jihozápadní část o velikosti cca 3.400 m2.
V případě pozemku p.č.  1318 (ostatní  plocha)  by  nemělo  dojít  ke  změně,  v návrhu ÚP bude
ponechán v nezastavěném území.

Podoba  finálního  návrhu  bude  výsledkem  posuzování  předmětné  lokality  jednak  z hlediska
urbanistického  řešení,  tedy  návaznosti  návrhových  ploch  na  zastavěné  území,  dále  také
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z hlediska  celkové  bilance  nově  vymezených  zastavitelných  ploch  na  bydlení  ve  vztahu
k demografickému vývoji ve městě a z toho vyplývajícího tlaku na zdůvodnitelnost urbanistické
koncepce.  Výsledkem  toho  bude  i  skutečnost,  že  nebudou  v mnoha  případech  z hlediska
možného  zastavění  preferovány  pozemky,  jejichž  využití  jsou  „ostatní  plochy“,  a  které  tudíž
nepodléhají vynětí ze ZPF. 

12. Připomínka ze dne 02.07.2018 (č.j.: 18251/2018), Alena a Andrej Vnenkovi, B. Krawce 3160,
Varnsdorf: návrh na změnu funkčního využití části pozemku p.č. 6997/3 v k.ú. Varnsdorf na „BM –
plochy  bydlení  městské“,  severní  část  pozemku velikosti  cca  20  % je  v návrhu  ÚP navržena
na funkční využití „ZP - zemědělské plochy“, 

Vyhodnocení:  připomínce  nebylo  vyhověno,  po  posouzení  a  po  dohodě  s projektantem bylo
rozhodnuto o nezařazení této severní části plochy do návrhu ÚP jako součást návrhové plochy
72.BM („BM plochy  bydlení  -  městské“)  z důvodu  zásadního  nesouhlasu  dotčeného  orgánu  -
odboru ŽP KÚÚK s rozšířením oproti původnímu návrhu; na uvedené ploše probíhá územní řízení.
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13. Připomínka ze dne 11.06.2018 (č.j.: 16216/2018), Monika Novotná, Žilinská 1502, Varnsdorf,
nesouhlas se zařazením pozemku p.č. 1405 v k.ú. Varnsdorf ve vlastnictví jmenované do plochy,
na které je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie ÚS24, 

Vyhodnocení: připomínce bylo vyhověno, bod č. 11 v Odůvodnění ÚP (str. 208).

14. Připomínka ze dne 20.06.2018 (č.j.: 17138/2018), Jan Kuník, Poštovní 2708, Varnsdorf: návrh
na změnu FV zastavitelné plochy tvořené pozemky p.č. 249, 250/5, 240/1, 241 a 250/1 v k.ú.
Varnsdorf na „SM plochy smíšené městské“, plocha je v návrhu ÚP navržena na zastavitelné FV
„OV plochy občanského vybavení“, jelikož míní objekt bývalých školních dílen využít k truhlářské
výrobě, 

Vyhodnocení:  připomínce  bylo  vyhověno,  funkční  využití  „OV  plochy  občanského  vybavení“
umožňují provozovat předmětnou podnikatelskou činnost.

15. Připomínka ze dne 21.06.2018 (č.j.: 17266/2018), Pavel a Lenka Hruškovi, S.K. Neumanna
3184, Varnsdorf: návrh na změnu funkčního využití části nezastavitelného pozemku p.č. 7541/5
v k.ú. Varnsdorf na „BM – plochy bydlení městské“,  plocha pozemku je v návrhu ÚP navržena
na nezastavitelné FV „ZP - zemědělské plochy“; (196.BM - část),

Vyhodnocení: připomínce  bylo vyhověno částečně, jižní část pozemku o velikosti 5.500 m2 je
určena  k funkčnímu využití  „BM  plochy  bydlení  -  městské“,  označena  jako  návrhová  plocha
196.BM.
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16. Připomínka ze dne 25.06.2018 (č.j.:  17571/2018), Tomáš Kraus, Národní 1749, Varnsdorf:
návrh na změnu FV pozemku p.č. 6914/3 v k.ú. Varnsdorf na bydlení v RD, jižní část pozemku je
v návrhu ÚP navržena na FV „BM – plochy bydlení  městské“,  severní  větší  část  je  navržena
na nezastavitelné FV „ZP - zemědělské plochy“, 

