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▪ Pro novou výstavbu řešit příslušnou normovou potřebu odstavných stání přednostně na 
vlastním pozemku. Výstavbu hromadných a řadových garáží povolovat výjimečně 
v plochách dopravní infrastruktury – vybavení (DV) jen ve vazbě na hromadné bydlení. 

▪ Vytvářet územní podmínky pro bezproblémové odstavování vozidel u jednotlivých aktivit 
na území obce, pro rekreační návštěvníky vybudovat záchytné parkoviště na západním 
okraji „Zóny letiště Hradčany“,  na východním okraji sídla Hvězdov a u skládky Svébořice. 

▪ Rozvíjet síť cyklotras jednak v trase multifunkčního turistického koridoru (MTK) Ploučnice 
– vedení dálkové trasy KČT č. 15 „Zelená cyklomagistrála Ploučnice“, jednak zajistit 
propojení atraktivit v území i v okolí. Vedení cyklotras vést zejména s respektováním 
specifických terénních podmínek území. 

▪ V rámci MTK Ploučnice vytvářet územní podmínky pro vodáctví na Ploučnici. 

▪ Zajišťovat zlepšení přístupnosti k hradu Ralsko pro pěší návštěvníky. 

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

Rozvíjet spolehlivý a kapacitou odpovídající systém technické infrastruktury, nezbytný pro 
udržitelný rozvoj území: 

▪ upřednostňovat účelně koordinované vedení sítí technické infrastruktury v rámci ploch 
veřejných prostranství (P) a ploch dopravní infrastruktury – silniční (M). 

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA - VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ  

▪ Rozvíjet založený systém zásobování vodou včetně částečného propojení vodovodní 
soustavy. Zvyšovat podíl obyvatel napojených na veřejný vodovod. Systém doplnit o části 
napojující rozvojové zastavitelné plochy  

▪ V plochách, kde nelze zajistit ani v budoucnu připojení na veřejné zdroje pitné vody 
povolit zástavbu na základě hydrogeologicky ověřené možnosti vybudování 
individuálního zdroje pitné vody.  

▪ Rozvíjet systém odkanalizování a zneškodnění odpadních splaškových vod z 
jednotlivých částí obce. Zvyšovat podíl obyvatel napojených na veřejnou kanalizaci. 

▪ V okrajových územích (Nový Dvůr, Kostřice, Pavlín Dvůr, Horní Krupá) přijmout taková 
technická opatření pro individuální čištění splaškových vod, aby kvalita vypouštěných 
vyčištěných vod byla v souladu s platnou legislativou. 

▪ U nové výstavby požadovat napojení na dostupnou technickou infrastrukturu, novou 
výstavbu povolovat i bez přítomnosti veřejné vodovodní a stokové sítě v místě stavby - do 
doby výstavby splaškové kanalizace umožnit individuální likvidaci splaškových vod 
s tím, že po jejím vybudování se bude nutné napojit. 

▪ Oddělit dešťové vody a zajistit nátok pouze splaškových vod do veřejné splaškové 
kanalizace. Likvidaci dešťových vod tam, kde to dovolují lokální poměry, podložní poměry 
a stupeň případného znečištění těchto vod, řešit především jejich vsakováním do terénu 
v místě. Ostatní čisté dešťové vody svádět po zpomalení jejich odtoku do stávajících 
povrchových sběračů v přirozených příkopech a do vodotečí. Srážkové vody 
z parkovacích a manipulačních ploch s možností kontaminace ropnými produkty 
zachycovat a předčistit v odlučovačích ropných látek před jejich odvedením. 

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA - ENERGETIKA 

Kontinuálně rozvíjet energetické systémy obce, kapacity a spolehlivost dodávek na 
stabilizovaných i rozvojových zastavitelných plochách:  

▪ Doplnit systém VN vedení novými trafostanicemi a nutnými přípojkami ke zvýšení kapacity 
a spolehlivosti dodávky elektrické energie. 

▪ Případné rozšíření plynofikace rozvody STL plynovodů realizovat v závislosti na 
vyhodnocení ekonomičnosti provozu. 

▪ Řešit požadavky pro vytápění nových lokalit v Kuřívodech, zejména rekreačního centra 
Geoparku Ralsko vyhodnocením možnosti přivedení horkovodu z výtopny Hradčany. 

Vytvářet územní podmínky pro realizaci rozsáhlého programu úspor energie v oblastech 
výrobních, distribučních a spotřebních systémů: 

▪ preferovat alternativní zdroje s přihlédnutím k požadavkům na eliminaci lokálních 
topenišť a využití potenciálu území (vodní energie, biomasa), 



strana 15 

▪ Chránit urbanistickou strukturu historicky zachovaných částí sídel (zejména Hradčany, 
část Ploužnice, Náhlov) ve správním obvodu města zejména ve smyslu rozvoje území 
prostorově adekvátními objekty. 

▪ Respektovat stávající památkově chráněné objekty, vytvářet územní podmínky pro 
citlivou stavební konsolidaci a zatraktivnění hradu Ralsko a zlepšení jeho zpřístupnění pro 
návštěvníky. 

▪ Respektovat hodnotné stavby, které nejsou kulturními památkami, ale mají nespornou 
kulturně historickou hodnotu, jsou dokladem stavebního vývoje obce, svým umístěním 
a vzhledem utvářejí charakter místa – kapličky, pomníčky a boží muka, objekty spojené 
s historií území (předválečné vily, fragmenty zaniklých sídel apod.) 

▪ Respektovat území s archeologickými nálezy.  

▪ Respektovat válečné hroby a pietní místa. 

B.2.3 PŘÍRODNÍ HODNOTY 

ÚP Ralsko stanovuje následující obecné zásady pro ochranu a rozvoj přírodních hodnot území: 

▪ Respektovat zákonná opatření u ložisek radioaktivních surovin republikového 
významu. 

▪ Respektovat omezující význam CHOPAV Severočeská křída pro budoucí urbanizaci. 

▪ Výjimečně a pouze v odůvodněných případech využívat pro zastavitelné plochy 
zemědělské pozemky I. a II. třídy ochrany ZPF. 

▪ Respektovat významné krajinné prvky (VKP) „ze zákona“ i území iniciovaných VKP 
k registraci.  

▪ V prvcích ÚSES hospodařit v souladu se zásadami ÚSES, nepřipouštět zde změny ve 
využití území, stavby a činnosti, které by zhoršily jejich ekologickou stabilitu, či které by 
podstatně ztížily nebo znemožnily jejich funkčnost či budoucí realizaci. Části ÚSES 
vymezené na nelesních pozemcích nebo na plochách bezlesí udržovat alespoň 
extenzivně. 

▪ Usměrňováním rozvoje zastavitelných ploch v krajinném zázemí obce a regulativy 
činností ve volné krajině chránit významné přírodní masivy a pohledové horizonty 
i výhledové prostory. Případné zásahy do krajinných dominant provádět pouze za 
účelem navýšení jejich přírodních hodnot a krajinných atraktivit. 

▪ Při výstavbě respektovat charakter stávající zástavby, krajinný ráz i další omezující 
skutečnosti – limity využití území. 

▪ Chránit prvky vzrostlé nelesní zeleně („dřeviny rostoucí mimo les“) tvořící krajinné 
hodnoty místního významu. 

▪ Chránit a zachovávat členitost okrajů lesních porostů (vč. porostních plášťů) a lučních 
enkláv. 

▪ Chránit přírodní stanoviště zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů a břehové 
porosty vodotečí s ohledem na migraci živočichů. 

▪ Respektovat ochranný režim a územní vymezení zdejších m-ZCHÚ: NPR Břehyně-
Pecopala, PR Hradčanské rybníky, PR Ralsko, PP Jelení vrchy, PP Stohánek a PP 
Vranovské skály. 

