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B) ODŸVODNÃNÍ ÚP CTINÃVES - TEXTOVÁ »ÁST
1)

Postup p¯i po¯ízení ÚP CtinÏves
SouËasnou územnÏ plánovací dokumentací obce CtinÏves je Územní plán sídelního útvaru
CtinÏves schválen˝ obecnÏ závaznou vyhláökou 13.6.1996, pro obec CtinÏves byly po¯ízeny t¯i zmÏny této
územnÏ plánovací dokumentace ZmÏna Ë.1 - 3. D˘vodem pro po¯ízení nového územního plánu jsou
zásadní zmÏny v legislativÏ vztahující se ke zpracování a obsahu územnÏ plánovací dokumentace – nov˝
stavební zákon, zák. Ë. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním ¯ádu (úËinnost od 1.1.2007), a
nutnost uvést územní plán do souladu s ostatní platnou legislativou.
Dne 1.6.2009 pod Ë.j. 28/09 Zastupitelstvo obce CtinÏves (dále jen ZO) rozhodlo o po¯ízení
územního plánu dle nového stavebního zákona tj. zákona Ë.183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním ¯ádu. UrËen˝m zastupitelem pro po¯izování územního plánu byla zvolena starostka obce Marta
Micurová (viz. usnesení Ë. 3/07) a následnÏ paní Miroslava Hrstková (dne 19.5.2010 usnesení Ë. 5/2010 a
dále pak 5.11.2014 usnesení Ë. 15)
Po¯izovatelem Územního plánu CtinÏves (dále jen ÚP) je v†souladu s §6 odst 1. písm. c) Ú¯ad
územního plánování MÏstského ú¯adu v†Roudnici nad Labem, kter˝ byl o po¯ízení územnÏ plánovací
dokumentace poûádán dne 26.6.2009. Projektantem územního plánu je na základÏ v˝bÏrového ¯ízení Ing.
Arch. Ladislav Bareö, PAFF - architekti.
Na základÏ územnÏ plánovacích podklad˘ a doplÚujících pr˘zkum˘ a rozbor˘ z kvÏtna 2010
ú¯ad územního plánování ve spolupráci s†urËen˝m zastupitelem zpracoval návrh zadání Územního plánu
CtinÏves. Návrh zadání byl zpracován v†souladu s†ustanovením § 47 odst. 1 stavebního zákona a v†souladu
s†ustanovením § 11 odst. 1 a 2 vyhláöky Ë. 500/2006 Sb. o územnÏ analytick˝ch podkladech, územnÏ
plánovací dokumentaci a zp˘sobu evidence územnÏ plánovací Ëinnosti a p¯ílohy Ë. 6 této vyhláöky (dále
jen vyhláöky) a projednán dle §47 odst. 2 a 3 stavebního zákona.
Ve¯ejnosti bylo projednávání zadání vËetnÏ pouËení o lh˘tách, v†kter˝ch je moûné podávat
k†návrhu zadání p¯ipomínky doruËeno ve¯ejnou vyhláökou, kde bylo oznámeno projednání návrhu zadání
ÚP CtinÏves k†ve¯ejnému nahlédnutí ve dnech od 18.12.2010 do 16.1.2011. Ve¯ejná vyhláöka s†návrhem
zadání byla vystavena na ú¯edních deskách Obecního ú¯adu CtinÏves a MÏstského ú¯adu v†Roudnici nad
Labem a to i zp˘sobem umoûÚujícím dálkov˝ p¯ístup k†informacím.
DotËené orgány, krajsk˝ ú¯ad a sousední obce a správci sítí byly samostatnÏ obesláni
oznámením o vystavení návrhu zadání. DotËené orgány a krajsk˝ ú¯ad byly podle ustanovení § 47 odst. 2
stavebního zákona vyzvány k podání sv˝ch poûadavk˘ na obsah návrhu zadání do 30 dn˘ ode dne
obdrûení návrhu zadání, sousední obce byly vyzvány, aby ve stejné lh˘tÏ uplatnily své podnÏty na obsah
zadávací dokumentace a správci sítí p¯ipomínky k†obsahu zadávací dokumentace. Po¯izovatel vöechny
upozornil na skuteËnost, ûe k†p¯ipomínkám, poûadavk˘m a podnÏt˘m uplatnÏn˝m po stanoven˝ch
lh˘tách se nep¯ihlíûí.
Návrh zadání projednan˝ v†souladu s ustanovením § 47 odst. 2 - 3 stavebního zákona, následnÏ
po¯izovatel ve spolupráci s†urËen˝m zastupitelem v†souladu s ustanovením § 47 odst. 4 stavebního zákona
upravil a ve smyslu ustanovení § 47 odst. 5 stavebního zákona jej p¯edloûil ZO CtinÏves ke schválení spolu
s†v˝sledkem projednání zadávací dokumentace. Zastupitelstvo obce dne 20.10.2011 návrh zadání
projednalo a rozhodlo, ûe tato zadávací dokumentace bude znovu zpracována a projednána.
Zastupitelstvo obce zároveÚ vyhlásilo zámÏr k†podávání nov˝ch podnÏt˘ k†územnímu plánu a
zvolilo nového urËeného zastupitele pro územní plánování. Vzhledem k tomuto negativnímu v˝sledku
po¯izovatel p¯istoupil ke zpracování zadávací dokumentace zcela od zaËátku s†nov˝m urËen˝m
zastupitelem.
Návrh zadání byl zpracován na podkladÏ nov˝ch pr˘zkum˘ a rozbor˘ v†souladu s†ustanovením
§ 47 odst. 1 stavebního zákona a v†souladu s†ustanovením §11 odst. 1 a 2 vyhláöky Ë. 500/2006 Sb. o
územnÏ analytick˝ch podkladech, územnÏ plánovací dokumentaci a zp˘sobu evidence územnÏ plánovací
Ëinnosti a p¯ílohy Ë. 6 této vyhláöky (dále jen vyhláöky) a projednán dle §47 odst. 2 a 3 stavebního zákona.
Ve¯ejnosti bylo projednávání zadání vËetnÏ pouËení o lh˘tách, v†kter˝ch je moûné podávat
k†návrhu zadání p¯ipomínky doruËeno ve¯ejnou vyhláökou, kde bylo oznámeno projednání návrhu zadání
ÚP CtinÏves k†ve¯ejnému nahlédnutí ve dnech od 7.8.2013 do 6.9.2013. Ve¯ejná vyhláöka s†návrhem
zadání byla vystavena na ú¯edních deskách Obecního ú¯adu CtinÏves a MÏstského ú¯adu v†Roudnici nad
Labem a to i zp˘sobem umoûÚujícím dálkov˝ p¯ístup k†informacím.
DotËené orgány, krajsk˝ ú¯ad a sousední obce a správci sítí byly samostatnÏ obesláni
oznámením o vystavení návrhu zadání. DotËené orgány a krajsk˝ ú¯ad byly podle ustanovení §47 odst. 2
stavebního zákona vyzvány k podání sv˝ch poûadavk˘ na obsah návrhu zadání do 30 dn˘ ode dne
obdrûení návrhu zadání, sousední obce byly vyzvány, aby ve stejné lh˘tÏ uplatnily své podnÏty na obsah
zadávací dokumentace a správci sítí p¯ipomínky k†obsahu zadávací dokumentace. Po¯izovatel vöechny
upozornil na skuteËnost, ûe k†p¯ipomínkám, poûadavk˘m a podnÏt˘m uplatnÏn˝m po stanoven˝ch
lh˘tách se nep¯ihlíûí.
Návrh zadání projednan˝ v†souladu s ustanovením §47 odst. 2 - 3 stavebního zákona, následnÏ
po¯izovatel ve spolupráci s†urËen˝m zastupitelem v†souladu s ustanovením § 47 odst. 4 stavebního zákona
upravil a ve smyslu ustanovení §47 odst. 5 stavebního zákona jej p¯edloûil ZO CtinÏves ke schválení spolu
s†v˝sledkem projednání zadávací dokumentace. Zadání územního plánu bylo schváleno na ZO CtinÏves
dne 22.11.2013 pod Ëíslem jednacím 17/2013.
Na základÏ projednaného a schváleného zadávacího dokumentu byl zpracován návrh územního
plánu, kter˝ byl dle podmínek zadávací dokumentace v†rozpracovanosti konzultován s†po¯izovatelem a
urËen˝m zastupitelem.
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Termín spoleËného jednání s†dotËen˝mi orgány byl stanoven na 31.7.2014 po¯izovatel dotËené
orgány, nad¯ízen˝ orgán a sousední obce vyzval jednotlivÏ k†uplatnÏní stanovisek a p¯ipomínek dopisem a
to v†souladu s §50 odst. 2 stavebního zákona v†platném znÏní nejménÏ 15 dní p¯edem, návrh územního
plánu byl dále doruËen ve¯ejnou vyhláökou s†upozornÏním ûe do 30 dn˘ ode dne doruËení m˘ûe kaûd˝
uplatnit své písemné p¯ipomínky na adresu po¯izovatele, toto ve¯ejné projednání se konalo v†souladu se
zákonem bez v˝kladu, bylo umoûnÏno pouze nahlíûet a podávat v†daném termínu (1.8.2014 – 30.8.2014)
p¯ipomínky.
NáslednÏ po¯izovatel poûádal krajsk˝ ú¯ad o stanovisko a souËasnÏ mu zaslal vöechna doölá
stanoviska a p¯ipomínky obdrûené v†rámci spoleËného jednání o návrhu územního plánu.
Nad¯ízen˝ orgán územního plánování shledal dokumentaci návrhu územního plánu
nedostateËnÏ od˘vodnÏnou z†hlediska souladu s†nad¯azenou územnÏ plánovací dokumentací na úrovni
státu a kraje a proto vydal k†projednávanému návrhu negativní stanovisko dne 10.10.2014, z†tohoto
d˘vodu po¯izovatel vrátil dokumentaci k†p¯epracování projektantovi a zároveÚ informoval zastupitelstvo o
pr˘tazích v†po¯izování, které byly zp˘sobeny zejména negativními stanovisky dotËen˝ch orgán˘ a to státní
památková péËe a vodoprávní ú¯ad. S†obÏma dotËen˝mi orgány byla vedena dohodovací jednání, která
vedla k redukci návrhu územního plánu. ObÏ dohody byly spolu se stanovisky dotËen˝ch orgán˘,
nad¯ízeného orgánu územního plánování, vöemi doöl˝mi p¯ipomínkami a v˝sledkem projednání zaslány
dne 8.12.2014 projektantovi územnÏ plánovací dokumentace s†pokynem k†p¯epracování. Tak, aby bylo
zajiötÏno získání kladného stanoviska nad¯ízeného orgánu územního plánování. P¯epracovaná
dokumentace byla konzultována s†po¯izovatelem a dne 24.8.2015 bylo obdrûeno kladné stanovisko
nad¯ízeného orgánu územního plánování po odstranÏní nedostatk˘, spoËívajících zejména v†doplnÏní
od˘vodnÏní návrhu územního plánu.
Na základÏ kladného stanoviska Krajského ú¯adu - nad¯ízeného orgánu územního plánování ze
dne 24.8.2015 pod Ë.j. 458/UPS/2013, JID 113319/2015/KUUK byl vyhláöen termín ¯ízení s†ve¯ejností na
22.10.2015, o Ëemû po¯izovatel informoval nejménÏ 30 dní p¯edem dotËené orgány, krajsk˝ ú¯ad,
sousední obce a obec pro kterou je po¯izováno. Ve¯ejnosti bylo ¯ízení o návrhu územního plánu vËetnÏ
pouËení o lh˘tách, v†kter˝ch je moûné podávat k†návrhu územního plánu námitky a p¯ipomínky doruËeno
v†souladu s §52 odst. 1 stavebního zákona (v platném znÏní) ve¯ejnou vyhláökou, kde bylo oznámeno
místo a datum ve¯ejného projednání a zejména zp˘sob podávání námitek a p¯ipomínek. Ve¯ejnost byla
informována oznámením ve¯ejnou vyhláökou na ú¯ední desce obecního ú¯adu a ú¯adu obce s†rozöí¯enou
p˘sobností a to i zp˘sobem umoûÚující dálkov˝ p¯ístup k†informacím.
ÿízení o územním plánu probÏhlo za úËasti ve¯ejnosti a s†v˝kladem projektanta a po¯izovatele
dne 22.10.2015, po¯izovatel o tomto ¯ízení uËinil písemn˝ záznam. Po¯izovatel seznámil ve¯ejnost
s†pr˘bÏhem projednání a upozornil na lh˘tu pro podávání p¯ipomínek a námitek. Projektant ve¯ejnost
seznámil s†obsahem územnÏ plánovací dokumentace, detailnÏ popsal textovou a grafickou Ëást. V†diskuzi
projektant i po¯izovatel odpovídali na dotazy ve¯ejnosti k†jednotliv˝m pozemk˘m nebo i k†celé koncepci
p¯ípadnÏ k†jednotliv˝m ucelen˝m témat˘m.
Po lh˘tÏ dané stavebním zákonem v†platném znÏní k†podávání p¯ipomínek a námitek
po¯izovatel s†urËen˝m zastupitelem vyhodnotili podané p¯ipomínky a námitky a rozeslali návrh na
rozhodnutí o podan˝ch námitkách a vyhodnocení p¯ipomínek dotËen˝m orgán˘m. DotËené orgány
s†návrhy na vyhodnocení p¯ipomínek a námitek souhlasili nebo se nevyjád¯ili tudíû se má za to, ûe
souhlasí mlËky.
Vzhledem k†tomu, ûe návrh rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení p¯ipomínek vedlo
k†podstatné úpravÏ návrhu územního plánu tj. územní plán byl rozöí¯en o zastavitelnou plochu Z9
p¯istoupil po¯izovatel k†opakovanému ve¯ejnému projednání v†rozsahu úprav návrhu. O opakovaném
ve¯ejném projednání informoval nejménÏ 30 dní p¯edem dotËené orgány, krajsk˝ ú¯ad, sousední obce a
obec pro kterou je po¯izováno, zároveÚ upozornil na mÏnÏné Ëásti návrhu územního plánu. Ve¯ejnosti
bylo ¯ízení o návrhu územního plánu vËetnÏ pouËení o lh˘tách, v†kter˝ch je moûné podávat k†návrhu
mÏnÏné Ëásti územního plánu námitky a p¯ipomínky doruËeno v†souladu s §52 odst. 1 stavebního zákona
(v platném znÏní) ve¯ejnou vyhláökou, kde bylo oznámeno místo a datum ve¯ejného projednání a
zejména zp˘sob podávání námitek a p¯ipomínek. Ve¯ejnost byla informována oznámením ve¯ejnou
vyhláökou na ú¯ední desce obecního ú¯adu a ú¯adu obce s†rozöí¯enou p˘sobností a to i zp˘sobem
umoûÚující dálkov˝ p¯ístup k†informacím.
ÿízení o územním plánu probÏhlo za úËasti ve¯ejnosti a s†v˝kladem projektanta a po¯izovatele
dne 25.4.2016, po¯izovatel o tomto ¯ízení uËinil písemn˝ zápis. Po¯izovatel seznámil ve¯ejnost s†pr˘bÏhem
projednání a upozornil na lh˘tu pro podávání p¯ipomínek a námitek a k†mÏnÏn˝m Ëástem návrhu
územního plánu. Projektant ve¯ejnost seznámil s†obsahem územnÏ plánovací dokumentace, zejména pak
upozornil na mÏnÏné Ëásti návrhu územního plánu o kter˝ch bylo vedeno opakované ¯ízení o návrhu.
I p¯es upozornÏní, projektanta i po¯izovatele, ûe toto jednání je vedeno pouze ve vÏci
mÏnÏn˝ch Ëástí územní plánu byly k†opakovanému ¯ízení podány t¯i p¯ipomínky. I p¯esto, ûe se nÏkteré
z†tÏchto p¯ipomínek net˝kaly mÏnÏn˝ch Ëástí územního plánu, po¯izovatel spolu s†urËen˝m zastupitelem
tyto p¯ipomínky vyhodnotil a rozeslal dotËen˝m orgán˘m s†ûádostí o stanovisko k†vyhodnocení
p¯ipomínek. S†návrhem na vyhodnocení p¯ipomínek vöechny dotËené orgány souhlasily. Návrh územního
plánu byl tudíû ¯ádnÏ a kladnÏ projednán s†dotËen˝mi orgány, nad¯ízen˝m orgánem územního plánování
a okolními obcemi.
Zastupitelstvo obce CtinÏves projednalo na svém zasedání p¯ipomínky a námitky podané
k†územnímu plánu a dále si ovÏ¯ilo, ûe územní plán je v†souladu s†Politikou územního rozvoje »R –
aktualizací Ë. 1, Zásadami územního rozvoje Ústeckého kraje, stanovisky dotËen˝ch orgán˘ a stanoviskem
krajského ú¯adu územního plánování a vydalo Územní plán CtinÏves formou opat¯ení obecné povahy dne
15.9.2016.
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2)