Vyhodnocení:  připomínce  bylo vyhověno částečně,  jižní  část  pozemku o  velikosti  630 m2 je
určena k funkčnímu využití „BM  plochy bydlení - městské“.
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17. Připomínka ze dne 28.06.2018, Radomír Grafek, Žilinská 3180, Varnsdorf (za více vlastníků):
na ploše tvořené pozemky p.č. 1328/1, 1328/1 a 1329 byla v roce 2013 zpracována urbanistická
studie  na  výstavbu  26  RD,  v jejímž  rámci  je  uvažováno  se  zakomponováním stávající  plochy
mokřadu s přilehlou zelení, jenž se nachází ve spodní části pozemku p.č. 1329. V návrhu ÚP je
část pozemků p.č. 1328/1 a p.č. 1329 v k.ú. Varnsdorf zařazena do funkčního využití „PZ plochy
veřejných prostranství – zeleň“, což znemožňuje pokračovat v již započatých projekčních pracích
na dokumentaci k územnímu řízení.  Žadatelé navrhují,  aby se do funkčního využití  „PZ plochy
veřejných prostranství – zeleň“ zařadila pouze plocha existujícího mokřadu s okolní zelení, jenž se
nachází na p.č. 1329 o rozloze cca 57x40 m, ostatní plochy pozemků p.č. 1328/10, 1328/1 a 1329
byly ponechány dle stávajícího využití podle platného ÚPNSÚ Varnsdorf na „BM plochy bydlení -
městské“, 

Vyhodnocení: připomínce bude částečně vyhověno, plocha tvořená částí pozemků p.č. 1328/1 a
1329 bude navržena k funkčnímu využití „BM  plochy bydlení - městské“.

18. Připomínka ze dne 04.07.2018 (č.j.:  18697/2018), Ing. Michal Janošek, Dolní Podluží 446:
návrh na změnu funkčního využití  plochy nezastavěného území tvořené pozemkem p.č.  3729
v k.ú. Varnsdorf na „BM plochy bydlení -  městské“,  „RZ plochy rekreace – zahrádkové osady“;
plocha pozemku je v návrhu ÚP navržena jako součást nezastavěného území s funkčním využitím
„ZP plochy zemědělské“, 

Vyhodnocení:  připomínce  nebylo  vyhověno,  po  posouzení  a  po  dohodě  s projektantem bylo
rozhodnuto o nezařazení plochy do návrhových ploch na bydlení ani na rekreaci do návrhu ÚP
z důvodu nepřirozeného rozšíření do nezastavěného území, z důvodu ochranného pásma lesa a
v severní  části  pozemku  ochranného  pásma  nadzemního  el.  vedení  35  kV.  V návrhu  ÚP
pro společné jednání (§ 50 stavebního zákona) byl  přes pozemek navržen koridor E25 pro el.
vedení VVN 110 kV Nový Bor – Varnsdorf.
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19.  Připomínka ze  dne  06.06.2018  (č.j.:  15866/2018),  Ing.  Miroslav  Bím,  Čelákovická  755,
Varnsdorf, návrh na změnu FV plochy tvořené pozemky p.č. 6143 (s objektem č.p. 2042) a p.č.
6151/21 v k.ú. Varnsdorf na bydlení v RD, předmětná plocha je v návrhu ÚP navržena na FV „VS –
výroba a skladování“; stejná připomínka byla uplatněna k zadání ÚP Varnsdorf, jelikož objekt č.p.
2042 slouží k bydlení, 

Vyhodnocení: připomínce bylo vyhověno, bod č. 24 v Odůvodnění ÚP (str. 209).

Ing. Václav Nechvíle
MěÚ Varnsdorf – Odbor správy majetku a investic / úřad územního plánování

Ve Varnsdorfu 13.08.2018 a 20.09.2018, prosinec 2021

P.2 NÁVRH VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU 
VARNSDORF S VYHODNOCENÍM VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ 
ÚZEMÍ PODLE BODU (1) § 53 STAVEBNÍHO ZÁKONA (VEŘEJNÉ 
PROJEDNÁNÍ)

Podklad pro jednání ZM Varnsdorf zpracoval: Městský úřad Varnsdorf, úřad územního plánování
(Ing. Václav Nechvíle, Ing. Bc. Zuzana Jindřichová, DiS.) ve spolupráci s určeným zastupitelem
(Ing. Václav Moravec)

Duben 2022

PŘIPOMÍNKA  –  Pavel  Vodička  /  Občanská  iniciativa  Varnsdorf  2000,
Chmelařská 1121, 407 47  Varnsdorf
Uplatněna dne 5.04.2022, č.j.10255/2022.