▪ Respektovat ochranný režim a vymezení území mezinárodní ochrany NATURA 2000: 
EVL Horní Ploučnice, EVL Jestřebsko-Dokesko a EVL Ralsko, PO Českolipsko-Dokeské 
pískovce a mokřady 

▪ Respektovat ochranný režim vyhlášených památných stromů. 
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ZÓNA LETIŠTĚ HRADČANY 

Střední část plochy bývalého letiště zachovat pro provoz sportovních létajících zařízení (SLZ). 
Zbývající plochy zařazené do ploch občanského vybavení – sportu (OS) využívat pro sportovní 
aktivity s potřebou rozsáhlých rovných (zčásti zpevněných) ploch – tzv. technické a outdoorové 
sporty (land-kitting, buggy-kitting, windskating, létání s modely letadel, motoristické sporty,...). Je 
třeba respektování náletových kuželů SLZ (plochy změn: P1, P2, P3, P4). 

Dopravní obsluhu území letiště včetně zajištění provozu SLZ (přesun letadel z/na vzletovou 
a přistávací dráhu) zabezpečit pomocí vymezeného okružního systému veřejných prostranství – 
komunikací (P) po bývalých pojezdových drahách letiště, který bude díky své šíři zároveň sloužit 
pro in-line bruslení a vedení cykloturistických tras. Konfliktům různých druhů provozu bránit jednak 
segregací provozu - vyhrazené pruhy, jednak technicko - organizačními opatřeními – značení, 
retardéry apod. (plochy změn: P6, P7, P8, P9). 

Pro další rozvoj rekreačních funkcí v blízkosti letiště mimo jeho hlavní osu využívat plochu pro 
ubytování (plochy změn: Z16, Z101). 

HRADČANY-SÍDLO 

Stabilizovat pláž na břehu Hradčanského rybníka. 

PLOUŽNICE- SÍDLIŠTĚ 

Stabilizovat plochu hřiště na západním okraji obytných ploch a plochu zahrádkové kolonie při 
stávající silnici II/268. 

HVĚZDOV 

Rekreačně využívat okolí rybníků (plochy změn: Z33). 

Na drobných plochách vybudovat sportovního zázemí pro obyvatele – víceúčelová hřiště, 
sportovní hala (plochy změn: P21, Z28). Umožnit rozšíření střediska agility pro výcvik psů (plocha 
změn: Z43). 

SVÉBOŘICE 

Na katastrálním území Svébořic využít lokalitu Nového Dvora pro rodinnou rekreaci a sportovní 
vyžití - ubytování, stravování, venkovní víceúčelová hřiště, airsoft, koupání (plochy změn: P26, 
P27, N11). 

Jako nástupní místo pro pěší turisty, návštěvníky hradu Ralsko, realizovat záchytné parkoviště s 
informačním centrem a zázemím (plocha změn Z105) v kontaktu se skládkou Svébořice. 

NÁHLOV 

Doplnit vybavení sídla sportovními zařízeními na rozvojové ploše v západní části sídla (plocha 
změn: Z74). 

BOREČEK 

Stabilizovat plochu vodáckého tábořiště na břehu Ploučnice v rámci MTK Ploučnice. 

JABLONEČEK 

Sídlo Jabloneček směřovat zejména k rekreační funkcí – ubytování a stravování (plochy změn: 
P36, P38, P39), kemp (plochy změn: P37, Z80). 

HORNÍ KRUPÁ 

Systémově rozvíjet převážně letní rekreační využití území: autokemp, venkovní sportovní aktivity 
(plochy změn: Z98, Z103).  

Rozšířit možnosti ubytování a stravování v rámci ploch přestavby při cyklistické trase (plochy 
změn: P35).  

OSTATNÍ SÍDLA 

Skelnou huť zachovat jako rekreační samotu s možností rozvoje zařízení na přilehlé volné ploše 
uvnitř lesních komplexů (plocha změn: Z101). 
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plocha kat. území etapa navržené využití v ÚP výměra 
[m²] 

podm. 
 

Z94 Náhlov I. plochy smíšené obytné (SO) 1395  

Z95 Kuřívody I. plochy technické infrastruktury (I) 2805  

Z96 Boreček I. plochy technické infrastruktury (I) 1362  

Z98 Horní Krupá I. plochy občanského vybavení - sport (OS) 38096  

Z99 Horní Krupá 
 

I. plochy občanského vybavení - veřejná  
infrastruktura (OV) 

37970  
 

Z100 Kuřívody 
 

I. plochy občanského vybavení - veřejná  
infrastruktura (OV) 

8236  
 

Z101 Hradčany nad Ploučnicí I. plochy občanského vybavení - sport (OS) 1401  

Z102 Náhlov I. plochy smíšených aktivit (SA) 3101  

Z103 Horní Krupá I. plochy občanského vybavení - sport (OS) 127500 CH 

Z104 Kuřívody I. plochy dopravní infrastruktury - vybavení (DV) 11403 HL 

Z105 Svébořice I. plochy dopravní infrastruktury - vybavení (DV) 2430  

Pozn.: Číslování ploch není spojité vzhledem k vypuštění některých ploch v průběhu zpracování ÚP. 

C.2.2 NÁVRH PLOCH PŘESTAVBY 

plocha kat. území etapa navržené využití v ÚP výměra 
[m²] 

podm.  

P1 Hradčany nad Ploučnicí I. plochy občanského vybavení - sportu (OS) 102997 CH 

P2 Hradčany nad Ploučnicí I. plochy občanského vybavení - sportu (OS) 302038 CH 

P3 Hradčany nad Ploučnicí I. plochy občanského vybavení - sportu (OS) 204959 CH 

P4 Hradčany nad Ploučnicí I. plochy občanského vybavení - sportu (OS) 305754  

P5 Hradčany nad Ploučnicí I. plochy smíšených aktivit (SA) 165373 CH 

P6 Hradčany nad Ploučnicí I. plochy veřejných prostranství (P) 35655  

P7 Hradčany nad Ploučnicí I. plochy veřejných prostranství (P) 19354  

P8 Hradčany nad Ploučnicí I. plochy veřejných prostranství (P) 15869  

P9 Hradčany nad Ploučnicí I. plochy veřejných prostranství (P) 45760  

P10 Hradčany nad Ploučnicí I. plochy výroby a skladování (V) 21262 HL 

P11 Hradčany nad Ploučnicí I. plochy výroby a skladování (V) 42068  

P12 Hradčany nad Ploučnicí I. plochy výroby a skladování (V) 35890  

P13 Hradčany nad Ploučnicí I. plochy smíšených aktivit (SA) 84157  

P14 Hradčany nad Ploučnicí I. plochy výroby a skladování (V) 37789  

P15 Hradčany nad Ploučnicí I. plochy výroby a skladování (V) 10753 HL 

P16 Hradčany nad Ploučnicí I. plochy smíšených aktivit (SA) 95782 HL 

P17 Hradčany nad Ploučnicí I. plochy výroby a skladování (V) 12541 HL 

P18 Hradčany nad Ploučnicí I. plochy smíšených aktivit (SA) 31790 HL 

P19 Hradčany nad Ploučnicí I. plochy smíšených aktivit (SA) 21825 HL 

P20 Hradčany nad Ploučnicí I. plochy smíšených aktivit (SA) 21380 HL 

P21 Ploužnice pod Ralskem I. plochy občanského vybavení - sport (OS) 14456  

P22 Ploužnice pod Ralskem I. plochy smíšených aktivit (SA) 13425  

P23 Ploužnice pod Ralskem I. plochy smíšených aktivit (SA) 35517  

P24 Ploužnice pod Ralskem I. plochy smíšené obytné (SO) 21687  

P25 Ploužnice pod Ralskem I. plochy smíšené obytné (SO) 4066  

P26 Ploužnice pod Ralskem I. plochy občanského vybavení - sport (OS) 56056  

P27 Svébořice I. plochy občanského vybavení - sport (OS) 104969  

P28 Svébořice I. plochy občanského vybavení – veřejná 
infrastruktura (OV) 