Vyhodnocení koordinace vyuûívání území z hlediska öiröích vztah˘ v území

2.1) Vyhodnocení souladu s poûadavky vypl˝vajícími z PÚR »R
Vláda »R schválila Usnesením Ë. 929 z 20. Ëervence 2009 Politiku územního rozvoje »eské
republiky, která stanovuje republikové priority územního plánování pro zajiötÏní udrûitelného rozvoje
území, vymezuje rozvojové oblasti a osy, vymezuje oblasti se specifick˝mi hodnotami a se specifick˝mi
problémy mezinárodního a republikového v˝znamu, vymezuje plochy a koridory dopravní a technické
infrastruktury mezinárodního a republikového v˝znamu a stanovuje ve vymezen˝ch oblastech kriteria a
podmínky pro rozhodování.
Správní obvod ORP Roudnice na Labem je souËástí rozvojové osy OS2 Praha - Ústí nad Labem
- hranice »R (Dresden), která zajiöùuje propojení západní Ëásti »R s v˝chodními oblastmi SRN vËetnÏ
Berlína. ÿeöené území se nenachází ve specifické oblasti.
Z hlediska sítí dopravní infrastruktury je politikou územního rozvoje v území ORP (mimo ¯eöené
území - Obec CtinÏves) sledován stávající I. tranzitní ûelezniËní koridor, dálnice D8 a koridor vodní
dopravy Labe. Z hlediska rozvoje dopravní infrastruktury je sledován koridor vysokorychlostní ûelezniËní
dopravy (VR1).
Z politiky územního rozvoje (PUR - »R) pro územnÏ plánovací dokumentaci dále vypl˝vají tyto
hlavní poûadavky na prosazování priorit pro zajiötÏní udrûitelného rozvoje území:
Republikové priority
14 -

Ve ve¯ejném zájmu chránit a rozvíjet p¯írodní, civilizaËní a kulturní hodnoty území, vËetnÏ
urbanistického, architektonického a archeologického dÏdictví. Zachovat ráz jedineËné
urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedineËné kulturní krajiny, které jsou v˝razem
identity území, jeho historie a tradice.

Vyhodnocení:
Ochrana p¯írodních, civilizaËních a kulturních hodnot území, vËetnÏ urbanistického,
architektonického a archeologického dÏdictví, je zajiötÏna zejména návrhem funkËního ËlenÏní území.
St¯ední Ëásti sídla jsou vymezeny jako polyfunkËní plochy obytného charakteru a plochy obËanského
vybavení s regulativy prostorového uspo¯ádání, které chrání historick˝ a urbanistick˝ charakter území.
Ochrana krajinného rázu a dalöí poûadavky na ochranu p¯írody a trvale udrûitelného rozvoje
území jsou zajiötÏny zejména ËlenÏním funkËního vyuûití území nezastavitelného území v závislosti na
poûadavcích na ochranu p¯írodních hodnot území (od ploch p¯írodních, kde bude prioritou ochrana
ekologick˝ch funkcí, aû po plochy zemÏdÏlské, s bÏûn˝mi zemÏdÏlsk˝mi Ëinnostmi).
Návrh rozvoje (vymezení ploch p¯estavby a zastaviteln˝ch ploch) je p¯izp˘soben
urbanistickému charakteru sídla (dle podmínek památkové péËe, která zahrnuje i ochranu
archeologického dÏdictví). Územní rozvoj je navrûen zejména jako doprovod stávajících silniËních i
místních komunikací tak, aby byl zachován tradiËní charakter sídla (jako zemÏdÏlské vesnice).
14a -

P¯i plánování rozvoje venkovsk˝ch území a oblastí dbát na rozvoj primárního sektoru p¯i
zohlednÏní ochrany kvalitní zemÏdÏlské, p¯edevöím orné p˘dy a ekologick˝ch funkcí krajiny.

Vyhodnocení:
územní plán tuto prioritu naplÚuje tím, ûe nenavrhuje ûádn˝ ploön˝ zábor zemÏdÏlské p˘dy
ekologická funkce krajiny z˘stala zachována, územní plán navrhuje systém ÚSES a dostatek ploch
r˘zn˝ch typ˘ zelenÏ, stávající primární zemÏdÏlské funkce z˘staly v†území zachovány.
15 -

P¯edcházet p¯i zmÏnách nebo vytvá¯ení urbánního prost¯edí prostorovÏ sociální segregaci s
negativními vlivy na sociální soudrûnost obyvatel. Analyzovat hlavní mechanizmy, jimiû k
segregaci dochází, zvaûovat existující a potenciální d˘sledky a navrhovat p¯i územnÏ plánovací
Ëinnosti ¯eöení, vhodná pro prevenci neûádoucí míry segregace nebo sníûení její úrovnÏ.

Vyhodnocení:
Územní plán vymezuje jednotlivé plochy funkËního ËlenÏní území tak, aby byl co nejvíce vyuûit
sociální a ekonomick˝ potenciál území. V historick˝ch Ëástech zástavby je podpo¯en polyfunkËní
charakter území, u obytné zástavby je prioritou zachování klidného charakteru sídla. VylouËením
moûností umísùování potencionálnÏ ruöících za¯ízení (zejm. v˝roby a skladování v obytném území) je
p¯edcházeno degradaci charakteru obytného území.
16 -

P¯i stanovování zp˘sobu vyuûití území v územnÏ plánovací dokumentaci dávat p¯ednost
komplexním ¯eöením p¯ed uplatÚováním jednostrann˝ch hledisek a poûadavk˘, které ve sv˝ch
d˘sledcích zhoröují stav i hodnoty území. P¯i ¯eöení ochrany hodnot území je nezbytné
zohledÚovat také poûadavky na zvyöování kvality ûivota obyvatel a hospodá¯ského rozvoje
území. Vhodná ¯eöení územního rozvoje je zapot¯ebí hledat ve spolupráci s obyvateli území i s
jeho uûivateli a v souladu s urËením a charakterem oblastí, os, ploch a koridor˘ vymezen˝ch v
PÚR »R.
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Vyhodnocení:
Územní plán vymezuje jednotlivé funkËní plochy (s dalöími regulativy prostorového uspo¯ádání
území) tak, aby co nejvíce odpovídaly historickému ËlenÏní sídla i skuteËnému zp˘sobu vyuûívání
pozemk˘. Stanovení koncepcí bylo pr˘bÏûnÏ zve¯ejÚováno i konzultováno se zástupci obci, obËané v
pr˘bÏhu po¯izování územního plánu uplatÚovali své podnÏty.
16a -

P¯i územnÏ plánovací Ëinnosti vycházet z principu integrovaného rozvoje území, zejména mÏst
a region˘, kter˝ p¯edstavuje objektivní a komplexní posuzování a následné koordinování
prostorov˝ch, odvÏtvov˝ch a Ëasov˝ch hledisek.

Vyhodnocení:
návrh územního plánu vychází z†komplexního posouzení ¯eöeného území i v†kontextu se
öiröími vztahy v†území a koordinuje funkËní a prostorové vyuûití
17 -

Vytvá¯et v území podmínky k odstraÚování d˘sledk˘ náhl˝ch hospodá¯sk˝ch zmÏn lokalizací
zastaviteln˝ch ploch pro vytvá¯ení pracovních p¯íleûitostí, zejména v regionech strukturálnÏ
postiûen˝ch a hospodá¯sky slab˝ch a napomoci tak ¯eöení problém˘ v tÏchto územích.

Vyhodnocení:
Územní plán zachovává tradiËní zamÏ¯ení sídla plnícího zejména rezidenËní funkci a obvykl˝m
zastoupením p˘vodních hospodá¯sk˝ch dvor˘ zejména ve st¯ední Ëásti sídla. Plochy zemÏdÏlské v˝roby
jsou zachovány, nejsou vöak dále rozöi¯ovány.
18 -

Podporovat polycentrick˝ rozvoj sídelní struktury. Vytvá¯et p¯edpoklady pro posílení partnerství
mezi mÏstsk˝mi a venkovsk˝mi oblastmi a zlepöit tak jejich konkurenceschopnost.