Území dotčené připomínkou – město Varnsdorf.

Obsah  připomínky –  připomínka  obsahuje  20  dílčích  připomínek  k návrhu  územního  plánu
Varnsdorf. Vzhledem k tomu, že některé jednotlivé připomínky se navzájem obsahově překrývají,
dále z důvodu jejich obecného charakteru, je vyhodnocení některých dílčích připomínek shodné. 
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Obsah dílčí připomínky č. 1

1.  Především  je  nutno  uvést.  že  nekompetentní  a  svévolné  politické  zásahy  do  urbanistické
koncepce města Varnsdorf, k nimž došlo v období posledních cca 40 - 45 let, jsou hlavní příčinou
faktického rozvratu integrity urbánní struktury města a zavedly ji do slepé uličky. Dokud se tato
postkomunistická  klatba  nezlomí,  Varnsdorf  se  bude  dál  propadat  do  zmaru,  jako  odstrašující
příklad  nevzhledného  města,  které,  kromě  předimenzovaných  sportovních  areálů,  nemá  co
nabídnout. 

Odůvodnění k dílčí     připomínce č. 1  

Připomínka  má  subjektivní  a  nekonkrétní  charakter;  urbanistickou  koncepci  města,  rozvojové
priority a další cíle obsahovalo zadání ÚP, které bylo zpracováváno na základě platné legislativy,
dále na základě průzkumů a rozborů prováděných projekční kanceláří SAUL s.r.o. Liberec. Dále
bylo uskutečněno 8 jednání s vedením města a dalšími účastníky podle jednotlivých tematických
okruhů. Dalšími zdroji byly dotazníkové průzkumy mezi občany a podnikateli,  atd. Výstupy byly
potom  vyhodnoceny  a  do  zadání  ÚP  zakomponovány.  Projednávání  návrhu  zadání  proběhlo
v období červen a červenec 2016, zadání ÚP Varnsdorf bylo potom schváleno na zasedání ZM
v září 2017.

Obsah dílčí připomínky č. 2

2.  Zadání  nového ÚP,  formulované v  roce 2015,  je  evidentně poplatné prioritám představitelů
města, kdy radnici v letech 2014 až 2020 ovládalo hnutí ANO, v čele se starostou Ing. Horáčkem.
Jeho prioritám dominovaly sportovní investice, bez ohledu na to, zda jsou pro město s cca 15 tisíci
obyvatel potřebné a žádoucí, či nikoliv.

Odůvodnění k dílčí     připomínce č. 2  

Územní plán je vždy do jisté míry „poplatný“ prioritám, které politické vedení v daném volebním
období  preferuje,  nicméně  urbanistická  koncepce,  rozvojové  záměry  města  byly  výsledkem
širokého konsenzu. 

Obsah dílčí připomínky č. 3

3. Jako směrné číslo pro budoucí  počet obyvatel  Varnsdorfu je v návrhu ÚP uvedeno 18 tisíc
obyvatel. Při současném prokazatelném a trvalém úbytku obyvatel, jeví se toto číslo jako nereálné.

Odůvodnění k dílčí     připomínce č. 3  

Směrné  číslo  pro  výhledový  počet  obyvatel  je  číslo,  které  vychází  ze  statistických  údajů  a
zohledňující  možné více či  méně pravděpodobné scénáře budoucího demografického vývoje a
ze kterého se, mimo jiných údajů, odvozují rozvojové záměry.  

Obsah dílčí připomínky č. 4

4.  Daleko  reálnější  je  naopak  gradující  snižování  počtu  obyvatel,  především  z důvodu  jejich
stárnutí a umírání. Tento úbytek nemůže být nahrazen, neboť Varnsdorf výhledově nebude moci
nabídnout dostatek pracovních příležitostí pro občany v produktivním věku.

Odůvodnění k dílčí     připomínce č. 4  

Důvodů klesajícího počtu obyvatel je více, ÚP svými rozvojovými záměry může tento nepříznivý
trend ovlivnit, nicméně jeho možnosti jsou omezené. 