2087  
 

P29 Kuřívody I. plochy občanského vybavení - hřbitovy (OH) 7927  

P30 Kuřívody I. plochy smíšených aktivit (SA) 43369  

P31 Kuřívody I. plochy výroby a skladování (V) 80886 HL 

P32 Kuřívody I. plochy výroby a skladování (V) 81193 HL 

P33 Kuřívody I. plochy veřejných prostranství (P) 2586  

P34 Horní Krupá I. plochy občanského vybavení - veřejná 
infrastruktura vybavení (OV) 

80138  
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D.1.5 DOPRAVA V KLIDU 

Stanovuje se: 

▪ vymezení kapacitních odstavných ploch v navrhovaných plochách výroby a skladování  

▪ dostatečné plochy dimenzovat u sportovních zařízení v rámci „Zóny letiště Hradčany“ 
(resp. Hradčany-sídlo) a v části Hvězdov 

▪ v Kuřívodech sdružená odstavná plocha s vazbou na průtahy silnic II/268 a II/272 (plocha 
změn: Z54) 

▪ kapacitní odstavná plocha pro návštěvníky hradu Ralsko, včetně plochy pro stavbu 
infocentra a zázemí, umístěná na jižním úpatí hory Ralsko u skládky Svébořice (plocha 
změn: Z105) 

▪ odstavování vozidel rezidentů, návštěvníků v ubytovacích zařízeních a uživatelů ploch s 
rozdílným způsobem využití řešit v rámci příslušných ploch. 

D.1.6 PĚŠÍ, TURISTICKÉ A CYKLISTICKÉ TRASY 

Stanovuje se: 

▪ v rozsahu exponovaných pěších propojení v centrech sídel Kuřívody, Plužnice  Ploužnice, 
Hradčany, zpřístupnění „Zóny letiště Hradčany“ nebo v propojení Ploužnice – Hvězdov 
realizovat v souběhu s trasami komunikací alespoň jednostranný chodník 

▪ nové propojení značených turistických stezek v trase Hradčany – Ploužnice – Hvězdov – 
Nový Dvůr – Stohánek 

▪ nové pěší zpřístupnění hradu Ralsko od záchytného parkoviště u skládky Svébořice (po 
stávajících účelových komunikacích a turistických stezkách) 

▪ nová cyklostezka v přímém propojení centra města Mimoně a sídla Ploužnice v souběhu 
se silnicí II/268 

▪ nová cyklostezka v souběhu s tělesem vlečky z Mimoně do výrobně-servisní zóny 
Hradčany v rámci multifunkčního koridoru (MTK) Ploučnice a dálkové trasy KČT č. 15 
„Zelená cyklomagistrála Ploučnice“  

▪ nová smíšená cyklostezka z Kuřívod v souběhu se silnicí II/268 severním (směr Skelná 
huť) a jižním směrem (směr Horní Rokytá , Mukařov) 

▪ cyklistické propojení sídel Ploužnice a Kuřívody koncipovat přes zónu Hradčany-letiště 
s následným využitím trasy Staré lipské stezky 

▪ cykloturistické propojení Kuřívody – Osečná realizovat mimo trasu silnice II/272 
s organizačními opatřeními souvisejícími s provozem trhací jámy (dočasné objízdné trasy) 

▪ pro cykloturistické spojení Mimoň – Osečná využít trasu silnice III/27238 

▪ pro cykloturistické propojení Kuřívody – Dolní Krupá využít tras obslužných komunikací 
a bývalých vojenských cest 

▪ západovýchodní cykloturistické propojení Hradčany – Jabloneček realizovat v trasách 
obslužných komunikací a bývalých vojenských cest 

▪ pro zabezpečení cyklistického a in-line provozu „okruhu Buková“ realizovat úsek 
v souběhu II/270 jako segregovanou cyklostezku  

D.1.7 SPECIFICKÉ FORMY DOPRAVY 

Stanovuje se: 

▪ koridor nákladní lanové dráhy (LD1 část, koridor pokračuje na území obce Noviny pod 
Ralskem) pro umístění nákladní lanové dráhy (s vyloučením dopravy osob) umožňující 
obnovu a následně obsluhu hradu Ralsko. 
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Plochy změn Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7, Z8, Z9, Z10, Z11, Z12, Z13, Z19, Z20, Z21, Z23, Z22, Z25, 
Z27, Z32, Z34, Z35, Z36, Z40, Z44, Z50, Z51, Z52, Z53, Z54, Z55, Z56, Z57, Z58, Z61, Z62, Z63, 
Z64, Z65, Z66, Z70, Z71, Z73, Z75, Z76, Z77, Z78, Z79, Z81, Z82, Z99, P10, P13, P14, P15, P16, 
P19, P21, P22, P23, P24, P29, P30, P31, P32, P33, P34, P40 budou napojeny na stávající 
vodovod. 

Plochy změn Z19, Z21, Z24, Z25, Z28, Z29, Z30, Z31, Z32, Z35, Z37, Z38, Z39, Z42, Z43, Z48, 
Z49, Z51, Z59, Z60, Z67, Z68, Z74, Z75, Z104, P5, P11, P12, P13, P14, P16, P17, P18, P19, P21, 
P22, P23, P25, P30, P31 budou napojeny na rozšířenou vodovodní síť 

Plochy změn Z59, Z80, Z105, P26, P27, P28, P36, P37, P38, P39, P41 budou zásobeny 
individuálně. 

OCHRANNÁ PÁSMA VODNÍCH ZDROJŮ 

V rámci budování nových zdrojů na základě hydrogeologických posudků iniciovat vyhlášení 
příslušných stupňů ochranných pásem vodních zdrojů, zejména ochranného pásma I. stupně 
u zdrojů studna Náhlov a Dolní Krupá. 

D.2.6 ODVEDENÍ A ZNEŠKODNĚNÍ SPLAŠKOVÝCH VOD 

Pro odvedení a zneškodnění splaškových vod se stanovují následující priority: 

▪ rozvíjet systém odkanalizování a zneškodnění odpadních splaškových vod jednotlivých 
částí města, zejména: 

▪ výstavba kanalizace v částech Boreček, Hradčany - sídlo, Ploužnice, Hvězdov 

▪ rekonstrukce kanalizace Náhlov 

▪ dostavba kanalizačních stok do rozvojových lokalit 

▪ nové ČS odpadních vod Boreček, Hradčany - sídlo, Ploužnice, Hvězdov 

▪ prioritní využití ČOV Hradčany - letiště 

▪ zkapacitnění ČOV Kuřívody, rekonstrukce ČOV Náhlov 

▪ zvýšit podíl napojení obyvatel na kanalizační stoky 

▪ postupná rekonstrukce kanalizačních stok a objektů  

▪ v okrajových územích přijmout taková technická opatření pro individuální čištění 
splaškových vod, aby kvalita vypouštěných vod byla v souladu s platnou legislativou 

Návrh odvedení a zneškodnění odpadních splaškových vod: 

KUŘÍVODY 

Likvidaci odpadních splaškových vod řešit s použitím stávající kanalizace s doplněním nových 
kanalizačních řadů a odvedením vod na stávající ČOV Kuřívody. S rozvojem sídla zkapacitnit ČOV 
Kuřívody tak, aby vyhověla legislativním požadavkům. Vybudovat nové výpustní potrubí z ČOV 
Kuřívody zaústěné do toku ID 145 410 000 400, stávající výpust do lesa zrušit. 

BOREČEK 

Likvidaci odpadních splaškových vod řešit výstavbou nové kanalizace svedené do čerpací stanice 
odpadních vod ČS2 s přečerpávání na ČOV Hradčany – letiště, alternativně lze na místě 
přečerpání likvidovat vody v malé čistírně odpadních vod s vypouštěním do Ploučnice. 