Vyhodnocení:
Územní plán posiluje obËanskou vybavenost (vËetnÏ vymezení smíöen˝ch území ve st¯ední
Ëásti sídla, navrûeno je rozöí¯ení sportovního areálu ve st¯ední Ëásti sídla) v území jako základní
p¯edpoklad zajiötÏní samostatnosti a konkurenceschopnosti.
19 -

Vytvá¯et p¯edpoklady pro polyfunkËní vyuûívání opuötÏn˝ch areál˘ a ploch (tzv. brownfields
pr˘myslového, zemÏdÏlského, vojenského a jiného p˘vodu). HospodárnÏ vyuûívat zastavÏné
území (podpora p¯estaveb revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu nezastavÏného území
(zejména zemÏdÏlské a lesní p˘dy) a zachování ve¯ejné zelenÏ, vËetnÏ minimalizace její
fragmentace.

Vyhodnocení:
Lokality jsou vymezeny jako smíöená území s plánovan˝m polyfunkËním vyuûitím (obËanská
vybavenost, neruöící v˝roba, bydlení ap.). Koncepce územního plánu vymezuje nedostateËnÏ vyuûívané
pozemky v zastavÏném území jako plochy p¯estaveb (s p¯eváûn˝m vyuûitím pro bydlení).
20 -

Rozvojové zámÏry, které mohou v˝znamnÏ ovlivnit charakter krajiny, umísùovat do co nejménÏ
konfliktních lokalit a následnÏ podporovat pot¯ebná kompenzaËní opat¯ení. S ohledem na to
p¯i územnÏ plánovací Ëinnosti, pokud je to moûné a od˘vodnÏné, respektovat ve¯ejné zájmy
nap¯. ochrany biologické rozmanitosti a kvality ûivotního prost¯edí, zejména formou d˘sledné
ochrany zvláötÏ chránÏn˝ch území, lokalit soustavy Natura 2000, mok¯ad˘, ochrann˝ch pásem
vodních zdroj˘, chránÏné oblasti p¯irozené akumulace vod a nerostného bohatství, ochrany
zemÏdÏlského a lesního p˘dního fondu. Vytvá¯et územní podmínky pro implementaci a
respektování územních systém˘ ekologické stability a zvyöování a udrûování ekologické stability
a k zajiötÏní ekologick˝ch funkcí krajiny i v ostatní volné krajinÏ a pro ochranu krajinn˝ch prvk˘
p¯írodního charakteru v zastavÏn˝ch územích, zvyöování a udrûování rozmanitosti venkovské
krajiny. V rámci územnÏ plánovací Ëinnosti vytvá¯et podmínky pro ochranu krajinného rázu s
ohledem na cílové charakteristiky a typy krajiny a vytvá¯et podmínky pro vyuûití p¯írodních
zdroj˘.

Vyhodnocení:
Zastavitelné plochy jsou vymezeny podél obvodu zastavÏného území v lokalitách, které se
neuplatÚují v dálkov˝ch pohledech na sídlo, pop¯. je po obvodu tÏchto lokalit vymezen pás ve¯ejné nebo
sídelní zelenÏ tak, aby bylo p˘sobení nov˝ch staveb minimalizováno. Územní plán d˘slednÏ chrání
p¯írodnÏ cenné plochy. Ty jsou vymezeny zejména jako plochy p¯írodní a plochy lesní. Plochy krajinné
zelenÏ jsou identifikovány a vymezeny jako nezastavitelné území s vylouËením moûností zemÏdÏlského
vyuûívání.
Územní plán vymezuje územní systém ekologické stability. NefunkËní a chybÏjící Ëásti
územního systému ekologické stability jsou vymezeny k zaloûení a doplnÏní. ProvÏ¯eny jsou návaznosti
na území sousedních obcí.
20a -

Vytvá¯et územní podmínky pro zajiötÏní migraËní propustnosti krajiny pro volnÏ ûijící ûivoËichy a
pro ËlovÏka, zejména p¯i umísùování dopravní a technické infrastruktury. V rámci územnÏ
plánovací Ëinnosti omezovat neûádoucí sr˘stání sídel s ohledem na zajiötÏní p¯ístupnosti a
prostupnosti krajiny.
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Vyhodnocení:
ÚzemnÏ plánovací dokumentací je pouze doplÚována stávající urbanistická struktura, územní
plán zachovává tradiËní vesnickou strukturu a to zejména s†ohledem na podmínky dané OP NKP ÿíp,
prostupnost krajiny je ¯eöena stávající cestní sítí, která není ruöná a systémy ÚSES.
21 -

Vymezit a chránit ve spolupráci s dotËen˝mi obcemi p¯ed zastavÏním pozemky nezbytné pro
vytvo¯ení souvisl˝ch ploch ve¯ejnÏ p¯ístupné zelenÏ (zelené pásy) v rozvojov˝ch oblastech a v
rozvojov˝ch osách a ve specifick˝ch oblastech, na jejichû území je krajina negativnÏ
poznamenána lidskou Ëinností, s vyuûitím její p¯irozené obnovy; cílem je zachování souvisl˝ch
pás˘ nezastavÏného území v bezprost¯edním okolí velk˝ch mÏst, zp˘sobil˝ch pro nenároËné
formy krátkodobé rekreace a dále pro vznik a rozvoj lesních porost˘ a zachování prostupnosti
krajiny.

Vyhodnocení:
Jednou z priorit ¯eöení územního plánu je ochrana ve¯ejné zelenÏ ve stávajícím území a její
rozöí¯ení v rozvojov˝ch lokalitách. Územní plán vymezuje plochu ve st¯ední Ëásti sídla a Ëást zastavitelné
plochy Z3 (plocha zelenÏ navazující na rozöí¯ení stávajícího sportovnÏ rekreaËního areálu). V
nezastavÏném území je pak navrûeno doplnÏní územního systému ekologické stability a dalöí opat¯ená
vypl˝vající z komplexních pozemkov˝ch úprav.
22 -

Vytvá¯et podmínky pro rozvoj a vyuûití p¯edpoklad˘ území pro r˘zné formy cestovního ruchu
(nap¯. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), p¯i zachování a rozvoji hodnot území.
Podporovat propojení míst, atraktivních z hlediska cestovního ruchu, turistick˝mi cestami, které
umoûÚují celoroËní vyuûití pro r˘zné formy turistiky (nap¯. pÏöí, cyklo, lyûa¯ská, hipo).

Vyhodnocení:
Územní plán umoûÚuje vyuûívání stávajících i navrûen˝ch obytn˝ch objekt˘ pro rekreaËní
úËely. Územní plán vymezuje síù místních komunikací s moûností jejich vyuûívání pro turistiku.
23 -

Podle místních podmínek vytvá¯et p¯edpoklady pro lepöí dostupnost území a zkvalitnÏní
dopravní a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. P¯i umísùování dopravní a
technické infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah fragmentace
krajiny; je-li to z tÏchto hledisek úËelné, umísùovat tato za¯ízení soubÏûnÏ. ZmírÚovat vystavení
mÏstsk˝ch oblastí nep¯ízniv˝m úËink˘m tranzitní ûelezniËní a silniËní dopravy, mimo jiné i
prost¯ednictvím obchvat˘ mÏstsk˝ch oblastí, nebo zajistit ochranu jin˝mi vhodn˝mi opat¯eními
v území. ZároveÚ vöak vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován
dostateËn˝ odstup od vymezen˝ch koridor˘ pro nové úseky dálnic, silnic I. t¯ídy a ûeleznic, a
tímto zp˘sobem d˘slednÏ p¯edcházet znepr˘chodnÏní území pro dopravní stavby i moûnému
neûádoucímu p˘sobení negativních úËink˘ provozu dopravy na ve¯ejné zdraví obyvatel (bez
nutnosti budování nákladn˝ch technick˝ch opat¯ení na eliminaci tÏchto úËink˘).

Vyhodnocení:
Územní plán vymezuje, pro zajiötÏní trvalé pr˘chodnosti území, síù silnic a místních
komunikací. Návrhem ¯eöení není sniûována kvalita stávajících komunikací zajiöùujících obsluhu území.
24 -

Vytvá¯et podmínky pro zlepöování dostupnosti území rozöi¯ováním a zkvalitÚováním dopravní
infrastruktury s ohledem na pot¯eby ve¯ejné dopravy a poûadavky ochrany ve¯ejného zdraví,
zejména uvnit¯ rozvojov˝ch oblastí a rozvojov˝ch os. Moûnosti nové v˝stavby je t¯eba
dostateËnou ve¯ejnou infrastrukturou p¯ímo podmínit posuzovat vûdy s ohledem na to, jaké
vyvolá nároky na zmÏny ve¯ejné dopravní infrastruktury a ve¯ejné dopravy. Vytvá¯et podmínky
pro zvyöování bezpeËnosti a plynulosti dopravy, ochrany a bezpeËnosti obyvatelstva a
zlepöování jeho ochrany p¯ed hlukem a emisemi, s ohledem na to vytvá¯et v území podmínky
pro environmentálnÏ öetrné formy dopravy (nap¯. ûelezniËní, cyklistickou).

Vyhodnocení:
Územní plán vymezuje, pro zajiötÏní trvalé pr˘chodnosti území, síù silnic a místních
komunikací. Návrhem ¯eöení není sniûována kvalita stávajících komunikací zajiöùujících obsluhu území.
24a -

Na územích, kde dochází dlouhodobÏ k p¯ekraËování zákonem stanoven˝ch mezních hodnot
imisních limit˘ pro ochranu lidského zdraví, je nutné p¯edcházet dalöímu v˝znamnému
zhoröování stavu. Vhodn˝m uspo¯ádáním ploch v území obcí vytvá¯et podmínky pro
minimalizaci negativních vliv˘ koncentrované v˝robní Ëinnosti na bydlení. Vymezovat plochy
pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostateËn˝ odstup od pr˘myslov˝ch nebo
zemÏdÏlsk˝ch areál˘.

Vyhodnocení:
- územní plán respektuje tuto podmínku a nenavrhuje ûádné st¯ety v˝roby a bydlení,
- územní plán p¯edchází negativním vliv˘m tím, ûe do blízkosti stávajících ploch v˝roby
nenavrhuje ûádné plochy bydlení.
25 -

Vytvá¯et podmínky pro preventivní ochranu území i obyvatelstva p¯ed potencionálními riziky a
p¯írodními katastrofami v území s cílem minimalizovat rozsah ökod.
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Vyhodnocení:
V území nejsou evidována záplavová území, nenacházejí se zde evidovaná poddolovaná území
nebo území ohroûená sesuvy p˘dy. Koncepce rozvoje technické infrastruktury p¯edpokládá zadrûení co
nejvÏtöího podílu deöùové vody na pozemcích jednotliv˝ch staveb, navrûeno je doplnÏní a rozöí¯ení
deöùové oddílné kanalizace procházející plochami ve¯ejn˝ch prostranství.
26 -

Vymezovat plochy v záplavov˝ch územích a umísùovat do nich ve¯ejnou infrastrukturu jen ve
zcela v˝jimeËn˝ch a zvláöù od˘vodnÏn˝ch p¯ípadech.

Vyhodnocení:
Územní plán nevymezuje zastavitelné plochy v záplavov˝ch územích, zastavÏné Ëásti sídla se
nenacházení v území, které je hodnoceno jako území s vysokou mírou rizika vzniku povodÚov˝ch ökod.
Podél vodních tok˘, tam kde to umoûÚuje stávající vyuûití území, územní plán vymezuje plochy zelenÏ
(zahrad), p¯ípadnÏ zemÏdÏlské p˘dy.
27 -

Vytvá¯et podmínky pro koordinované umísùování ve¯ejné infrastruktury v území a její rozvoj a
tím podporovat její úËelné vyuûívání v rámci sídelní struktury. Vytvá¯et rovnÏû podmínky pro
zkvalitnÏní dopravní dostupnosti obcí (mÏst), které jsou p¯irozen˝mi regionálními centry v
území tak, aby se díky moûnostem, poloze i infrastruktu¯e tÏchto obcí zlepöovaly i podmínky
pro rozvoj okolních obcí ve venkovsk˝ch oblastech a v oblastech se specifick˝mi geografick˝mi
podmínkami. P¯i ¯eöení problém˘ udrûitelného rozvoje území vyuûívat regionálních seskupení
(klastr˘) k dialogu vöech partner˘, na které mají zmÏny v území dopad a kte¯í mohou posilovat
atraktivitu území investicemi ve prospÏch územního rozvoje. P¯i územnÏ plánovací Ëinnosti
stanovovat podmínky pro vytvo¯ení v˝konné sítÏ osobní i nákladní ûelezniËní, silniËní, vodní a
letecké dopravy, vËetnÏ sítí regionálních letiöù, efektivní dopravní sítÏ pro spojení mÏstsk˝ch
oblastí s venkovsk˝mi oblastmi, stejnÏ jako ¯eöení p¯eshraniËní dopravy, protoûe mobilita a
dostupnost jsou klíËov˝mi p¯edpoklady hospodá¯ského rozvoje ve vöech regionech.