Obsah dílčí připomínky č. 5

5.  Úpadek města z  hlediska urbanismu je za  posledních cca 40 roků natolik  katastrofální,  že
v porovnání s ostatními obcemi a městy nenabízí do budoucna žádné urbánní hodnoty, které by
mohly zvýšit prestiž Varnsdorfu a přilákat novou populaci k dosídlení. Město má nakročeno k tomu,
aby se stalo destinací politicko-podnikatelského polosvěta a nepřizpůsobivých etnik, odkázaných
na sociální dávky.

Odůvodnění k dílčí     připomínce č. 5  

Připomínka má subjektivní a nekonkrétní charakter; záležitosti, které dílčí připomínka zmiňuje, může
ÚP ovlivnit pouze částečně tím, že vytvoří optimální a příznivé podmínky pro pozitivní rozvoj města.
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Obsah dílčí připomínky č. 6
6. Namísto toho, aby rámci návrhu nového ÚP byly pro stárnoucí populaci rezervovány plochy pro
stavbu sociálních zařízení a služeb, pečovatelských domů apod., jsou například na ul. Čelákovická
rezervovány plochy pro nový sportovní areál. A to i přesto, že právě zde už existovala ve formě
záměru idea vybudovat sociální seniorské bydlení. Další sportovní hala - v sousedství historického
náměstí E. Beneše, v ceně 100 milionů – byla v roce 2021 prezentována jako součást projektu
středoškolského kampusu v Mariánské ul.
Odůvodnění k dílčí     připomínce č. 6  
Předmětná  plocha  v ul.  Čelakovická  je  v posledním  návrhu  navržena  jako  „Plochy  smíšené
městské“  poté,  co  plochu od soukromého vlastníka město zakoupilo.  V minulosti  byl  skutečně
zpracován na tuto plochu projekt seniorského centra, tehdejší vlastník tento záměr nerealizoval. Je
zřejmé,  že  záměry  na  využití  ploch  může  město  realizovat  pouze  v případech,  kdy  je  samo
vlastníkem, v jiných případech jsou možnosti města ovlivnit využití ploch především přes ÚP.
Obsah dílčí připomínky č.   7  
7. Množství ploch, vymezených pro specializovanou a profesionální sportovní činnost, je na území
města  Varnsdorf  již  řadu  roků  jedno  z  největších  v  rámci  celé  České  republiky  v  přepočtu
na jednoho  obyvatele.  Sportoviště  evidentně  zabírají  plochy,  jež  by  měla  využívat,  a  to  nejen
k rekreaci, nejširší veřejnost. Namísto toho jsou tato sportoviště, situovaná na ulicích Moravské,
Západní,  Sportovců,  Otavské,  včetně  nových  multifunkčních  sportovišť  u  základních  škol
(Bratislavská, Východní, Karlova, Národní u Sokolovny, Edisonova, Seifertova u BGV) oplocenými
a uzavřenými areály, kde nesportovní rekreace občanů není možná.  Z popsaných důvodů by
výstavba dalších sportovních objektů a areálů měla být z rezervovaných ploch nového ÚP
Varnsdorfu  úplně  vypuštěna.  Nemá  racionální  opodstatnění  z  hlediska  sociálního  ani
z hlediska urbánního. 
Odůvodnění k dílčí     připomínce č. 7  
Jak  je  na  jiném  místě  uvedeno,  rozhodnutí  o  budování  nových  sportovních  zařízení  je
v kompetenci vedení a zastupitelstva města, je zároveň výsledkem poptávky veřejnosti. 
Obsah dílčí připomínky č.   8  
8.  Je  zjevné,  že  návrh  nového  ÚP  nereflektuje  dopady  rozvratu  urbánní  struktury  města,
započatého v osmdesátých letech minulého století. Konkrétně se tak stalo v prostoru vytýčeném
na liniích ulic Západní, Pražské až k železniční trati do saského Seifhennersdorfu - v souvislosti
asanací  rozsáhlé  lokality  Varnsdorfu,  kde  byl  na  přelomu  sedmdesátých  a  osmdesátých  let
vybudován  sídlištní  komplex  dle  návrhu  arch.  Eduarda  Adamíry  z  libereckého  atelieru  SIAL,
poskytující ubytování cca dvěma třetinám obyvatel města. Zde mělo být, v prostoru mezi řekou
Mandavou a ul. Západní, vybudováno komplexní občanské zázemí na úrovni nového náměstí, jež
mělo v projektu arch. Adamíry i konkrétní podobu. Projektová dokumentace architekta Adamíry je
dostupná v archivu stavebního úřadu města Varnsdorf.
Odůvodnění k dílčí     připomínce č. 8  
Je  zřejmé,  že  od  tohoto  všeobecně  známého záměru město  ustoupilo  z  racionálních důvodů,
zejména  nákladné  realizace,  množství  asanačních  zásahů  do  soukromého  majetku,  atd.
Pořizovaný nový ÚP s tímto návrhem nového centra města nepracoval. 
Obsah dílčí připomínky č.   9  
9. Namísto nového náměstí místní sportovní funkcionáři v osmdesátých letech 20. století prosadili
v  nejvyšších  mocenských  strukturách  KSČ  vybudování  sportovního  areálu  na  Západní  ul.
Navzdory tomu, že v té době již jeden takový areál s plochami fotbalového stadionu i atletického
stadionu  byl  v  provozu  v  Moravské  ul.,  v  lokalitě  nazývané  „Kotlina".  Právě  prostor  Kotliny
oponentura architektů již v osmdesátých letech 20. století označila jako místo, kam by měla být
centrálně soustředěna výstavba dalších sportovišť. Varnsdorfští sportovní funkcionáři silou svých
politických  konexí  přesto  prosadili  výstavbu  sportovního  areálu  na  Západní  ul.  Stalo  se  tak
bez ohledu na názory  architektů,  či  objektivní  potřeby občanů v  novém sídlištním komplexu a
potřeby urbánního formování celého města.
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Odůvodnění k dílčí     připomínce č. 9  