HRADČANY - SÍDLO 

Likvidaci odpadních splaškových vod řešit použitím stávající kanalizace s doplněním nových 
kanalizačních řadů. Kanalizaci svést do čerpací stanice odpadních vod ČS1 s přečerpávání na 
ČOV Hradčany – letiště, alternativně lze na místě přečerpání likvidovat vody v malé čistírně 
odpadních vod s vypouštěním do Hradčanského potoka. 

ZÓNA LETIŠTĚ HRADČANY, PLOUŽNICE, HVĚZDOV 

Likvidaci odpadních splaškových vod řešit s použitím stávající kanalizace s doplněním nových 
kanalizačních řadů, využitím ploch bývalých ČOV Hvězdov I na čerpací stanici ČS4 a ČOV 
Hvězdov II na čerpací stanici ČS5, zrušením ČOV Hvězdov III, nových výtlaků s ukončením 
kanalizace na ČOV Hradčany - letiště. Od jednotné kanalizace odvádějící dešťové vody z plochy 
letiště zaústěné přímo do Hradčanského potoka oddělit splaškovou kanalizaci a přepojit ji na 
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kanalizační systém. Stávající jednotnou kanalizací odvádět pouze dešťové vody s předčištěním na 
čistírně kontaminovaných vod ČKV Hradčany. 

NÁHLOV 

Likvidaci odpadních splaškových vod zajistit rekonstrukcí stávající kanalizace s doplněním nových 
kanalizačních řadů a vybudováním nové čistírny odpadních vod.  

HORNÍ KRUPÁ 

Likvidaci odpadních splaškových vod u části domů zajistit stávající kanalizací zaústěnou do septiku 
a následně vsaku, u části objektů jímkami na vyvážení. Pro každý nově budovaný zásak provést 
hydrogeologické posouzení. 

JABLONEČEK, JEZOVÁ, NOVÝ DVŮR, PAVLÍN DVŮR, SKELNÁ HUŤ A DALŠÍ SAMOTY 

Likvidaci odpadních splaškových vod z rozvojových ploch řešit individuálním vybudováním 
kanalizačních řadů a odpovídajících objektů čištění (malé čistírny odpadních vod, jímky, septiky, 
vsaky). Pro každý nově budovaný zásak provést hydrogeologické posouzení. 

Plochy změn Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7, Z8, Z9, Z10, Z11, Z28, Z29, Z34, Z35, Z36, Z37, Z44, Z50, 
Z52, Z53, Z54, Z56, Z57, Z58, Z62, Z65, Z66, Z75, Z76, Z77, P13, P16, P17, P18, P31, P32, P33, 
budou napojeny na stávající kanalizaci. 

Plochy změn Z12, Z13, Z16, Z19, Z20, Z21, Z22, Z23, Z24, Z25, Z27, Z30, Z31, Z32, Z35, Z37, 
Z38, Z39, Z40, Z42, Z48, Z49, Z50, Z51, Z55, Z58, Z59, Z60, Z61, Z62, Z63, Z64, Z65, Z67, Z68, 
Z70, Z71, Z73, Z74, Z75, Z78, Z79, Z80, Z81, Z82, Z104, P5, P10, P11, P12, P14, P15, P16, P19, 
P20, P21, P22, P23, P24, P30, P31, P40 budou napojeny na rozšířenou kanalizační síť. 

Plochy změn Z99, Z105, P26, P27, P28, P34, P36, P37, P38, P39, P41 budou řešeny individuálně. 

D.2.7  ODVEDENÍ A ZNEŠKODNĚNÍ DEŠŤOVÝCH VOD 

Zneškodnění dešťových vod přednostně řešit na plochách, kde vzniknou. Dešťové vody pokud 
možno zadržovat v krajině formou nových jezírek, mokřadů a dalších retenčních opatření, 
zasakování realizovat na základě hydrogeologického posouzení. K případnému odvádění 
dešťových vod využít vyřazené kanalizační řady po rekonstrukci. 

D.2.8 NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

ODPADY MĚSTA 

Zneškodňování odpadů, jichž je město Ralsko původcem nadále zajišťovat pomocí pověřené 
firmy, která má povolení nakládat s ostatními i nebezpečnými odpady, jak je stanoveno Obecně 
závaznou vyhláškou města „o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na 
katastrálním území města Ralsko“. 

Z komunálního odpadu i nadále separovat papír, sklo barevné, sklo bílé, plasty včetně PET lahví, 
nápojové krabice „tetrapak“, objemný odpad, nebezpečné složky komunálního odpadu, směsný 
komunální odpad.  

ODPADY JINÝCH PŮVODCŮ 

Odpady od jiných původců (nebezpečné i ostatní) budou přebírat firmy oprávněné k podnikání 
v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady a budou je předávat oprávněným osobám či firmám 
sídlícím mimo řešené území k dalšímu využití nebo zneškodnění. 

SKLÁDKY ODPADŮ 

Na území města stabilizovat v současném rozsahu Řízenou skládku odpadů Svébořice S-
OO3.  

Nové plochy pro skládky odpadů nevymezovat, nepodporovat ani rozšíření stávajících.  

Skládku popela a škváry Kuřívody, S-IO na parcelách č. 185 a 186 v k. ú. Kuřívody rekultivovat 
(plochy změn: N24). Rekultivovat černé skládky na území města. 

Ve „Výrobně-servisní zóně Hradčany“ umístit sběrný dvůr (plochy změn: P15)   
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1111/1112, 1112/1193, 1113/1193, (1164)/1165 část, 1165/(1166) část, 
1165/1167, 1194/1195, 1201/1204, 1202/1203 a 1203/1201/1204. 

Pro udržení a navýšení ekologické stability prvků ÚSES na lesních pozemcích důsledně 
dodržovat obnovné cíle. Výchovou porostů podporovat druhy přirozené dřevinné skladby. 

Skladebné prvky ÚSES využívat dle požadavků orgánu ochrany přírody a zásad ÚSES. 

E.6 VODNÍ TOKY A PLOCHY, OCHRANA PŘED ZÁPLAVAMI 

Respektovat stanovené záplavové území řeky Ploučnice, které je zakresleno v Koordinačním 
výkresu (5) grafické části Odůvodnění územního plánu. 

Části stabilizovaných ploch zasahujících do záplavového území využívat jako nezastavěné 
(manipulační plochy, parkování), u případných staveb nebo terénních úprav bude prokázáno 
nezhoršení hydrotechnických podmínek v dotčeném území. 

Průběžnou sanací vodních nádrží (odbahnění, opravy hrází) zvyšovat retenční kapacity, 
revitalizací vodních toků zpomalit odtok vody z nezastavěných území. 

Rizika plynoucí z nebezpečí protržení hrází vodních nádrží (rybníků) řešit technickými opatřeními 
na těchto nádržích. 

Zvyšovat retenční schopnost krajiny přírodě blízkými způsoby. 

Na Ploužnickém potoce nad soutokem se Svébořickým potokem vybudovat novou vodní plochu 
(plochy změn: 

Pravidelnou údržbou funkčních zařízení na všech vodních nádržích, především na soustavě  
rybníků na Hradčanském, Ploužnickém a Svébořickém potoce,  zajistit bezpečný převod 
povodňových průtoků 

Technologická zařízení na čištění odpadních vod umísťovat mimo záplavová území, v případě 
jejich stávajícím umístění v záplavovém území provést ochranu před vnikem povodňových průtoků 

E.7 DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ 

V řešeném území respektovat registrovaná stará důlní díla, poddolovaná území, prognózní 
zdroje nerostných surovin, ložiska nerostných surovin, dobývací prostory a chráněná 
ložisková území, jejichž výčet je uveden v textové části Odůvodnění územního plánu a zákres 
proveden v Koordinačním výkresu (5) grafické části Odůvodnění územního plánu.  

Ložisko radioaktivních surovin 3240600 s vymezeným dobývacím prostorem 10071 je 
uzavírané, na jeho ploše probíhají rekultivační práce (plochy N16, N17, N18, N19, N20, N21), 
sledovat a vyhodnocovat vliv ukončení těžby na všechny složky životního prostředí. 