Vyhodnocení:
Územní plán navrhuje ochranu, doplnÏní a rozöí¯ení vöech zastoupen˝ch ploch a za¯ízení
ve¯ejné infrastruktury (sportovní areál ve st¯ední Ëásti sídla, rozvoj sítí technické infrastruktury a
obsluûn˝ch komunikací do zastaviteln˝ch ploch ap.). Koncepce dopravní infrastruktury se soust¯eÔuje na
ochranu a zkvalitÚování stávající sítÏ.
28 -

Pro zajiötÏní kvality ûivota obyvatel zohledÚovat nároky dalöího v˝voje území, poûadovat jeho
¯eöení ve vöech pot¯ebn˝ch dlouhodob˝ch souvislostech, vËetnÏ nárok˘ na ve¯ejnou
infrastrukturu. Návrh a ochranu kvalitních mÏstsk˝ch prostor˘ a ve¯ejné infrastruktury je nutné
¯eöit ve spolupráci ve¯ejného i soukromého sektoru s ve¯ejností.

Vyhodnocení:
Územním plánem je navrûeno doplnÏní za¯ízení obËanské vybavenosti (s rekreaËním a
sportovním potenciálem). Územní plán d˘slednÏ chrání ve¯ejná prostranství, vËetnÏ ve¯ejnÏ p¯ístupné
zelenÏ.
29 -

Zvláötní pozornost vÏnovat návaznosti r˘zn˝ch druh˘ dopravy. S ohledem na to vymezovat
plochy a koridory nezbytné pro efektivní integrované systémy ve¯ejné dopravy nebo mÏstskou
hromadnou dopravu umoûÚující úËelné propojení ploch bydlení, ploch rekreace, obËanského
vybavení, ve¯ejn˝ch prostranství, v˝roby a dalöích ploch, s poûadavky na kvalitní ûivotní
prost¯edí. Vytvá¯et tak podmínky pro rozvoj úËinného a dostupného systému, kter˝ bude
poskytovat obyvatel˘m rovné moûnosti mobility a dosaûitelnosti v území. S ohledem na to
vytvá¯et podmínky pro vybudování a uûívání vhodné sítÏ pÏöích a cyklistick˝ch cest, vËetnÏ
doprovodné zelenÏ v místech, kde je to vhodné.

Vyhodnocení:
Územní plán vymezuje síù ûelezniËních, silniËních a místních komunikací, které budou slouûit k
dopravní obsluze území, Ëást sítÏ místních komunikací bude vyuûívána jako stezky pro pÏöí a cyklotrasy.
30 -

ÚroveÚ technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod je nutno
koncipovat tak, aby splÚovala poûadavky na vysokou kvalitu ûivota v souËasnosti i v
budoucnosti.

Vyhodnocení:
Koncepce územního plánu zajiöùují ochranu a rozvoj technické infrastruktury na úrovni
zajiöùující vysokou kvalitu ûivota v území (ploöná plynofikace, zajiötÏní pitné vody z ve¯ejného vodovodu,
ËiötÏní splaökov˝ch odpadních vod v ËistírnÏ odpadních vod ap.).
31 -

Vytvá¯et územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpeËné v˝roby energie z
obnoviteln˝ch zdroj˘, öetrné k ûivotnímu prost¯edí, s cílem minimalizace jejich negativních vliv˘
a rizik p¯i respektování p¯ednosti zajiötÏní bezpeËného zásobování území energiemi.
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Vyhodnocení:
Vzhledem k charakteru území a poûadavk˘m, které vypl˝vají z blízkosti Hory ÿíp, které jsou
definovány podmínkami vyhláöen˝ch ochrann˝ch pásem, je vylouËeno umísùování fotovoltaick˝ch panel˘
v krajinÏ i v zastavÏném území a zastaviteln˝ch plochách a to i jako souËást konstrukcí staveb (nap¯.
st¯ech). Plochy a koridory pro lokalizaci velk˝ch vÏtrn˝ch elektráren (VVE), tj. za¯ízení, jejichû nosn˝ sloup
je vyööí neû 35 m nejsou územním plánem vymezeny a jejich umísùování v ¯eöeném území není
p¯ípustné.
32 -

P¯i stanovování urbanistické koncepce posoudit kvalitu bytového fondu ve znev˝hodnÏn˝ch
mÏstsk˝ch Ëástech a v souladu s poûadavky na kvalitní mÏstské struktury, zdravé prost¯edí a
úËinnou infrastrukturu vÏnovat pozornost vymezení ploch p¯estavby.

Vyhodnocení:
Územním plánem nejsou identifikovány, na základÏ proveden˝ch pr˘zkum˘ území,
znev˝hodnÏné Ëásti bytového fondu. Územní plán vymezuje plochy p¯estaveb, které budou pouûity k
dostavbám proluk ve stávající zástavbÏ.
Rozvojové oblasti a rozvojové osy
37 -

Rozvojové osy zahrnují obce, v nichû existují, nebo lze reálnÏ oËekávat zv˝öené poûadavky na
zmÏny v území, vyvolané dopravní vazbou na existující nebo p¯ipravované kapacitní silnice a
ûeleznice p¯i spolup˘sobení rozvojové dynamiky p¯ísluön˝ch center osídlení. V prostoru k¯íûení
rozvojov˝ch os mohou b˝t obce za¯azeny do kterékoli z tÏchto rozvojov˝ch os. Do rozvojov˝ch
os nejsou za¯azovány obce, které jsou jiû souËástí rozvojov˝ch oblastí.
Koncepce

38 -

Kritéria a podmínky pro rozhodování o zmÏnách v území:
P¯i rozhodování a posuzování zámÏr˘ na zmÏny území ve vöech rozvojov˝ch oblastech a
rozvojov˝ch osách je nutno sledovat zejména:
a)

b)

g)

39 -

Úkoly pro územní plánování:
c)

d)

e)

53 -

moûnosti vyuûití stávající ve¯ejné infrastruktury a pot¯ebu jejího dalöího rozvoje a
dobudování p¯i souËasném respektování p¯írodních, kulturních a civilizaËních hodnot
území,
- ve¯ejná infrastruktura je v†území respektována její dalöí budování záleûí na naplÚování
jednotliv˝ch rozvojov˝ch ploch
rozvoj bydlení p¯i up¯ednostnÏní rozvoje uvnit¯ zastavÏného území a p¯edcházení
prostorové sociální segregaci, fragmentaci krajiny novÏ vymezen˝mi zastaviteln˝mi
plochami a zábor˘m ploch ve¯ejné zelenÏ slouûící svému úËelu,
- územní plán vyuûívá vöechny proluky uvnit¯ sídla, dalöí rozvoj pro bydlení je navrûen
tak, aby navazoval na souËasnÏ zastavÏné území
minimalizování ovlivnÏní p¯írodních a krajinn˝ch hodnot území
- územní plán nenavrhuje ûádné nové zámÏry, které by ovlivÚovaly p¯írodní hodnoty
v†území.

Kraje v zásadách územního rozvoje dle pot¯eby up¯esní vymezení rozvojov˝ch oblastí a
rozvojov˝ch os v rozliöení podle území jednotliv˝ch obcí, pop¯ípadÏ jednotliv˝ch
katastrálních území, p¯i respektování d˘vod˘ vymezení dotyËn˝ch rozvojov˝ch oblastí a
rozvojov˝ch os. V p¯ípadÏ rozvojov˝ch os a oblastí je moûné tyto osy nebo oblasti
vymezit i pouze v Ëásti katastrálního území.
V zásadách územního rozvoje nebo p¯i jejich aktualizacích, podle konkrétních podmínek
a moûností území, zohlednit typologii obsaûenou ve Strategii regionálního rozvoje »R
2014–2020.
- tento úkol bude moci b˝t naplnÏn aû po aktualizaci ZUR
V zásadách územního rozvoje nebo p¯i jejich aktualizacích postupovat mimo jiné v
souladu s Programy zlepöování kvality ovzduöí, pokud to zmocnÏní pro obsah zásad
územního rozvoje uvedené v právních p¯edpisech umoûÚuje.
- tento úkol bude moci b˝t naplnÏn aû po aktualizaci ZUR

OS2 Rozvojová osa Praha–Ústí nad Labem–hranice »R/NÏmecko (–Dresden)
a)
b)

vytvá¯et podmínky pro ¯eöení protipovodÚové ochrany v†sev¯eném údolí Labe
vytvá¯et územní podmínky pro ¯eöení negativních dopad˘ velkoploöné a pohledovÏ
exponované tÏûby surovin
- tyto základní podmínky rozvojové osy OS2 se obce CtinÏves vzhledem k†jejímu
umístÏní net˝kají

Specifické oblasti
- ¯eöené území není souËástí ûádné ze specifick˝ch oblastí.
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Koridory a plochy dopravní infrastruktury
- v†¯eöeném území se nenachází ûádná nadmístní dopravní infrastruktura.
Koridory technické infrastruktury
- v†¯eöeném území se nenachází ûádná nadmístní technická infrastruktura.
Pozn.:

Vláda »R schválila Aktualizaci Ë.1. PÚR »R dne 15.4.2015 usnesením Ë. 276. PÚR »R stanovuje
republikové priority územního plánování pro zajiötÏní udrûitelného rozvoje území, vymezuje
rozvojové oblasti a osy, vymezuje oblasti se specifick˝mi hodnotami a se specifick˝mi problémy
mezinárodního a republikového v˝znamu, vymezuje plochy a koridory dopravní a technické
infrastruktury mezinárodního a republikového v˝znamu a stanovuje ve vymezen˝ch oblastech
kriteria a podmínky pro rozhodování.

2.2) Vyhodnocení souladu s poûadavky vypl˝vajícími z ÚPD vydané krajem
Vzhledem ke zmÏnám legislativního rámce územního plánování bylo zpracováno a dne 7. 11.
2007 zastupitelstvem Ústeckého kraje schváleno Zadání zásad územního rozvoje Ústeckého kraje.
Návrh zásad územního rozvoje Ústeckého kraje byl vydán Zastupitelstvem Ústeckého kraje ze
dne 7. 9. 2011 (nabytím úËinnosti ZÚR ÚK dne 20. 10. 2011).
Pro ¯eöené území z této dokumentace vypl˝vají zejména poûadavky zachování krajinného rázu,
poûadavky na ochranu p¯írody (CHOPAV, zvláötÏ chránÏné Ëásti p¯írody, ochranné pásmo NKP ÿíp) a trvale
udrûitelného rozvoje území a obecné poûadavky na ¯eöení technické a dopravní infrastruktury (ochrana
stávající dopravní a technické infrastruktury).
ad 1. STANOVENÍ PRIORIT ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ÚSTECKÉHO KRAJE PRO ZAJIäTÃNÍ
UDRéITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ
ZÚR Ústeckého kraje definují tyto základní priority rozvoje území:
(1)

Vytvá¯et nástroji územního plánování na území kraje p¯edpoklady pro vyváûen˝ vztah mezi
t¯emi pilí¯i udrûitelného rozvoje: poûadovan˝ smÏr hospodá¯ského rozvoje, úroveÚ ûivotního
prost¯edí srovnatelná s jin˝mi Ëástmi »R a standardy EU a zlepöení parametr˘ sociální
soudrûnosti obyvatel kraje.

Vyhodnocení:
Územní plán akceptuje obytn˝ charakter osídlení s minimem zcela jednoznaËnÏ v˝robních
ploch. P¯esto je ponechána moûnost umísùování neruöících v˝robních za¯ízení ve smíöen˝ch obytn˝ch
územích ve st¯ední Ëásti sídla. Tím jsou ponechány moûnosti pro poskytování zamÏstnání v území.
(2)

Stanovovat a dodrûovat limity rozvoje pro vöechny Ëinnosti, které by mohly p¯esahovat meze
únosnosti území (tj. podmínky udrûitelného rozvoje), zp˘sobovat jeho poökození a nebo bránit
rozvoji jin˝ch ûádoucích forem vyuûití území.

Vyhodnocení:
Koncepce územního plánu odpovídají limit˘m vyuûití území a v návrhové Ëásti nejsou
vymezovány plochy, jejichû realizace by mohla znamenat ohroûení podmínek udrûitelného rozvoje.
(3)

Dosáhnout zásadního ozdravÏní a markantnÏ viditelného zlepöení ûivotního prost¯edí, a to jak
ve volné krajinÏ, tak uvnit¯ sídel; jako nutné podmínky pro dosaûení vöech ostatních cíl˘
zajiötÏní udrûitelného rozvoje území (zejména transformace ekonomické struktury, stabilita
osídlení, rehabilitace tradiËního lázeÚství, rozvoj cestovního ruchu a dalöí).