Platí totéž, co v případě odůvodnění k dílčí připomínce č. 8, že totiž od tohoto všeobecně známého
záměru město ustoupilo z racionálních důvodů, zejména nákladné realizace, množství asanačních
zásahů do soukromého majetku, existence nových skutečností v oblasti společenských změn, atd.
Pořizovaný nový ÚP s tímto návrhem nového centra města nepracoval.

Obsah dílčí připomínky č.   10  

10.  Proti  dobré  správě  obecního  majetku  svědčí  příklady  investic  města.  Jednou  z  nich  je
prosazení  výstavby krytého  zimního stadionu  za cca 100  milionů korun  na úkor  rekonstrukce
městského muzea,  jehož objekt  je  v havarijním stavu.  Stalo se tak rozhodnutím zastupitelstva
města v roce 2012.

Odůvodnění k dílčí     připomínce č. 10  

Taková rozhodnutí  jsou, jak správně pan Vodička uvádí,  ve výhradní kompetenci zastupitelstva
města, taková rozhodnutí  jsou činěna na základě širšího společenského konsenzu a důležitým
faktorem při rozhodování jsou priority s ohledem na disponibilní finanční zdroje. 

Obsah dílčí připomínky č.   11  

11. Jiným příkladem, jak jsou ohýbány projektové normy a zásady dobré správy věcí veřejných, je
probíhající výstavba mateřské školky na Západní ul. Tato investice vznikla v roce 2016 z podnětu
člena zastupitelstva města Ing. Rýdla, v podstatě jako přímá zakázka pro projektanta Radomíra
Grafka, člena Komise správy majetku a výstavby. Náklady na realizaci školky jsou dvojnásobné
oproti  srovnatelným  objektům.  U  stavebních  a  projektových  zakázek  města  řadu  roků  nebylo
postupováno v souladu s platnou legislativou. Konstatuje se to ve forenzním auditu, pořízeném
v roce 2020. U projektu školky na Západní ul. pak rovněž v analýze Transparency International,
publikované na webu této instituce na přelomu let 2016 - 2017.

Odůvodnění k dílčí     připomínce č. 11  

Opět  zdůrazňujeme,  že  taková  rozhodnutí  jsou  ve  výhradní kompetenci  zastupitelstva  města,
územní plán takové konkrétní záležitosti neřeší.