V prostoru chráněného ložiskového území IČ 24730900 Ploužnice pod Ralskem respektovat 
zákonná omezení. 

Respektovat specifickou technickou infrastrukturu související se sanací území po těžbě 
radioaktivních surovin (např. hydrobariéry, monitorovací vrty aj.). 

U prognózního zdroje nerostných surovin IČ 924730000 Hvězdov, který se nachází na území 
výrazně dotčeném zastavitelnými plochami a plochami přestavby, není počítáno v období do roku 
2025 se zahájením těžby; prognózní zdroj je ponechán jako surovinová rezerva, předurčená do 
budoucna pro další geologický průzkum a následné využití, avšak po komplexním vyřešení střetů 
zájmů. 

Územně se chrání plocha územní rezervy pro dobýváni nerostů (R1) pro budoucí využití 
nevýhradního ložiska štěrkopísků 526400 na místě bývalého REMBATu. 
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F PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ A USPOŘÁDÁNÍ PLOCH 
S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ 

Podmínky pro využití a uspořádání ploch s rozdílným způsobem využití se stanovují 
společně pro celé správní území města. 

Podmínky pro využití a uspořádání ploch dané vymezením ploch s rozdílným způsobem 
využití a jejich označením regulačními kódy jsou zakresleny v Hlavním výkresu (2). 

F.1 DEFINICE  

▪ Úprava je účelové nestavební využití pozemku neprodukčního charakteru zejména 
úpravy zpevněných povrchů veřejných prostranství, zahradní úpravy, krajinářské úpravy. 

▪ Kultura je nestavební využití pozemku produkčního i neprodukčního charakteru zejména 
lesní porosty, orná půda, trvalé travní porosty, zvláštní kultury, vodní plochy a toky. 

▪ Chata je stavba pro rodinnou rekreaci, může mít nejvýše 1 nadzemní a 1 podzemní 
podlaží a 1 podkroví a maximální zastavěnou plochu 40 m². 

▪ Chalupa je stavba pro rodinnou rekreaci, jejíž objem, proporce, členění a materiálové 
ztvárnění odpovídají místně tradičním stavbám, podle místních podmínek může mít 
nejvýše 1 nebo 2 nadzemní a 1 podzemní podlaží a 1 podkroví. 

▪ Dům smíšené funkce je stavba, jejíž funkční náplň tvoří minimálně 25% bydlení 
a minimálně 25% občanské vybavení. 

▪ Altán je stavba o výšce max. 4 m a půdorysu max. 25 m² sloužící pro obsluhu pozemku. 

▪ Turistický přístřešek je stavba o výšce max.4 m a zastavěné ploše max. 25m2 sloužící 
pro ukrytí a odpočinek turistů, bez místností pro dlouhodobý pobyt a přenocování 

▪ Podružná stavba je stavba o výšce max. 5 m a zastavěné ploše do max. 25m2, 
využitelná s charakterem dané plochy nebo přímo související s přípustným nebo 
podmíněně přípustným využitím, bez místností pro trvalé i přechodné nocování 

▪ Parter je nadzemní podlaží stavby, které bezprostředně navazuje na veřejné prostranství. 

▪ Zakončující podlaží je nejvyšší nadzemní podlaží buďto vestavěné do konstrukce 
střechy (podkroví) nebo půdorysně ustupující, vždy může zaujímat maximálně 75% 
objemu předchozího podlaží. Je hmotově a materiálově odlišeno od předchozích podlaží. 

▪ Základní občanské vybavení jsou pozemky a stavby sloužící pro poskytování 
základních obslužných funkcí: předškolní a základní školní vzdělávání a výchova, sociální 
a zdravotní služby, kulturní vyžití, veřejná správa, maloobchodní prodej, nevýrobní služby, 
stravování. 

▪ Základní vybavenost území představuje obecný výčet pozemků, staveb, zařízení, úprav, 
kultur a činností (tab. F.3.1 a F.3.2), které mohou za podmínek neodporujících hlavnímu a 
přípustnému využití tvořit nedílnou součást zastavěných a zastavitelných resp. 
nezastavěných a nezastavitelných ploch. 

▪ pokud jsou pozemky stavby, zařízení, úpravy, kultury a činnosti součástí využití hlavního, 
přípustného nebo podmíněně přípustného, je jejich posuzování jako základní vybavení 
irelevantní. 

▪ Integrovaná stavba nebo zařízení je stavba a zařízení tvořící stavební součást hlavní 
stavby, která je obvykle určena pro jinou činnost. 

▪ Nerušící výroba je ta, která svým provozováním a technickým zařízením nenaruší 
užívání staveb a zařízení ve svém okolí a nesníží kvalitu prostředí resp. pohodu bydlení 
souvisejícího území. 

▪ Pohoda bydlení je atmosféra kvalitního prostředí pro bydlení příznivá pro všechny 
skupiny jeho uživatelů, je souhrnem činitelů a vlivů přispívajících ke zdravému bydlení: 

▪ standard bydlení s přiměřeným množstvím zejména veřejné infrastruktury, 
rekreační zeleně a veřejných prostranství přispívajících k utužování sousedského 
společenství, 

▪ kvalita složek životního prostředí - zejména přiměřené (nepřekračující limity) 
intenzity hluku z dopravy, výroby i zábavních aktivit, emise prachu a pachů, dobré 
osluněním a osvětlení aj.. 



strana 48 

F.2.2 ROZLIŠENÍ PLOCH PODLE CHARAKTERU ZMĚN VYUŽITÍ 

Plochy stabilizované – zastavěné a nezastavěné: Plochy stávajícího stavu zastavěné 
a nezastavěné, na kterých bude zachován dosavadní charakter využití, zastavěné plochy umožňují 
zastavění podle podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití. 

Plochy změn - návrhové – zastavitelné a nezastavitelné: Plochy navržené ke změně využití 
území v Územním plánu uvnitř nebo vně zastavěného území, na kterých bude změněn dosavadní 
charakter využití ploch a způsob zástavby tak, aby umožnil zastavění zastavitelných ploch a využití 
nezastavitelných ploch podle podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití. 

Plochy změn - přestavby: Plochy navržené ke změně využití území v Územním plánu uvnitř 
zastavěného území, na kterých bude s ohledem k narušení urbanistické struktury města 
dosavadním způsobem využití znehodnoceného území obnoven nebo změněn dosavadní 
charakter využití ploch a způsob zástavby tak, aby umožnil zastavění zastavitelných ploch a využití 
nezastavitelných ploch podle podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití. 

Plochy a koridory územních rezerv: Plochy vymezené v Územním plánu v překryvu nad 
plochami stabilizovanými a plochami změn, které zajišťují územní ochranu těchto ploch pro 
možnost jejich budoucího využití stanoveného v územní rezervě. V rozsahu takto vymezených 
ploch se podmínky pro využití ploch stabilizovaných a ploch změn dále omezují o takové činnosti 
stavby a úpravy, které by znemožnily nebo podstatně ztížily možnost jejich budoucího využití 
stanoveného v územní rezervě. 

F.2.3 ROZLIŠENÍ PLOCH PODLE PŘÍPUSTNOSTI 

Hlavní využití: Definuje charakter dané plochy,  

▪ jeho povolení váže na splnění podmínek obecně závazných předpisů, 

▪ hlavní a přípustné využití musí zaujímat vždy více než 50% výměry dané plochy. 

Přípustné využití: Doplňuje charakter hlavního využití dané plochy, představuje další možnosti 
jejího využití, 

▪ jeho povolení váže na splnění podmínek obecně závazných předpisů. 

Podmíněně přípustné využití: Není v rozporu s hlavním využitím dané plochy, představuje její 
doplňkové využití, 

▪ jeho povolení je kromě splnění podmínek obecně závazných předpisů vázáno na splnění 
specifických podmínek uvedených pro plochy s rozdílným způsobem využití (kap. F.3) 
a zároveň pro jednotlivé plochy změn (kap. C.2). 