Vyhodnocení:
Územní plán se soust¯eÔuje na ochranu a rozvoj obytného území s navazující obËanskou
vybaveností (p¯eváûnÏ s charakterem sportu, rekreace a ve¯ejné zelenÏ).
(4)

PokraËovat v trendu nápravy v minulosti poökozen˝ch a naruöen˝ch sloûek ûivotního prost¯edí
(voda, p˘da, ovzduöí, ekosystémy) a odstraÚování star˝ch ekologick˝ch zátÏûí Ústeckého kraje
zejména v SeveroËeské hnÏdouhelné pánvi, v Kruön˝ch horách a v naruöen˝ch partiích
ostatních Ëástí Ústeckého kraje.
Zlepöení stavu sloûek ûivotního prost¯edí v uveden˝ch Ëástech území povaûovat za prvo¯ad˝
ve¯ejn˝ zájem.
Vyhodnocení:
Poûadavek nemá souvislost s ¯eöen˝m územím.

(5)

Nástroji územního plánování chránit nezastupitelné p¯írodní hodnoty zvláötÏ chránÏn˝ch území
(NP, CHKO, MZCHÚ), soustavy chránÏn˝ch území NATURA 2000 (EVL a PO), obecnÏ
chránÏn˝ch území (PPk, VKP, ÚSES).
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Vyhodnocení:
Ochrana krajinného rázu a dalöí poûadavky na ochranu p¯írody a trvale udrûitelného rozvoje
území jsou zajiötÏny zejména ËlenÏním funkËního vyuûití území v závislosti na poûadavcích na ochranu
p¯írodních hodnot území (od ploch p¯írodních, kde bude prioritou ochrana ekologick˝ch funkcí, aû po
plochy zemÏdÏlské, s bÏûn˝mi zemÏdÏlsk˝mi Ëinnostmi).
Územní plán vymezuje a chrání zvláötÏ chránÏné a chránÏné Ëásti území zejména návrhem
funkËního ËlenÏní území (plochy p¯írodní, lesní, krajinné zelenÏ). Plochy zvláötÏ chránÏn˝ch Ëástí p¯írody
(PP Hora ÿíp a EVL CZ0420014 soustavy NATURA 2000) jsou za¯azeny do ploch p¯írodních (NP). Územní
plán vymezuje územní systém ekologické stability, kter˝ je vymezen dle v˝znamu jednotliv˝ch
skladebn˝ch prvk˘ jako plochy p¯írodní nebo lesní, p¯ípadnÏ jako plochy krajinné zelenÏ. Plochy
rozpt˝lené zelenÏ a b¯ehov˝ch porost˘ jsou chránÏny p¯edevöím jejich vymezením jako plochy krajinné
zelenÏ.
(6)

Revitalizovat úseky vodních tok˘, které byly v minulosti v souvislosti s tÏûbou uhlí, rozvojem
v˝roby, nebo urbanizaËním procesem necitlivÏ upravené, p¯eloûené nebo zatrubnÏné.
Dosáhnout v˝razného zlepöení kvality vody v tocích nep¯íznivÏ ovlivnÏn˝ch tÏûebními Ëinnostmi
a zejména chemickou a ostatní pr˘myslovou v˝robou.

Vyhodnocení:
Územní plán ponechává podél drobn˝ch vodních tok˘ (mimo plochy se stávající zástavbou)
plochy zemÏdÏlsk˝ch p˘d a sídelní nebo krajinné zelenÏ. V severní Ëásti sídle je navrûen rozvoj v blízkosti
vodního toku a jsou zde uplatnÏny regulativy dle poûadavk˘ Vodoprávního ú¯adu.
(7)

ÚzemnÏ plánovacími nástroji p¯ispÏt k ¯eöení problém˘ vyhláöen˝ch oblastí se zhoröenou
kvalitou ovzduöí z d˘vod˘ p¯ekraËování limit˘ nÏkter˝ch zneËiöùujících látek (zejm. vlivem tÏûby
surovin, energetické a pr˘myslové v˝roby) a v území zasaûen˝ch zejména hlukem zejména z
dopravy (dálniËní a silniËní, ËásteËnÏ i ûelezniËní doprava).

Vyhodnocení:
Územní plán plnÏ respektuje trasy stávajících komunikací (s vymezen˝mi ochrann˝mi pásmy)
a pro rozvoj v tÏchto územích stanovuje regulativy na zajiötÏní ochrany p¯ed hlukem.
(8)

Vytvá¯et územnÏ plánovací podmínky pro transformaci ekonomické struktury, charakterizované
vÏtöí odvÏtvovou rozmanitostí a zv˝öen˝m podílem progresivních v˝rob a sluûeb odpovídající
souËasn˝m ekonomick˝m a technologick˝m trend˘m.

Vyhodnocení:
Ve smíöen˝ch územích ve st¯ední Ëásti sídla bude moûné umísùovat dalöí za¯ízení obËanského
vybavení a neruöící v˝roby.
(9)

Nep¯ipustit na území kraje extenzivní jednostrann˝ rozvoj palivoenergetického komplexu a
tÏûkého pr˘myslu, respektovat územnÏ ekologické limity tÏûby hnÏdého uhlí (ÚEL).
Vyhodnocení:
Poûadavek nemá souvislost s ¯eöen˝m územím.

(10)

TÏûbu nerostn˝ch surovin v Ústeckém kraji, na jehoû území se vyskytují z celostátního hlediska
v˝znamné palivoenergetické a dalöí surovinové zdroje, pod¯ídit dosahování p¯ijatelné meze
únosnosti zatíûení krajiny, sniûovat celkovou zátÏû území a nep¯ipustit zahájení otvírky více
loûisek souËasnÏ v území s jejich koncentrovan˝m.v˝skytem. Vymezení skladebn˝ch Ëástí ÚSES
v ZÚR Ústeckého kraje a v navazujících územnÏ plánovacích dokumentacích obcí a jejich Ëástí
není taxativním d˘vodem pro p¯ípadné neuskuteËnÏní tÏûby v loûisku nerostn˝ch surovin. P¯i
tÏûbÏ musí b˝t v maximálnÏ moûné mí¯e respektována funkce ÚSES ve stanoveném rozsahu. V
p¯ípadÏ omezení funkce ÚSES v d˘sledku tÏûby budou v dokumentacích Povolení k hornické
Ëinnosti a Plán dob˝vání navrûena rekultivaËní opat¯ení dle pokyn˘ p¯ísluöného orgánu ochrany
p¯írody.
Vyhodnocení:
Poûadavek nemá souvislost s ¯eöen˝m územím.

(11)

Podporovat revitalizaci velkého mnoûství nedostateËnÏ vyuûit˝ch nebo zanedban˝ch areál˘ a
ploch pr˘myslového, zemÏdÏlského, vojenského Ëi jiného p˘vodu (typu brownfield), s cílem
dodrûet funkËní a urbanistickou celistvost sídel a öet¯it nezastavÏné území, kvalitní
zemÏdÏlskou p˘du.

Vyhodnocení:
Územním plánem jsou vymezeny plochy smíöen˝ch obytn˝ch území a drobné v˝roby zahrnující
plochy p˘vodních hospodá¯sk˝ch dvor˘. Cílem je p¯ípadná revitalizace tÏchto ploch a intenzifikace jejich
vyuûití pro smíöené vyuûití s vylouËením ruöící v˝roby, skladování a v˝robních sluûeb. Nové plochy v˝roby
nejsou územním plánem vymezeny.
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(12)

Vyuûít pro rozvojové zámÏry územní rezervy ve stávajících pr˘myslov˝ch zónách a kriticky
posuzovat a usmÏrÚovat dalöí rozvojové zámÏry ekonomick˝ch aktivit na voln˝ch plochách
mimo jiû zastavÏná území.
Vyhodnocení:
Územním plánem nejsou vymezeny plochy v˝roby pr˘myslového charakteru.

(13)

V souladu s platn˝mi legislativními postupy usilovat o redukci rozsáhl˝ch omezení územního
rozvoje kraje vypl˝vající z vyhláöen˝ch dob˝vacích prostor˘ (DP) a chránÏn˝ch loûiskov˝ch
území (CHLÚ).

Vyhodnocení:
Území není dotËeno tÏûbou nerostn˝ch surovin, tÏûba nerostn˝ch surovin v území není
územním plánem navrûena.
(14)

ZamÏ¯it pozornost na podmínky vyuûívání zemÏdÏlsk˝ch území, minimalizovat zábory zejména
nejkvalitnÏjöích zemÏdÏlsk˝ch p˘d, podporovat ozdravná opat¯ení - ochrana proti erozním
úËink˘m vody, vÏtru, p¯ípravu a realizaci ÚSES, zamezit zbyteËné fragmentaci zemÏdÏlsk˝ch
území, obnovit péËi o dlouhodobÏ nevyuûívaná území, vymezovat území vhodná pro pÏstování
biomasy a rychle rostoucích d¯evin pro energetické úËely aj.

Vyhodnocení:
ÿeöené území je oblastí s v˝skytem velmi kvalitních zemÏdÏlsk˝ch p˘d za¯azen˝ch do I. a II.
t¯ídy p¯ednosti v ochranÏ. Tyto p˘dy se nacházení také na velké Ëásti zastavÏného území a jeho
nejbliûöího okolí a jsou proto návrhem zastaviteln˝ch ploch dotËeny. Prostupnost krajiny je zajiötÏna
vymezením hlavních p¯ístupov˝ch, zemÏdÏlsky a rekreaËnÏ vyuûívan˝ch cest jako ploch místních
komunikací.
(15)

Ve vymezen˝ch rozvojov˝ch oblastech vyuûívat p¯edpoklady pro progresivní v˝voj území,
zajiöùovat územnÏ plánovací p¯ípravu pro odpovídající technickou, dopravní infrastrukturu (s
d˘razem na rozöi¯ování sítÏ hromadné dopravy) a obËanskou vybavenost. Územní rozvoj
hospodá¯sk˝ch a sociálních funkcí provázat s ochranou krajinn˝ch, p¯írodních a kulturních
hodnot. Vyuûívat rozvojov˝ch vlastností tÏchto území ve prospÏch okolních navazujících území.

Vyhodnocení:
Rozvojové moûnosti sídla jsou podmínÏny poûadavkem na jejich sladÏní s ochranou
krajinn˝ch, kulturních a p¯írodních hodnot. ÿeöení koncepce bylo podmínÏno splnÏním podmínek
dotËen˝ch orgán˘.
(16)

Ve vymezen˝ch rozvojov˝ch osách kraje vyuûívat p¯edpoklad˘ pro územní rozvoj tÏchto
koridor˘, zaloûen˝ch zejména na jejich v˝hodné dopravní dostupnosti. Rozvojov˝ch vlastností
tÏchto území vyuûít pro öí¯ení progresivního v˝voje na území celého kraje. SouËasnÏ
koncentrací aktivit do tÏchto koridor˘ öet¯it nezastavÏné území ve volné krajinÏ.

Vyhodnocení:
Geografická poloha ¯eöeného území a její umístÏní na rozvojové ose je zohlednÏna v celkovém
rozsahu navrûen˝ch zastaviteln˝ch ploch.
(17)

Ve stanoven˝ch specifick˝ch oblastech kraje podporovat ¯eöení jejich územních problém˘,
prosazovat formy územního, hospodá¯ského a sociální rozvoje vyhovující pot¯ebám tÏchto
území, zvláötní pozornost p¯i tom vÏnovat ochranÏ a revitalizaci p¯írodních, krajiná¯sk˝ch a
kulturních hodnot.
Vyhodnocení:
Poûadavek nemá souvislost s ¯eöen˝m územím.

(18)

Trvale vyhodnocovat míru rovnováhy socioekonomického a demografického v˝voje v dílËích
územích kraje, p¯edcházet prohlubování neûádoucích regionálních rozdíl˘ a vzniku dalöích
problémov˝ch Ëástí kraje, vyhledávat a uplatÚovat územnÏ plánovací nástroje na podporu
rozvoje tÏchto území, p¯edcházet vzniku prostorovÏ sociální segregace s negativními vlivy na
sociální soudrûnost.