Obsah dílčí připomínky č.   12  

12. Netransparentní a účelově manipulovaná je i další projektová iniciativa člena zastupitelstva Ing.
Rýdla st. z počátku roku 2022 na výstavbu neorganického a zbytečného monumentu před školkou
na Západní ul., který navrhovatel pojmenoval „KRÁSNOHLED“. Opět za spoluúčasti projektanta
R. Grafka.  Varnsdorf  by  daleko  spíš  potřeboval  burcující  monument  s názvem  „Memento
komunistické normalizace města, kam oko dohlédne“. 

Odůvodnění k dílčí     připomínce č. 12  

Opět platí odůvodnění k předcházející dílčí připomínce č. 11.

Obsah dílčí připomínky č.   13  

13. V únoru 2022 je veřejnost ve zpravodaji Hlas severu (č. 4/2022) informována, že město má
v úmyslu  stavět  novou „tělocvičnu  na všechny  možné sporty“  nedaleko  školy  ve  Východní  ul.
Taktéž se jedná o projekt, postavený na iniciativě zastupitele Ing. Rýdla, který postrádá urbánní
i ekonomickou  relevanci.  Na  tuto  tělocvičnu  je  již  dokonce  zpracována  architektonická  studie.
S komentářem, že „tato investice by spolkla velkou část městského rozpočtu. Studii  zpracovala
společnost, která stojí za soukromou školou firmy TOS Varnsdorf a.s.“. Dle zobrazené vizualizace
je zřejmé, že pojem tělocvičnaje zavádějící. Ve skutečnosti se jednalo o sportovní halu s rozměry,
přesahujícími všechny obdobné stavby ve městě. O takové hale by snad mohla uvažovat města
o velikosti Ústí nad Labem nebo Liberce. Nikoliv však Varnsdorf s cca 15 tisíci obyvatel. Pokud by
mělo dojít k takto nákladné veřejné investici, pak smysluplný a opodstatněný by mohl být pouze
projekt, směřující například do zajištění péče o seniorskou populaci apod. 

Odůvodnění k dílčí     připomínce č. 13  

Platí odůvodnění k předcházejícím dílčím připomínkám č. 11 a č. 12.
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Obsah dílčí připomínky č.   14  

14. Skutečnosti, uvedené v bodech 11., 12., 13. nutně vyvolávají dojem, že investiční a projektové
plánování  města se od roku 2015 nadále odehrává nikoli  v rámci legitimní agendy městského
úřadu, nýbrž v soukromých kuloárech zastupitele Ing. Rýdla. Městské zastupitelstvo neprojevilo
dostatek sebevědomí k tomu, aby s popsaným stavem důsledně skoncovalo. Pachuť vlády jedné
strany tak ve Varnsdorfu přetrvává po 32 letech od chvíle, kdy mělo být totalitě jednou provždy
odzvoněno. Pouze s jedním rozdílem: místní politický dominant už nepůsobí pod hlavičkou KSČ,
nýbrž pod hlavičkou hnutí ANO: 

https://www.forum24.cz/hydepark/varnsdorf-slusni-lide-z-hnuti-ano-2/

Odůvodnění k dílčí     připomínce č. 14  

Platí stejné odůvodnění jako k předcházejícím dílčím připomínkám č. 11, č. 12 a č. 13.

Obsah dílčí připomínky č.   15  

15. Samostatnou kapitolou jsou mnohamilionové investice města do fotbalového areálu Kotlina,
který využívá soukromý fotbalový klub firmy TOS Varnsdorf, jejímž majitelem je Ing. Rýdl. Zábory
ploch pro fotbalový klub firmy TOS Varnsdorf, využívající městský fotbalový areál v Kotlině, jsou
natolik  naddimenzované,  že  pozemky  tréninkových  ploch  bude  třeba  zredukovat  a  využít  je
ku prospěchu jiných aktivit, k rekreaci veřejnosti apod.

Odůvodnění k dílčí     připomínce č. 15  

Platí stejné odůvodnění jako k předcházejícím dílčím připomínkám č. 11, č. 12, č. 13 a 14.