Nepřípustné využití: Je v rozporu a mohlo by narušit hlavní využití dané plochy, neodpovídá 
místním podmínkám, není uvedeno ve využití hlavním, přípustném a podmíněně přípustném, 

▪ takové využití nesmí být v dané ploše povoleno a musí být podnikány kroky k zamezení 
jeho pokračování ve stabilizovaných plochách – nelze např. provádět stavební úpravy 
existujících staveb a zařízení. 

Stanovenému využití ploch musí odpovídat způsob jejich užívání, umisťovaní činností, staveb, 
úprav a kultur včetně jejich změn. Při povolování staveb musí být přihlédnuto k místním 
podmínkám urbanistickým, ekologickým, hygienickým a technickým. 

Na plochách změn je přípustné zachování stávajícího využití a uspořádání území do doby 
provedení změn jejich využití a uspořádání spojených obvykle s přístavbou, nástavbou, pokud: 

▪ nedochází k potenciálnímu znehodnocení navrženého hlavního využití vymezené plochy  
a ploch navazujících ve smyslu hygienických podmínek a celkové funkční struktury města, 

▪ nedochází k narušování funkčnosti nezastavitelných ploch, krajinného rázu a protierozní 
ochrany, 

na existujících stavbách, objektech a zařízeních v plochách změn lze provádět stavební 
úpravy bez přístaveb a nástaveb. 
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DV         PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY - VYBAVENÍ 

pozemky činností, staveb, zařízení, úprav a kultur 

HLAVNÍ VYUŽITÍ 

dopravní vybavení: zejména odstavování a parkování osobních automobilů, nákladních automobilů a autobusů, terminály, vozovny, 
opravny, areály údržby komunikací, areály kamionové přepravy, čerpací stanice pohonných hmot, autobazary 

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

- 

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ podmínka 

občanské vybavení: 

zejména obchodní prodej, stravování, služby  

slouží bezprostředně k zajištění hlavního yvužití 

budou uplatněny podmínky prostorového uspořádání 
odpovídající podmínkám prostorového uspořádání 
dané plochy 

neomezí ve smyslu hygienických a dalších předpisů 
hlavní využití 

základní vybavenost ploch zastavěných a zastavitelných: 

terénní úpravy (zejména náspy, zářezy, opěrné zdi, propustky a přemostění) 
kromě těžebních prací a skládek odpadů 

drobná sakrální architektura (zejména památníky, křížky, kapličky) 

informační a reklamní zařízení 

vodní plochy do 200 m², vodoteče  

doprovodná a ochranná, veřejná zeleň (včetně parkových úprav) 

veřejné a účelové komunikace, komunikace a pobytové plochy s vyloučením 
motorové dopravy  

odstavné a parkovací plochy osobních automobilů vč. objektů k odstavování 
a parkování osobních automobilů (garáže, dvougaráže), pokud slouží pro 
přímou dopravní obsluhu obsluhu příslušných ploch, 

pozemky a stavby pro správu a údržbu ploch, pozemky pro skladování 
a manipulaci nesloužící pro skladování a manipulaci s hořlavými a chemickými 
látkami, které mohou způsobit znečištění životního prostředí 

sportovní a intenzivní rekreační plochy vč. hřišť, bazénů, přístřešků a mobiliáře 

zařízení technické infrastruktury (vodovody a kanalizace, energetické zřízení vč. 
obnovitelných zdrojů, zařízení elektronických komunikací)  

protipovodňové a protierozní, protihlukové, protiexhalační, ochranné, 
bezpečnostní stavby a opatření, 

technologická zařízení, oplocení 

integrované stavby a zařízení: bydlení správce 

slouží bezprostředně zajištění hlavního, přípustného 
a podmíněně přípustného využití dané plochy 

budou uplatněny podmínky prostorového uspořádání 
odpovídající podmínkám prostorového uspořádání 
dané plochy 

nezatíží nadměrně komunikace, inženýrské sítě, 

nenaruší kvalitu prostředí a pohodu bydlení na 
vymezené ploše, 

neomezí ve smyslu hygienických a dalších předpisů 
hlavní využití vymezené plochy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

liniové stavby a plošně nenáročná zařízení technické infrastruktury 
nadřazených systémů 

plocha nepřesáhne 300 m²  

bezprostředně souvisí s provozem města 

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

zejména využití, u kterého existuje riziko, že: 

naruší kvalitu prostředí plochy dopravní infrastruktury-vybavení 

jeho nároky na kvalitu prostředí resp. pohodu bydlení omezí hlavní funkci plochy dopravní infrastruktury-vybavení 

naruší celistvost a funkčnost plochy dopravní infrastruktury-vybavení 

PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ 

výšková hladina zástavby je stanovena na max. 1 NP + zakončující podlaží a zároveň max. 9 m, max. Kn je 100%, min. Kz je 0% 
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F.3.2 PLOCHY NEZASTAVĚNÉ A NEZASTAVITELNÉ 

W        PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ 

pozemky činností, staveb, zařízení, úprav a kultur 

HLAVNÍ VYUŽITÍ 

vodní plochy: zejména řeky, potoky, umělé kanály, přírodní i umělé vodní nádrže, mokřady 

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

- 

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ podmínka 

základní vybavenost ploch nezastavěných a nezastavitelných: 
terénní úpravy (zejména náspy, zářezy, opěrné zdi, propustky a přemostění) 
kromě těžebních prací a skládek odpadů 
drobná sakrální architektura (zejména památníky, křížky) 
relikty staveb kulturního dědictví 
informační zařízení 
rekreační využití krajiny: turistické přístřešky, mobiliář  
vodní plochy do 2000 m², vodoteče,  
plošné a liniové porosty doprovodné a ochranné zeleně 
veřejné a účelové komunikace,  
zastávky hromadné dopravy osob vč. přístřešků,  
veřejné nemotoristické sportovně rekreační tratě 
nezpevněné pozemky pro skladování a manipulaci nesloužící pro skladování 
a manipulaci s hořlavými a chemickými látkami, které mohou způsobit 
znečištění životního prostředí 
zařízení technické infrastruktury (vodovody a kanalizace, zařízení elektronických 
komunikací, energetická zřízení mimo výroby energie z obnovitelných zdrojů) 
protipovodňové a protierozní, protihlukové, protiexhalační, ochranné, 
bezpečnostní stavby a opatření 

slouží bezprostředně zajištění hlavního, přípustného 
a podmíněně přípustného využití dané plochy 
charakterem a kapacitou odpovídají charakteru 
a výměře dané plochy 
jsou technologicky přímo vázané na dané stanoviště 
nelze je odůvodněně umístit v příslušných 
zastavitelných plochách 
budou splněny požadavky na celistvost a funkčnost 
dané plochy 
nebude narušen krajinný ráz, protierozní ochrana 
a odtokové poměry 
budou uplatněny podmínky prostorového uspořádání 
minimalizované pro zajištění hlavního a podmíněně 
přípustného využití dané plochy a neznemožňující 
prostupnost krajiny 

 

 
 

stavby a zařízení pro vodní hospodářství: 
zejména hráze, zdrže, 
stavby a zařízení k využití vodní energie, 
stavby a zařízení sloužící k pozorování stavu povrchových nebo podzemních 
vod, 
stavby a zařízení sloužící k chovu vodních hospodářských zvířat 

slouží bezprostředně pro vodohospodářské, sportovní, 
rekreační, dopravní, hospodářské a energetické využití 
vodních ploch, chov ryb a vodních ptáků a vodní 
sporty 
charakterem a kapacitou odpovídají charakteru 
a výměře místně souvisejících vodních ploch 
jsou technologicky přímo vázané na dané stanoviště 
nelze je odůvodněně umístit v příslušných 
zastavitelných plochách 
budou splněny požadavky na funkčnost vodních ploch 
nebude narušen krajinný ráz, protierozní ochrana 
a odtokové poměry 

liniové stavby a plošně nenáročná zařízení technické infrastruktury 
nadřazených systémů 

plocha nepřesáhne 100 m²  
bezprostředně souvisí s provozem města 

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

zejména využití, u kterého existuje riziko, že: 
naruší kvalitu prostředí plochy vodní a vodohospodářské 
naruší celistvost a funkčnost plochy vodní a vodohospodářské 

PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ 

výšková hladina zástavby je stanovena na max. 1 NP a zároveň max. 6 m 

 



L            PLOCHY LESNÍ 

pozemky činností, staveb, zařízení, úprav a kultur 

HLAVNÍ VYUŽITÍ 

lesní porosty s určujícími funkcemi dle kategorizace lesů (hospodářských, ochranných, zvláštního určení): pro hospodaření 
v souladu s lesními hospodářskými plány a osnovami, pro rekreaci a posílení ekologické stability 

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

- 

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ podmínka 

základní vybavenost ploch nezastavěných a nezastavitelných: 
terénní úpravy (zejména náspy, zářezy, opěrné zdi, propustky a přemostění) 
kromě těžebních prací a skládek odpadů 
drobná sakrální architektura (zejména památníky, křížky) 
relikty staveb kulturního dědictví 
informační zařízení 
rekreační využití krajiny: turistické přístřešky, mobiliář  
vodní plochy do 2000 m², vodoteče,  
plošné a liniové porosty doprovodné a ochranné zeleně 
veřejné a účelové komunikace,  
zastávky hromadné dopravy osob vč. přístřešků,  
veřejné nemotoristické sportovně rekreační tratě 
nezpevněné pozemky pro skladování a manipulaci nesloužící pro skladování 
a manipulaci s hořlavými a chemickými látkami, které mohou způsobit 
znečištění životního prostředí 
zařízení technické infrastruktury (vodovody a kanalizace, zařízení 
elektronických komunikací, energetická zřízení mimo výroby energie) 
protipovodňové a protierozní, protihlukové, protiexhalační, ochranné, 
bezpečnostní stavby a opatření 

slouží bezprostředně zajištění hlavního, přípustného 
a podmíněně přípustného využití dané plochy 
charakterem a kapacitou odpovídají charakteru 
a výměře dané plochy 
jsou technologicky přímo vázané na dané stanoviště 
nelze je odůvodněně umístit v příslušných 
zastavitelných plochách 
budou splněny požadavky na celistvost a funkčnost 
dané plochy 
nebude narušen krajinný ráz, protierozní ochrana 
a odtokové poměry 
budou uplatněny podmínky prostorového uspořádání 
minimalizované pro zajištění hlavního a podmíněně 
přípustného využití dané plochy a neznemožňující 
prostupnost krajiny 

stavby a zařízení lesního hospodářství a jeho technického zajištění, 
výkon myslivosti: 
zejména konstrukce lesních školek, závlah, krmelců, oborohů, stavby pro 
uskladnění lesnických surovin a produktů, technická zařízení pro výkon 
myslivosti 
nezpevněné pozemky pro skladování a manipulaci nesloužící pro skladování 
a manipulaci s hořlavými a chemickými látkami, které mohou způsobit 
znečištění životního prostředí 
dočasná oplocení intenzivně pěstovaných kultur a pastvin minimalizované pro 
zajištění prostupnosti krajiny 

slouží bezprostředně pro hospodářské využití lesních 
ploch a zajištění jejich údržby 
charakterem a kapacitou odpovídají charakteru 
a výměře místně souvisejících lesních ploch 
jsou technologicky přímo vázané na dané stanoviště 
nelze je odůvodněně umístit v příslušných 
zastavitelných plochách 
budou splněny požadavky na celistvost a funkčnost 
lesních ploch 
nebude narušen krajinný ráz a protierozní ochrana 

liniové stavby a plošně nenáročná zařízení technické infrastruktury 
nadřazených systémů 

plocha nepřesáhne 100 m²  
bezprostředně souvisí s provozem města 

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

zejména využití, u kterého existuje riziko, že: 
naruší kvalitu prostředí plochy lesní 
naruší celistvost a funkčnost plochy lesní 
pěstování rychlerostoucích dřevin pro energetické účely. 

PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ 

výšková hladina zástavby je stanovena na max. 1 NP a zároveň max. 4 m, povrch půdorysu stavby nezpevněný   6 m 

 



NL/NN     PLOCHY PŘÍRODNÍ (LESNÍ / NELESNÍ) 

pozemky činností, staveb, zařízení, úprav a kultur 

HLAVNÍ VYUŽITÍ 

přírodní a přírodě blízké nelesní ekosystémy: 
zejména extenzivně využívaná lesní půda, orná půda, trvalé travní porosty a nelesní zeleň sloužící k zajištění ekologické stability krajiny 
s hospodařením v souladu se zájmy ochrany přírody a krajiny 

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

- 

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ podmínka 

základní vybavenost ploch nezastavěných a nezastavitelných: 
terénní úpravy (zejména náspy, zářezy, opěrné zdi, propustky a přemostění) 
kromě těžebních prací a skládek odpadů 
drobná sakrální architektura (zejména památníky, křížky) 
relikty staveb kulturního dědictví 
informační zařízení 
rekreační využití krajiny: turistické přístřešky, mobiliář  
vodní plochy do 2000 m², vodoteče,  
plošné a liniové porosty doprovodné a ochranné zeleně 
veřejné a účelové komunikace,  
zastávky hromadné dopravy osob vč. přístřešků,  
veřejné nemotoristické sportovně rekreační tratě 
nezpevněné pozemky pro skladování a manipulaci nesloužící pro skladování 
a manipulaci s hořlavými a chemickými látkami, které mohou způsobit 
znečištění životního prostředí 
zařízení technické infrastruktury (vodovody a kanalizace, zařízení elektronických 
komunikací, energetická zřízení mimo výroby energie) 
protipovodňové a protierozní, protihlukové, protiexhalační, ochranné, 
bezpečnostní stavby a opatření 

slouží bezprostředně zajištění hlavního, přípustného 
a podmíněně přípustného využití dané plochy 
charakterem a kapacitou odpovídají charakteru 
a výměře dané plochy 
jsou technologicky přímo vázané na dané stanoviště 
nelze je odůvodněně umístit v příslušných 
zastavitelných plochách 
budou splněny požadavky na celistvost a funkčnost 
dané plochy 
nebude narušen krajinný ráz, protierozní ochrana 
a odtokové poměry 
budou uplatněny podmínky prostorového uspořádání 
minimalizované pro zajištění hlavního a podmíněně 
přípustného využití dané plochy a neznemožňující 
prostupnost krajiny 

 

 
 

navýšení veřejného povědomí o přírodních hodnotách lokalit zájmů 
ochrany přírody a krajiny: zejména naučné stezky s doprovodnými 
informačními prvky 
dočasná oplocení pro ochranu před zvěří 

budou splněny požadavky na funkčnost přírodních 
ploch 
nebude narušen krajinný ráz a protierozní ochrana 

nákladní lanové dráhy včetně souvisejících podružných staveb (např. sklady, 
strojovny) a zpevněných manipulačních ploch 

připouští se umístění jen na k.ú. Svébořice na p.p.č. 3, 
5, 53/1, 54/5 v rámci vymezeného koridoru LD1 
nebude narušen krajinný ráz, protierozní ochrana a 
odtokové poměry  
budou splněny požadavky na funkčnost a celistvost 
dané plochy 
nebude narušena ekologická funkce krajiny  

nebude znemožněna prostupnost krajiny 

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

zejména využití, u kterého existuje riziko, že: 
naruší kvalitu prostředí plochy přírodní 
naruší celistvost a funkčnost plochy přírodní 

pěstování rychlerostoucích dřevin pro energetické účely. 

PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ 

výšková hladina zástavby je stanovena na max. 1 NP a zároveň max. 4m, povrch půdorysu stavby nezpevněný  6 m 
výška technologie nákladní lanové dráhy nepřesáhne výšku sousedícího lesního porostu a šířka průseku v lesním porostu pro 
trasu nákladní lanové dráhy bude max. 10 m 

 



K           PLOCHY KRAJINNÉ ZELENĚ 

pozemky činností, staveb, zařízení, úprav a kultur 

HLAVNÍ VYUŽITÍ 
zemědělský půdní fond: zejména orná půda, trvalé travní porosty (louky a pastviny) 

pěstování speciálních kultur a drobná pěstitelská a chovatelská činnost: zejména ovocné stromy, okrasné stromy, zahradní 
kultury 
přírodní a přírodě blízké nelesní ekosystémy: náletové louky, extenzivní pastviny, remízky, břehové porosty, mokřady 
prvky krajinné zeleně: ochranná, doprovodná zeleň 

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

zařízení pro technické zajištění pěstební činnosti: 
zejména konstrukce  sadů, závlah 

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ podmínka 

základní vybavenost ploch nezastavěných a nezastavitelných: 
terénní úpravy (zejména náspy, zářezy, opěrné zdi, propustky a přemostění) 
kromě těžebních prací a skládek odpadů 
drobná sakrální architektura (zejména památníky, křížky) 
relikty staveb kulturního dědictví 
informační zařízení 
rekreační využití krajiny: turistické přístřešky, mobiliář  
vodní plochy do 2000 m², vodoteče,  
plošné a liniové porosty doprovodné a ochranné zeleně 
veřejné a účelové komunikace,  
zastávky hromadné dopravy osob vč. přístřešků,  
veřejné nemotoristické sportovně rekreační tratě 
nezpevněné pozemky pro skladování a manipulaci nesloužící pro skladování 
a manipulaci s hořlavými a chemickými látkami, které mohou způsobit 
znečištění životního prostředí 
zařízení technické infrastruktury (vodovody a kanalizace, zařízení elektronických 
komunikací, energetická zřízení mimo výroby energie) 
protipovodňové a protierozní, protihlukové, protiexhalační, ochranné, 
bezpečnostní stavby a opatření 

slouží bezprostředně zajištění hlavního, přípustného 
a podmíněně přípustného využití dané plochy 
charakterem a kapacitou odpovídají charakteru 
a výměře dané plochy 
jsou technologicky přímo vázané na dané stanoviště 
nelze je odůvodněně umístit v příslušných 
zastavitelných plochách 
budou splněny požadavky na celistvost a funkčnost 
dané plochy 
nebude narušen krajinný ráz, protierozní ochrana 
a odtokové poměry 
budou uplatněny podmínky prostorového uspořádání 
minimalizované pro zajištění hlavního a podmíněně 
přípustného využití dané plochy a neznemožňující 
prostupnost krajiny 

 

 
 

stavby a zařízení pro zemědělské hospodaření a výkon myslivosti: 
zejména přístřešky pro dočasné ustájení zvířat, stavby pro uskladnění 
zemědělských surovin a produktů, technická zařízení pro výkon myslivosti 
nezpevněné pozemky pro skladování a manipulaci nesloužící pro skladování 
a manipulaci s hořlavými a chemickými látkami, které mohou způsobit 
znečištění životního prostředí 
dočasná oplocení intenzivně pěstovaných kultur a pastvin minimalizované pro 
zajištění prostupnosti krajiny 

slouží bezprostředně pro hospodářské využití 
zemědělských ploch a zajištění jejich údržby 
charakterem a kapacitou odpovídají charakteru 
a výměře místně souvisejících zemědělských ploch 
jsou technologicky přímo vázané na dané stanoviště 
nelze je odůvodněně umístit v příslušných 
zastavitelných plochách 
budou splněny požadavky na celistvost a funkčnost 
zemědělských ploch 
nebude narušen krajinný ráz a protierozní ochrana 

liniové stavby a plošně nenáročná zařízení technické infrastruktury 
nadřazených systémů 

plocha nepřesáhne 100 m²  
bezprostředně souvisí s provozem města 

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

zejména využití, u kterého existuje riziko, že: 
naruší kvalitu prostředí plochy krajinné zeleně 
naruší celistvost a funkčnost plochy krajinné zeleně 
pěstování rychlerostoucích dřevin pro energetické účely. 

PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ 

výšková hladina zástavby je stanovena na max. 1 NP a zároveň max. 6 m 

 



Z          PLOCHY ZELENĚ SÍDELNÍ 

pozemky činností, staveb, zařízení, úprav a kultur 

HLAVNÍ VYUŽITÍ 

intenzivně upravená rekreační zeleň: 
zejména parky a lesoparky, pobytové louky, přírodní hřiště 
extenzivně upravená veřejně přístupná zeleň: 
zejména ochranná, doprovodná zeleň 

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

intenzivně upravená sportovně-rekreační zeleň: 
zejména přírodní tábořiště a koupaliště 

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ podmínka 

základní vybavenost ploch nezastavěných a nezastavitelných: 
terénní úpravy (zejména náspy, zářezy, opěrné zdi, propustky a přemostění) 
kromě těžebních prací a skládek odpadů 
drobná sakrální architektura (zejména památníky, křížky) 
relikty staveb kulturního dědictví 
informační zařízení 
rekreační využití krajiny: turistické přístřešky, mobiliář  
vodní plochy do 2000 m², vodoteče,  
plošné a liniové porosty doprovodné a ochranné zeleně 
veřejné a účelové komunikace,  
zastávky hromadné dopravy osob vč. přístřešků,  
veřejné nemotoristické sportovně rekreační tratě 
nezpevněné pozemky pro skladování a manipulaci nesloužící pro skladování 
a manipulaci s hořlavými a chemickými látkami, které mohou způsobit 
znečištění životního prostředí 
zařízení technické infrastruktury (vodovody a kanalizace, zařízení 
elektronických komunikací, energetická zřízení mimo výroby energie) 
protipovodňové a protierozní, protihlukové, protiexhalační, ochranné, 
bezpečnostní stavby a opatření 

slouží bezprostředně zajištění hlavního, přípustného 
a podmíněně přípustného využití dané plochy 
charakterem a kapacitou odpovídají charakteru 
a výměře dané plochy 
jsou technologicky přímo vázané na dané stanoviště 
nelze je odůvodněně umístit v příslušných 
zastavitelných plochách 
budou splněny požadavky na celistvost a funkčnost 
dané plochy 
nebude narušen krajinný ráz, protierozní ochrana 
a odtokové poměry 
budou uplatněny podmínky prostorového uspořádání 
minimalizované pro zajištění hlavního a podmíněně 
přípustného využití dané plochy a neznemožňující 
prostupnost krajiny 

 

 
 

rekreační a kulturní využití a jeho technického zajištění: 
zejména stavby pro obsluhu, občerstvení a hygienu, přístřešky, pódia, hřiště 
s nezpevněným i zpevněným povrchem, terénní úpravy, které nemohou 
podstatně změnit reliéf a odtokové poměry 

slouží bezprostředně pro využití ploch zeleně 
a zajištění jejich údržby 
charakterem a kapacitou odpovídají charakteru 
a výměře místně souvisejících ploch zeleně 
jsou technologicky přímo vázané na dané stanoviště 
nelze je odůvodněně umístit v příslušných 
zastavitelných plochách 
nebude narušen krajinný ráz a protierozní ochrana 

liniové stavby a plošně nenáročná zařízení technické infrastruktury 
nadřazených systémů 

plocha nepřesáhne 100 m²  
bezprostředně souvisí s provozem města 

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

zejména využití, u kterého existuje riziko, že: 
naruší kvalitu prostředí plochy sídelní zeleně 
naruší celistvost a funkčnost plochy sídelní zeleně 

PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ 

výšková hladina zástavby je stanovena na max. 1 NP a zároveň max. 6 m 

 

 

 
 