Vyhodnocení:
Územní plán vymezuje jednotlivé plochy funkËního ËlenÏní území tak, aby byl co nejvíce vyuûit
sociální a ekonomick˝ potenciál území. V historick˝ch Ëástech zástavby je podpo¯en polyfunkËní
charakter území, u obytné zástavby je prioritou zachování klidného charakteru sídla. VylouËením
moûností umísùování potencionálnÏ ruöících za¯ízení (zejm. v˝roby a skladování) v obytném území je
p¯edcházeno degradaci charakteru území.
(19)

Zajistit na úseku dopravní infrastruktury podmínky pro zlepöení vnit¯ní provázanosti a
funkËnosti soustavy osídlení Ústeckého kraje (zejména dostavbou dálnice D8, úsek˘ silnice
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I/13, zkapacitnÏním silnice I/7, p¯estavbou silnice I/27, modernizací a optimalizací hlavních
ûelezniËních tratí, vymezením koridoru Labské vodní cesty mezinárodního v˝znamu aj.).
Vyhodnocení:
Poûadavek nemá souvislost s ¯eöen˝m územím.
(20)

Zlepöovat dostupnost krajského mÏsta Ústí nad Labem ze vöech Ëástí kraje p¯i zd˘raznÏní
v˝znamu ve¯ejné dopravy.
Vyhodnocení:
Poûadavek nemá souvislost s ¯eöen˝m územím.

(21)

Zajistit modernizaci a dostavbu dopravní infrastruktury pro kvalitní napojení okrajov˝ch Ëástí
kraje (zejména oblasti Kruön˝ch hor, äluknovska a podh˘¯í Doupovsk˝ch hor).
Vyhodnocení:
Poûadavek nemá souvislost s ¯eöen˝m územím.

(22)

Zkvalitnit vazby Ústeckého kraje k okolním kraj˘m na úseku dopravy a technické infrastruktury
(zejména ve vztazích oblastí DÏËínsko - Liberecko, äluknovsko - Liberecko, Chomutovsko Karlovarsko, Podbo¯ansko - severní PlzeÚsko).
Vyhodnocení:
Poûadavek nemá souvislost s ¯eöen˝m územím.

(23)

Zlepöit p¯eshraniËní vazby Ústeckého kraje se SRN na úseku dopravy, technické infrastruktury (v
p¯íhraniËních oblastech Kruön˝ch hor, Labsk˝ch pískovc˘, äluknovského v˝bÏûku a v
aglomeraËních vztazích Teplice, Ústí nad Labem - Dresden a Chomutov, Most - Chemnitz,
Zwickau).
Vyhodnocení:
Poûadavek nemá souvislost s ¯eöen˝m územím.

(24)

Podporovat zámÏr na vybudování za¯ízení typu - Ve¯ejné logistické centrum (VLC) sledovan˝
nebo p¯ipravovan˝ v rámci ÚP Lovosic a p¯ilehl˝ch obcí, kter˝ zahrnuje rozvoj dopravního
terminálu a ve¯ejného p¯ístavu s propojením dálniËní, silniËní, ûelezniËní a vodní dopravy.
Vyhodnocení:
Poûadavek nemá souvislost s ¯eöen˝m územím.

(25)

Respektovat rozvojové zámÏry na modernizaci a dostavbu tepeln˝ch elektráren na území kraje,
bez p¯ekroËení jejich souhrnné stávající v˝konové kapacity.
Vyhodnocení:
Poûadavek nemá souvislost s ¯eöen˝m územím.

(26)

Podpo¯it kombinovanou v˝robu elekt¯iny a tepla ve stávajících a nov˝ch zdrojích, stabilizovat
provozované systémy centrálního zásobování teplem a podpo¯it jejich úËelné rozöi¯ování.
Vyhodnocení:
Poûadavek nemá souvislost s ¯eöen˝m územím. Území je ploönÏ plynofikováno.

(27)

Zajistit cestou modernizace a v nezbytném rozsahu i dostavbou p¯enosové energetické
soustavy a produktovod˘ spolehlivost a dostateËnou kapacitu energetick˝ch dodávek v rámci
kraje, zprost¯edkovanÏ i v rámci »R.
Vyhodnocení:
Územní plán se zamÏ¯uje na ochranu stávajících tras sítí technické infrastruktury.

(28)

Vytvo¯it územnÏ plánovací p¯edpoklady pro zajiötÏní bezpeËné a dostateËné dodávky
elektrického v˝konu do prostoru äluknovského v˝bÏûku.
Vyhodnocení:
Poûadavek nemá souvislost s ¯eöen˝m územím.

(29)

Podpo¯it racionální a udrûiteln˝ rozvoj obnoviteln˝ch energetick˝ch zdroj˘, územnÏ regulovat
zámÏry na v˝stavbu velk˝ch vÏtrn˝ch elektráren s ohledem na eliminaci rizik poökození
krajinného rázu a ohroûení rozvoje jin˝ch ûádoucích forem vyuûití území (zejména oblast
Kruön˝ch hor).
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Vyhodnocení:
Vzhledem k charakteru krajiny ¯eöeného území je vylouËena v˝stavba velk˝ch vÏtrn˝ch
elektráren. Umísùování fotovoltaick˝ch panel˘ je omezeno na st¯eöní konstrukce stavebních objekt˘ a
vûdy podléhá posouzení a souhlasu orgánu ochrany památkové péËe.
(30)

V dílËích zejména nÏkter˝ch venkovsk˝ch Ëástech kraje bez dostateËn˝ch místních zdroj˘ vody
(Lounsko, äluknovsko, horské Ëásti kraje), ¯eöit problémy zásobování vodou napojením na
vodárenskou soustavu zásobování pitnou vodou.
Vyhodnocení:
Poûadavek nemá souvislost s ¯eöen˝m územím.

(31)

ÚzemnÏ plánovacími nástroji vytvá¯et p¯edpoklady pro modernizaci stávajících systém˘
odvádÏní a ËiötÏní odpadních vod a pro do¯eöení této problematiky v menöích sídlech (do
2000 EO) ve venkovském prostoru.

Vyhodnocení:
Sídlo je napojeno na systém ËiötÏní splaökov˝ch odpadních vod (oddílná splaöková kanalizace
zaústÏná do skupinové Ëistírny odpadních vod (Straökov). Koncepce ¯eöení p¯edpokládá napojení vÏtöiny
nov˝ch staveb na systém splaökové kanalizace zaústÏn˝ na »OV.
(32)

Vytvá¯et podmínky pro dostupnost sluûeb spoj˘ a telekomunikací podle pot¯eb jednotliv˝ch
Ëástí kraje.
Vyhodnocení:
Koncepce územního plánu umoûÚuje rozvoj sluûeb spoj˘ a telekomunikací na obvyklé úrovni.

(33)

Ve vöech v˝öe uveden˝ch bodech (19 aû 32) musí b˝t územnÏ technické ¯eöení návrh˘ na
rozvoj dopravní a technické infrastruktury provázáno s citlivostí ¯eöení v˘Ëi p¯írodÏ, snahou
zachovávat p¯írodní biodiversitu a s ochranou hodnotné zemÏdÏlské p˘dy. ÿeöením
jednotliv˝ch zámÏr˘ a jejich územní koordinací je t¯eba zamezovat zbyteËné fragmentaci krajiny.
V p¯ípadÏ existence variant nebo alternativ ¯eöení a zmÏn pokládat za kriteria vhodného v˝bÏru:
dopravní a technickou úËinnost zámÏr˘, míru citlivosti ¯eöení v˘Ëi ochranÏ ûivotního prost¯edí,
p¯írodních, kulturních a civilizaËních územních hodnot a respektování cílov˝ch charakteristik
vymezen˝ch krajinn˝ch celk˘.

Vyhodnocení:
Územní plán nenavrhuje v krajinÏ stavby dopravní a technické infrastruktury, které by vedly k
znehodnocení p¯írodnÏ cenn˝ch ploch, fragmentaci krajiny a znamenaly znehodnocení zemÏdÏlské p˘dy.
(34)

Podporovat polycentrick˝ rozvoj sídelní soustavy, pro kraj typické kooperativní vztahy mezi
jednotliv˝mi sídly a racionální st¯ediskové uspo¯ádání sídelní soustavy, souËasnÏ respektovat a
kultivovat specifickou tvá¯nost kaûdého sídla vËetnÏ z¯etele k zachování prostorové oddÏlenosti
sídel. Vytvá¯et p¯edpoklady pro posílení partnerství mezi urbánními a venkovsk˝mi oblastmi.

Vyhodnocení:
Územní plán akcentuje tradiËní v˝znam sídla ve struktu¯e osídlení a dále jej rozvíjí. Vymezuje
jednotlivé plochy funkËního ËlenÏní území tak, aby byl co nejvíce vyuûit sociální a ekonomick˝ potenciál
území. V historick˝ch Ëástech zástavby je podpo¯en polyfunkËní charakter území, u obytné zástavby je
prioritou zachování klidného charakteru sídla.
VylouËením moûností umísùování potencionálnÏ ruöících za¯ízení (zejm. v˝roby a skladování) v
území je p¯edcházeno degradaci charakteru obytného území.
(35)

V p¯íhraniËních prostorech »R/SRN podporovat vzájemnÏ v˝hodnou kooperaci a provázanost
sídelních soustav a rekreaËních areál˘.
Vyhodnocení:
Poûadavek nemá souvislost s ¯eöen˝m územím.

(36)

Podporovat rychl˝ a efektivní postup rekultivace a revitalizace území s ukonËenou tÏûbou
hnÏdého uhlí, se zamÏ¯ením na vznik plnohodnotné polyfunkËní p¯ímÏstské krajiny se
zd˘raznÏním sloûky rekreace, odpovídající specifick˝m vlastnostem a p¯edpoklad˘m
konkrétních území.
Vyhodnocení:
Poûadavek nemá souvislost s ¯eöen˝m územím.

(37)

Podporovat v˝znamné projekty cestovního ruchu, rekreace a lázeÚství v souladu s moûnostmi a
limity konkrétních území, podporovat rozvoj tÏchto za¯ízení v málo vyuûívan˝ch vhodn˝ch
lokalitách.
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Vyhodnocení:
V území není navrûen rozvoj v oblasti cestovního ruchu, rekreace nebo lázeÚství. Vybraná
za¯ízení obËanského vybavení (menöího rozsahu) bude moûné umísùovat ve smíöen˝ch plochách
obytného území a vymezen˝ch zastaviteln˝ch plochách.
(38)

Podporovat vybudování propojené a hierarchizované sítÏ cyklostezek a turistick˝ch cest na
území kraje s návazností na vznikající republikovou a evropskou síù tÏchto za¯ízení.

Vyhodnocení:
V území je uzemním plánem vymezena ucelená síù silniËních i místních komunikací vyuûitelná
pro stávající i budoucí vedení cyklostezek a turistick˝ch cest.
(39)

ÚzemnÏ plánovacími nástroji podpo¯it rozvoj a kultivaci lidsk˝ch zdroj˘, rozvoj vzdÏlanosti
obyvatel kraje, posilovat p¯edpoklady k udrûení a získávání kvalifikovan˝ch pracovních sil s
orientací na perspektivní obory ekonomiky.

Vyhodnocení:
Hlavní prioritou územního plánu je podpora rozvoje kvalitního obytného prost¯edí vytvá¯ející
dobré p¯edpoklady pro rozvoj lidského potenciálu obyvatel území.
(40)

P¯ispÏt vytvá¯ením územnÏ plánovacích p¯edpoklad˘ k ¯eöení problematiky zhoröen˝ch
sociálních podmínek kraje, zhoröen˝ch parametr˘ zdravotního stavu obyvatel, vysoké míry
nezamÏstnanosti, problematiky skupin obyvatel sociálnÏ slab˝ch, ohroûen˝ch spoleËensk˝m
vylouËením.

Vyhodnocení:
Hlavní prioritou územního plánu je podpora rozvoje kvalitního obytného prost¯edí. V území
jsou identifikovány lokality vyûadující p¯estavbu (zmÏnu funkËního a prostorového uspo¯ádání území),
coû v d˘sledku bude p¯edcházet vzniku míst s obyvateli ohroûen˝mi sociálním úpadkem a vylouËením.
(41)

Podporovat péËi o typické Ëi v˝jimeËné p¯írodní, kulturní a civilizaËní hodnoty na území kraje,
které vytvá¯ejí charakteristické znaky území, p¯ispívají k jeho snadné identifikaci a posilují
sociální soudrûnost obyvatel kraje a prestiû kraje.

Vyhodnocení:
Územní plán respektuje známé limity vyuûití území v oblasti kulturních hodnot území (Hora ÿíp
s vyhláöen˝mi ochrann˝mi pásmy, evidované kulturní nemovité památky). Koncepce územního plánu
chrání stávající historické areály (hospodá¯sk˝ dv˘r v jiûní Ëásti sídla, hospodá¯ské usedlosti v okolí návsi)
a posiluje jejich vyuûívání pro ve¯ejné úËely, vymezením smíöen˝ch obytn˝ch území.
(42)

VÏnovat pozornost d˘sledk˘m zmÏn vÏkové struktury obyvatel kraje, které se promítnou do
mÏnících se nárok˘ na technickou a dopravní infrastrukturu, obËanskou vybavenost nad
místního v˝znamu.