Obsah dílčí připomínky č.   16  

16.  Na horizontu územního plánování  Varnsdorfu,  který je  třeba nahlížet  pro budoucích třicet,
padesát  a  více  let,  bude  třeba  napravit  urbanistickou  deformitu  v  oblasti  sportovního  areálu
na Západní ul. a tento areál vymístit do ploch vymezených ulicemi Moravskou a Otavskou - tedy
v prostoru mezi fotbalovým areálem Kotlina a krytou hokejovou halou v Otavské ul. V této lokalitě
pak uvažovat rovněž o případné výstavbě nového plaveckého bazénu – poté, co stávající bazén
na Západní  ul.  technologicky završí  svou životnost.  Soustředění  sportovišť  v  jedné lokalitě  by
nepochybně přineslo podstatně lepší možnosti, jak zlepšit ekonomiku jejich provozu, údržbu atp.

Odůvodnění k dílčí     připomínce č. 16  

Platí odůvodnění k dílčí připomínce č. 1.

Obsah dílčí připomínky č.   17  

17.  Zástavba  sportovišť  v  perimetru  dle  bodu  16.  by  ovšem  musela  respektovat  limity
odůvodněných  kapacitních  potřeb  městské  populace  i  ekonomicky  udržitelná  kriteria.  Taktéž
estetická hlediska na zcelajiné a urbanisticky mnohem sofistikovanější úrovni, jež by respektovala
historickou zástavbu na linii ul. Legií, dominantu kostela sv. Petra a Pavla apod. Objekty, jež byly
vybudovány v předchozí éře v této lokalitě, stejně jako v lokalitě na Západní ul. (zimní stadion,
sportovní  hala,  plavecký  bazén)  tato  hlediska  evidentně  nesplňují  a  jsou  odstrašujícími
„dominantami“ projektového stavebního diletantství. 

Odůvodnění k dílčí     připomínce č. 17  

Platí odůvodnění k dílčí připomínce č. 1.

Obsah dílčí připomínky č.   18  

18.  Prostor po vymístění sportovního areálu na Západní ul., a to včetně likvidace objektu
označovaného  jako  "sportovní  hala  na  Západní“,  navrátit  jeho  původně  zamýšlenému
určení dle konceptu arch. Eduarda Adamíry - vybudovat zde adekvátní celoměstské a vyšší
občanské vybavení pro nejširší občanskou veřejnost města.

Odůvodnění k dílčí     připomínce č. 18  

Platí odůvodnění k dílčí připomínce č. 8

292 SAUL s.r.o



Odůvodnění územního plánu Varnsdorf P – Vyhodnocení připomínek

Obsah dílčí připomínky č.   19  

19. Stávající záměr města na budování skate parku při Západní ulici v místě, kde nyní stojí ruina
továrního  objektu,  ukazuje  na  nekompetentní  vnímaní  veřejného  prostoru  ze  strany  správy  a
samosprávy  města.  Město  plánuje  vybudování  skate  parku  nesmyslně  přímo  pod  okny
sedmipatrového panelového domu, který obývají  desítky rodin. Není třeba zásadní urbanistické
průpravy  k poznání,  že  hluk,  způsobený  využíváním  skate  parku,  by  vážně  narušil  celkovou
pohodu občanů, bydlících v dané lokalitě. Od výstavby skate parku by z popsaných důvodů měl
být upuštěno.

Odůvodnění k dílčí     připomínce č. 19  

Platí stejné odůvodnění jako k předcházejícím dílčím připomínkám č. 11, č. 12, č. 13 a 14., pouze
dodáváme,  že podobné záměry jsou prověřovány z hlediska platné legislativy,  v tomto případě
i mmj. z hlediska ochrany veřejného zdraví.

Obsah dílčí připomínky č.   20  

20. Před cca 2 roky zastupitelstvo města rozhodlo o odstranění  stavby rozestavěného objektu
obchodního  centra  na  Národní  třídě,  projektovaného  soukromým  investorem,  budovaného
v sousedství pobočky České spořitelny. Torzo stavby přesto nadále hyzdí inkriminovanou lokalitu.
Není  zřejmé,  z  jakých  důvodů  město  nepřistoupilo  k  vymáhání  dotyčného  rozhodnutí
zastupitelstva.

Odůvodnění k dílčí     připomínce č. 20  

Platí  stejné  odůvodnění  jako  k předcházejícím  dílčím připomínkám  č.  11,  č.  12,  č.  13  a  14.,
ve zmíněném případě jde o dlouhodobý soudní spor mezi městem a soukromým investorem.