Vyhodnocení:
Prioritou ¯eöení územního plánu je ochrana a doplnÏní ploch a za¯ízení obËanského vybavení.
V sídle je zajiötÏna dopravní i technická obsluha území na vysoké úrovni (pitná voda z ve¯ejného
vodovodu, systém splaökové kanalizace zakonËen˝ v ËistírnÏ odpadních vod, ploöná plynofikace sídla).
Tento systém bude rozöi¯ován i do vymezen˝ch zastaviteln˝ch ploch.
(43)

P¯i stanovování územních rozvojov˝ch koncepcí dbát na dostateËnou míru spolupráce s
obyvateli a dalöími uûivateli území, touto cestou dosahovat vyööí míry vyváûenosti ¯eöení mezi
hospodá¯sk˝m rozvojem, ochranou p¯írody a hledisky ovlivÚujícími sociální soudrûnost
obyvatel.

Vyhodnocení:
V pr˘bÏhu p¯ípravn˝ch prací byly zjiöùovány poûadavky na zmÏny v území. Územní plán je
po¯izován v souladu s poûadavky obecnÏ platn˝ch p¯edpis˘.
(44)

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

Vyhodnocení:
Územním plánem nejsou dotËeny objekty a pozemky v majetku Ministerstva obrany »R.
Území obce je vymezeno, v souladu s §175 odstavec 1) zákona Ë. 183 Sb., v platném znÏní,
Ministerstvem obrany jako území, ve kterém lze v zájmu zajiöùování obrany a bezpeËnosti státu vydat
územní rozhodnutí a povolit stavbu jen na základÏ jeho závazného stanoviska.
(45)

ÚzemnÏ plánovacími nástroji realizovat opat¯ení pro minimalizaci rozsahu moûn˝ch
materiálních ökod a ohroûení obyvatel z p˘sobení p¯írodních sil v území a havarijních situací
vypl˝vajících z provozu dopravní a technické infrastruktury a pr˘myslové v˝roby.

13

ÚP CTINÃVES (ZÁÿÍ 2016)

Vyhodnocení:
V území nejsou evidována záplavová území, nenacházejí se zde poddolovaná území nebo
území ohroûená sesuvy p˘dy. Koncepce p¯edpokládá zadrûení co nejvÏtöího podílu deöùové vody na
pozemcích jednotliv˝ch staveb, navrûena jsou opat¯ení (jako souËást komplexních pozemkov˝ch úprav)
pro zv˝öení retenËních schopností krajiny (polder, protierozní úpravy).
(46)

Zajistit územní ochranu ploch a koridor˘ pot¯ebn˝ch pro umísùování protipovodÚov˝ch
opat¯ení. Vymezovat zastavitelné plochy v záplavov˝ch územích jen ve v˝jimeËn˝ch p¯ípadech a
zvláöù zd˘vodnÏn˝ch p¯ípadech. Vymezovat a chránit zastavitelné plochy pro p¯emístÏní
zástavby z území s vysokou mírou rizika vzniku povodÚov˝ch ökod.

Vyhodnocení:
Území není ohroûeno záplavami vznikajícími vytvo¯ením povodÚové situace regionálního
charakteru. V území není vymezeno záplavové území. Podél vodních tok˘ tam, kde to umoûÚuje stávající
vyuûití území, územní plán vymezuje plochy zelenÏ (zahrad), p¯ípadnÏ ponechává plochy zemÏdÏlské
p˘dy. Vymezení zastaviteln˝ch ploch je podmínÏno (v souladu se stanoviskem Vodoprávního orgánu)
provÏ¯ením v˝stavby v následné projektové dokumentaci, p¯ípadnÏ je jako podmínka stanoveno
vybudování protipovodÚového opat¯ení (polderu).
ad 2. ZPÿESNÃNÍ VYMEZENÍ ROZVOJOV›CH OBLASTÍ A ROZVOJOV›CH OS VYMEZEN›CH V PÚR
2008 A VYMEZENÍ OBLASTÍ SE ZV›äEN›MI POéADAVKY NA ZMÃNY V ÚZEMÍ KTERÉ SV›M V›ZNAMEM
PÿESAHUJÍ ÚZEMÍ VÍCE OBCÍ (NAD MÍSTNÍ ROZVOJOVÉ OBLASTI A OSY)
ZÚR Ústeckého kraje vymezují ¯eöené území ve shodÏ s PÚR »R 2008 jako OS2 - ROZVOJOVÁ
OSA PRAHA - ÚSTÍ NAD LABEM - HRANICE »R/NÃMECKO (DRESDEN).
Pro plánování a usmÏrÚování územního rozvoje ZÚR ÚK zp¯esÚují úkoly pro územní plánování
stanovené v PÚR 2008:
Podporovat pokrytí území rozvojové osy územními plány, ovÏ¯ovat a zp¯esÚovat ¯eöení problém˘ a vyuûití
rozvojov˝ch p¯íleûitostí územními studiemi a regulaËními plány.
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

(8)
(9)

(1)
(2)
(3)

(4)
(5)

(6)
(7)
(8)

ÿeöit územní souvislosti spojené s v˝stavbou chybÏjícího úseku dálnice D8, zejména vÏnovat
pozornost exponovan˝m plochám p¯i dálnici.
Podporovat revitalizaci nedostateËnÏ vyuûit˝ch nebo zanedban˝ch areál˘ a ploch typu
brownfield, vyuûít územní rezervy ve stávajících pr˘myslov˝ch zónách nad místního v˝znamu.
ÿeöit územní souvislosti spojené s plánovan˝m rozvojem ekonomick˝ch aktivit - dopravního
terminálu v Lovosicích (ve¯ejné logistické centrum) a plánovaného rozöí¯ení ve¯ejného p¯ístavu
v Lovosicích.
Up¯esÚovat ZÚR ÚK a vytvá¯et územní podmínky pro ¯eöení protipovodÚové ochrany v
ohroûen˝ch územích (vË. sev¯eného údolí Labe).
Vytvá¯et územní podmínky pro ¯eöení negativních dopad˘ velkoploöné a pohledovÏ
exponované tÏûby surovin.
TÏûbu nerostn˝ch surovin pod¯izovat dosahování p¯ijatelné meze únosnosti zatíûení krajiny,
sniûovat celkovou zátÏû území a nep¯ipustit zahájení otvírky více loûisek souËasnÏ v území s
koncentrovan˝m v˝skytem. Pro tÏûbu nerostn˝ch surovin uvolÚovat v˝hradní loûiska s
¯eöiteln˝mi st¯ety zájm˘ a s takov˝mi podmínkami rehabilitace a vyuûití území, které po tÏûbÏ
vylouËí devastující d˘sledky pro území.
ÿeöit územní souvislosti v˝hledového zámÏru vysokorychlostní ûelezniËní trati (VRT).
Chránit a kultivovat typické a v˝jimeËné p¯írodní, kulturní hodnoty na území rozvojové osy,
které vytvá¯ejí charakteristické znaky území.
Vyhodnocení:
Územní plán vymezuje plochy s po¯ízením územní studie jako podmínky pro rozhodování v
území (zastavitelná plocha Z1, Z3 a dalöí).
Poûadavek nemá souvislost s ¯eöen˝m územím.
V území se nacházejí pouze malé plochy nedostateËnÏ vyuûívan˝ch v˝robních pozemk˘ v jiûní
Ëásti sídla, které jsou za¯azeny do ploch smíöen˝ch obytn˝ch. Stávající areál zemÏdÏlské
v˝roby je vymezen jako plocha v˝roby a tím jsou zajiötÏny p¯edpoklady pro jeho dalöí
vyuûívání.
Poûadavek nemá souvislost s ¯eöen˝m územím.
Území není ohroûeno záplavami vznikajícími vytvo¯ením povodÚové situace regionálního
charakteru. V území jsou vöak podél toku Vraûkovského potoka a na v˝chodním okraji
zastavÏného území nad návsí evidovány lokální povodÚové situace spojené nejËastÏji s jarním
táním snÏhu. V blízkosti vodních tok˘ jsou, v závislosti na charakteru území, vymezeny plochy
sídelní zelenÏ a ponechány zemÏdÏlské plochy. Vymezení zastaviteln˝ch ploch je podmínÏno (v
souladu se stanoviskem Vodoprávního orgánu) provÏ¯ením v˝stavby v následné projektové
dokumentaci, p¯ípadnÏ je jako podmínka stanoveno vybudování protipovodÚového opat¯ení
(polderu).
Poûadavek nemá souvislost s ¯eöen˝m územím.
Územním plánem nejsou vymezeny plochy, na kter˝ch by byla moûná tÏûba nerost˘.
Poûadavek nemá souvislost s ¯eöen˝m územím.
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(9)

Ochrana krajinného rázu a dalöí poûadavky na ochranu p¯írody a trvale udrûitelného rozvoje
území jsou zajiötÏny zejména ËlenÏním funkËního vyuûití území v závislosti na poûadavcích na
ochranu p¯írodních hodnot území (od ploch p¯írodních, kde bude prioritou ochrana
ekologick˝ch funkcí, aû po plochy zemÏdÏlské, s bÏûn˝mi zemÏdÏlsk˝mi Ëinnostmi).
Územní plán je dále, vzhledem k vymezenému ochrannému pásmu NKP ÿíp, zamÏ¯en na
ochranu historického charakteru sídla tím, ûe stanovuje prostorové a dalöí regulativy funkËního
vyuûití území v závislosti na charakteru uspo¯ádání zástavby jednotliv˝ch Ëástí sídla (v souladu
s poûadavky orgán˘ památkové péËe).

ad 4. ZPÿESNÃNÍ VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŸ VYMEZEN›CH V PÚR 2008 A VYMEZENÍ
PLOCH A KORIDORŸ NAD MÍSTNÍHO V›ZNAMU, OVLIV“UJÍCÍCH ÚZEMÍ VÍCE OBCÍ, V»ETNÃ PLOCH A
KORIDORŸ VEÿEJNÉ INFRASTRUKTURY, ÚSES A ÚZEMNÍCH REZERV
-

regionální koridor RBK 1118 (ÿíp - Pomoklina, regionální biocentrum RBC 1300 ÿíp).
Vyhodnocení:
ÚP CtinÏves plnÏ respektuje vymezení ploch a koridor˘ ÚSES.

ad 5. UPÿESNÃNÍ ÚZEMNÍCH PODMÍNEK KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE PÿÍRODNÍCH,
KULTURNÍCH A CIVILIZA»NÍCH HODNOT ÚZEMÍ KRAJE
Za p¯írodní hodnoty nad místního v˝znamu jsou na území Ústeckého kraje ZÚR pokládány
zejména: zvláötÏ chránÏná území p¯írody, lokality soustavy chránÏn˝ch území evropského v˝znamu
NATURA 2000, územní systém ekologické stability nadregionální a regionální úrovnÏ, vodohospodá¯sky
v˝znamné oblasti (CHOPAV SeveroËeská k¯ída), nerostné bohatství a oblasti s kvalitní zemÏdÏlskou
p˘dou.
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)
(6)
(7)

(8)

(9)

(10)