Obsah dílčí připomínky č.   21  

21.  Zakázka  na  vypracování  nového  ÚP města  Varnsdorf  byla  zadána  v  roce  2015.  Termín
odevzdání  byl  stanoven  na  31.  12.2017.  Došlo  ke  čtyřletému  zpoždění.  Už  to,  samo  osobě
vzbuzuje důvodné pochybnosti, proč tomu tak bylo.

Odůvodnění k dílčí     připomínce č. 21  

K  posouvání  termínů  vydání  územních  plánů  dochází  v jiných  městech  zcela  běžně,  na  což
průběžně  reaguje  legislativa  posouváním  konečných  termínů  pro  jejich  vydání.  Pořizování
územních plánů je komplikovaný proces, v jehož průběhu se k postupně upravovaným návrhům
vyjadřují  dotčené  orgány,  oprávnění  investoři,  sousední  obce,  právnické  osoby  a  veřejnost.
V případě  Varnsdorfu  ke  zpoždění  termínu  vydání  jeho  ÚP  došlo  v důsledku  mnoha
komplikovaných  jednání  s dotčenými  orgány,  dále  v důsledku  nařízeného  Vyhodnocení
předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území podle zákona č. 100/2001 Sb.,
tzv.  SEA a  dalších  mnoha  vlivů.  Obecně  lze  konstatovat,  že  při  prvotním  stanovení  termínu
dokončení a vydání územního plánu nelze dohlédnout všech následných komplikací a neznámých
faktorů, které časový a obsahový průběh pořizování ÚP ovlivní, proto je původní termín víceméně
stanoven odhadem.

Závěr připomínky:

Návrh nového Územního plánu města Varnsdorfu v současné podobě nevyhovuje potřebám jeho
obyvatel,  představuje  setrvačné  pokračování  ve  vadné  urbánní  koncepci  a  místo  potřebných
impulzů ke skutečnému dlouhodobě udržitelnému rozvoji konzervuje dosavadní stagnaci města.
Protože je  v současné podobě neopravitelný jen dílčími  změnami,  měly by být  práce na něm
zastaveny  a  město  by  mělo,  po  důkladné  odborně  moderované  debatě  s  občany,  přistoupit
ke zcela novému a potřebám města odpovídajícímu zadání a zpracování územního plánu zcela
nového.

Poznámka: 

Peripetiemi  rozvratu  územního  plánu  sídelního  celku  Varnsdorf  se  spolek  Občanská  iniciativa
Varnsdorf  2000 zabývá již  od svého založení,  tedy od poloviny roku 1990.  Disponuje v  tomto
směru řadou listinných archivních materiálů i vlastních analytických stanovisek, která v průběhu
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uplynulých 32 let předal vedení města Varnsdorf. Nedocenitelnou pomoc po celou dobu spolku
poskytuje  varnsdorfský  rodák  pan  Ing.  arch.  Martin  Říha,  odborník  na  problematiku  trvale
udržitelného rozvoje.

Odůvodnění k     Závěru připomínky  

Uvedené dílčí námitky ve své většině jsou subjektivní kritikou konkrétních záměrů, které nejsou
ovlivnitelné územním plánem. Územní plán pouze stanoví urbanistickou koncepci, jejímž smyslem
je vytvoření kompatibilního a z hlediska všech tří pilířů udržitelného rozvoje vyváženého prostředí,
dále  stanoví  podmínky  a  předpoklady  pro  realizaci  záměrů,  jež  nebudou  v rozporu  s platnou
legislativou a budou vytvářet optimální životní prostředí. Lze souhlasit s názorem, že minulý režim
do roku 1989, který občanskou společností nebyl, tyto zásady ignoroval a v důsledku své arogance
způsobil na kulturním dědictví města nenávratné škody, jejichž částečná náprava vyžaduje ještě
hodně času  a  úsilí.  Většinu  uvedených připomínek,  byť  mohou být  subjektivně  opodstatněné,
územní plán neovlivňuje, ani to není jeho cílem.      

Občanská  iniciativa  Varnsdorf  2000 podala  obdobné  připomínky  už  v roce  2016  v rámci
projednávání zadání ÚP Varnsdorf. Ve snaze osobně projednat tyto připomínky byl zástupcům OI
písemně navržen, dne 30.8.2016, termín jednání na den 13.9.2016. Zástupci OI Varnsdorf 2000
tuto nabídku, bohužel, nevyužili.
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