Ochranu, kultivaci a rozvíjení hodnot p¯írodního a krajinného prost¯edí na území Ústeckého
kraje povaûovat za prvo¯ad˝ ve¯ejn˝ zájem. Stanovovat a dodrûovat limity rozvoje pro vöechny
aktivity, které by mohly zp˘sobovat poökození tÏchto hodnot (zejména se t˝ká tÏûby hnÏdého
uhlí a ostatních nerostn˝ch surovin, energetiky - vËetnÏ obnoviteln˝ch zdroj˘, dále tÏûké
pr˘myslové v˝roby, technické a dopravní infrastruktury, ale i rekreace a cestovního ruchu).
Zohlednit znaËn˝ vzr˘st potenciálu p¯írodních hodnot Kruön˝ch hor, které se po p¯estálé
ekologické krizi zotavují. Koordinovat opat¯ení na ochranu Kruön˝ch hor s postupem orgán˘
územního plánování Saska. Zvaûovat perspektivní moûnost sjednocující velkoploöné formy
ochrany Kruön˝ch hor. Ochránit Kruöné hory p¯ed necitlivou v˝stavbou velk˝ch vÏtrn˝ch
elektráren, které mohou znehodnotit krajinn˝ ráz rozsáhl˝ch Ëástí hor.
TÏûbu nerostn˝ch surovin pod¯izovat dosahování p¯ijatelné meze únosnosti zatíûení krajiny,
sniûovat celkovou zátÏû území a nep¯ipustit zahájení otvírky více loûisek souËasnÏ v území s
koncentrovan˝m v˝skytem. UvolnÏní nového loûiska pro tÏûbu nerostn˝ch surovin (v˝hradních
a v˝znamn˝ch nev˝hradních nerost˘) je vûdy podmínÏno komplexním posouzením místní
situace, vy¯eöením st¯et˘ zájm˘, vËetnÏ stanovení takov˝ch podmínek rehabilitace a vyuûití
území po tÏûbÏ, které vylouËí devastaËní d˘sledky pro území. V prostorech s koncentrovanou
tÏûební aktivitou je v˝znamn˝m podmiÚujícím hlediskem ukonËení a zahlazení d˘sledk˘ tÏûby
v jiné tÏûební lokalitÏ.
Stávající vyuûívaná v˝hradní a nev˝hradní loûiska povaûovat za územnÏ stabilizovaná. V souladu
s platn˝mi právními p¯edpisy dodrûovat zásady hospodárného vyuûití zásob ve vyuûívan˝ch
v˝hradních a nev˝hradních loûiscích a vytvá¯et p¯edpoklady pro ponechání dostateËné rezervní
surovinové základny pro pot¯eby budoucího vyuûití.
HospodárnÏ vyuûívat nerostné suroviny se z¯etelem na reálnÏ disponibilní zásoby, kvalitativní
charakteristiky, ûivotnosti zásob stávajících loûisek pro nezbytnou pot¯ebu, v souladu s principy
udrûitelného rozvoje území kraje.
Zásoby hnÏdého uhlí v severoËeské hnÏdouhelné pánvi povaûovat za jeden z v˝znamn˝ch
surovinov˝ch zdroj˘ pro v˝robu elektrické energie a pro dalöí v˝robní odvÏtví v »R.
Vytvá¯et podmínky pro vznik nov˝ch p¯írodních hodnot formou rekultivace rozsáhl˝ch prostor
zasaûen˝ch tÏûbou hnÏdého uhlí (a dalöích surovin). DokonËovat rekultivace v b˝val˝ch lomech
Most a Chaba¯ovice a na vnÏjöích v˝sypkách Radovesice a Pokrok. PokraËovat a dále
p¯ipravovat rekultivace provozovan˝ch lom˘ »SA, Bílina, Libouö a Vröany - zohledÚovat
specifické podmínky a p¯edpoklady v jednotliv˝ch lokalitách (urbanistická poloha, hodnoty
území, na které lze navázat, územnÏ technické moûnosti).
Revitalizovat úseky vodních tok˘, které byly v minulosti v souvislosti s tÏûbou uhlí, rozvojem
v˝roby, nebo urbanizaËním procesem necitlivÏ upravené, p¯eloûené nebo zatrubnÏné (¯eka
Bílina v ErvÏnickém koridoru). Dosáhnout zlepöení kvality vody v tocích dosud ovlivnÏn˝ch
tÏûebními Ëinnostmi a pr˘myslovou v˝robou.
Chránit, kultivovat a rozvíjet p¯írodní hodnoty i mimo rámec území se stanovenou ochranou
krajiny a p¯írody, v územích charakterizovan˝ch jako dynamická a harmonická krajina, dále v
exponovan˝ch koridorech podél v˝znamn˝ch vodních tok˘ a v oblastech p¯i v˝znamn˝ch
vodních plochách.
Skladebné Ëásti regionálního a nadregionálního ÚSES chránit p¯ed zásahy, které by znamenaly
sníûení úrovnÏ jejich ekologické stability, up¯esÚovat vymezení skladebn˝ch Ëástí ÚSES v ÚPD
obcí, postupnÏ p¯istupovat ke zpracování projekt˘ ÚSES a k jejich realizaci, zejména v místech,
kde je provázanost systému naruöena.
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(11)

(1)

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

(9)
(10)
(11)

ZamÏ¯it pozornost na podmínky vyuûívání zemÏdÏlsk˝ch území - zachování jedineËnosti
kulturní krajiny; minimalizovat zábory zejména nejkvalitnÏjöích zemÏdÏlsk˝ch p˘d; podporovat
ozdravná opat¯ení - ochrana proti erozním úËink˘m vody, vÏtru a p¯íprava na realizaci ÚSES,
zv˝öení prostupnosti zemÏdÏlské krajiny, zamezení její zbyteËné fragmentace; obnovit péËi o
dlouhodobÏ nevyuûívaná území; vymezovat území vhodná pro pÏstování biomasy a rychle
rostoucích d¯evin pro technické a energetické úËely - nevymezovat vöak tento zp˘sob vyuûití
území ve zvláötÏ chránÏn˝ch velkoploön˝ch územích (NP, CHKO).
Vyhodnocení:
Ochrana p¯írodních, civilizaËních a kulturních hodnot území, vËetnÏ urbanistického,
architektonického a archeologického dÏdictví, je zajiötÏna zejména návrhem funkËního ËlenÏní
území. St¯ední Ëásti sídla jsou vymezeny jako polyfunkËní plochy obytného charakteru a plochy
obËanského vybavení s regulativy prostorového uspo¯ádání, které chrání historick˝ a
urbanistick˝ charakter území. Ochrana krajinného rázu a dalöí poûadavky na ochranu p¯írody
a trvale udrûitelného rozvoje území jsou zajiötÏny zejména ËlenÏním funkËního vyuûití území
nezastavitelného území v závislosti na poûadavcích na ochranu p¯írodních hodnot území (od
ploch p¯írodních, kde bude prioritou ochrana ekologick˝ch funkcí, aû po plochy zemÏdÏlské, s
bÏûn˝mi zemÏdÏlsk˝mi Ëinnostmi). Plochy v˝roby a skladování nezemÏdÏlského charakteru,
tÏûby nerostn˝ch surovin a dalöích okolí, ve zv˝öené mí¯e zatÏûujících Ëinností nejsou
vymezeny.
Poûadavek nemá souvislost s ¯eöen˝m územím.
Poûadavek nemá souvislost s ¯eöen˝m územím.
Poûadavek nemá souvislost s ¯eöen˝m územím.
Poûadavek nemá souvislost s ¯eöen˝m územím.
Poûadavek nemá souvislost s ¯eöen˝m územím.
Poûadavek nemá souvislost s ¯eöen˝m územím.
Územním plánem jsou v blízkosti vodních tok˘ vymezeny zejména plochy krajinné a sídelní
zelenÏ, p¯ípadnÏ také plochy zemÏdÏlské. U vymezen˝ch ploch p¯estaveb a zastaviteln˝ch
ploch je vûdy vymezena plocha sídelní zelenÏ o omezenou moûností zástavby. Do regulativ˘
jsou také zapracovány podmínky Vodoprávního ú¯adu.
Územním plánem jsou identifikovány a návrhem funkËního ËlenÏní chránÏny hlavní plochy
krajinné zelenÏ.
Regionální a nadregionální ÚSES je územním plánem zp¯esnÏn zcela ve shodÏ s nad¯azenou
územnÏ plánovací dokumentací. Územním plánem je vymezen místní systém ekologické
stability, je provÏ¯ena jeho návaznost na území okolních obcí.
ÿeöené území je oblastí s v˝skytem velmi kvalitních zemÏdÏlsk˝ch p˘d za¯azen˝ch do I. a II.
t¯ídy p¯ednosti v ochranÏ. Tyto p˘dy se nacházení také na velké Ëásti zastavÏného území a
jeho nejbliûöího okolí a jsou proto návrhem zastaviteln˝ch ploch dotËeny. Prostupnost krajiny je
zajiötÏna vymezením hlavních úËelov˝ch místních komunikací. Prostupnost krajiny je zajiötÏna
vymezením hlavních p¯ístupov˝ch, zemÏdÏlsky a rekreaËnÏ vyuûívan˝ch cest jako ploch
místních komunikací.

Za civilizaËní hodnoty nad místního v˝znamu jsou na území Ústeckého kraje ZÚR pokládány
zejména: hodnoty sídelní soustavy, existence energetické soustavy a technologick˝ systém zamÏ¯en˝ na
povrchovou i hlubinnou tÏûbu, zpracování a p¯epravu hnÏdého uhlí, vybavení území systémy technické
infrastruktury, silniËní a ûelezniËní síù (vËetnÏ dálnice D8), plavební Labská cesta, geografická poloh s
úzkou vazbou zejména na hlavní mÏsto Prahu, na hospodá¯sky v˝znamn˝ st¯edoËesk˝ prostor, pohraniËní
vztah se SRN.
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)

Respektovat rozsah rozvojov˝ch oblastí, os a specifick˝ch oblastí kraje vymezen˝ch v ZÚR ÚK.
Ostatní Ëásti kraje pokládat za stabilizované s p¯irozenou mírou rozvoje.
V rozhodování o vyuûití území a lokalizaci zásadních investic vycházet z pot¯eby sladÏní
administrativnÏ správní role center a jejich skuteËného v˝znamu jako pracovních a obsluûn˝ch
center.
Posilovat v˝znam nadregionálního centra Ústí nad Labem v kooperaci s rozvojem regionálního
centra Teplice.
Stabilizovat (p¯imÏ¯en˝m zp˘sobem i doplnit nebo obnovit) sídelní strukturu v pánevní oblasti,
zamezit dalöímu zániku sídel nebo jejich Ëástí v p¯edpolí Ëinn˝ch dol˘.
Podporovat vzájemnÏ v˝hodnou provázanost a kooperaci sídel v p¯íhraniËním prostoru »R a
SRN.
Podporovat a up¯ednostÚovat revitalizaci nedostateËnÏ vyuûit˝ch nebo zanedban˝ch areál˘ a
ploch pr˘myslového, zemÏdÏlského, vojenského Ëi jiného p˘vodu typu tzv. brownfield, p¯ed
zakládáním nov˝ch pr˘myslov˝ch ploch ve volné krajinÏ.
Chránit p¯ed nevhodn˝m vyuûitím a v pot¯ebném rozsahu rozvíjet území intenzivní p¯ímÏstské
rekreace a rekreace ve volné krajinÏ.
Respektovat program modernizace a dostavby tepeln˝ch elektráren, bez p¯ekroËení jejich
souhrnné stávající v˝konové kapacity.
Kriticky posuzovat a zohledÚovat zámÏry na doplnÏní energetick˝ch p¯enosov˝ch vedení pro
zajiötÏní vyööí míry spolehlivosti a bezpeËnosti dodávek na území kraje a zv˝öení p¯enosové
kapacity soustavy ve vztahu k »R i k sousedícím stát˘m (VVN, VVTL).
Podporovat realizaci ochrann˝ch opat¯ení zvyöující míru zabezpeËení civilizaËních hodnot kraje
proti záplavám a dalöím hrozbám katastrofick˝ch situací.
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(22)

(23)

(24)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)

(22)
(23)
(24)

Podporovat dotvo¯ení ucelen˝ch plnÏ funkËních silniËních a ûelezniËních dopravních systém˘
(zejména dostavba silnice I/13, dostavba Dálnice D8, dostavba R6, zkapacitnÏní silnice R7,
modernizace ûelezniËní infrastruktury, zámÏr na v˝stavbu vysokorychlostní ûelezniËní tratÏ a
jiné).
Zohlednit zámÏry na zlepöení plavebních podmínek na Labi v úseku St¯ekov – hranice okres˘
Ústí nad Labem / DÏËín a respektovat koridor Labské vodní cesty mezinárodního v˝znamu v
úseku hranice okres˘ Ústí nad Labem / DÏËín - státní hranice »R / SRN – p¯i respektování
podmínek ochrany p¯írody a krajiny.
Sledovat a respektovat dlouhodob˝ zámÏr na pr˘tah vysokorychlostní trati VRT územím kraje.
Vyhodnocení:
Geografická poloha ¯eöeného území a její umístÏní na rozvojové ose (OS2 Praha - Ústí nad
Labem, hranice »R) je zohlednÏna v celkovém rozsahu navrûen˝ch zastaviteln˝ch ploch.
V území nejsou plánovány zásadní investice nad místního v˝znamu, vymezené zastavitelné
plochy slouûí místním zájm˘m.
Poûadavek nemá souvislost s ¯eöen˝m územím.
Poûadavek nemá souvislost s ¯eöen˝m územím.
Poûadavek nemá souvislost s ¯eöen˝m územím.
V území se nacházejí pouze malé plochy nedostateËnÏ vyuûívan˝ch p¯eváûnÏ zemÏdÏlsk˝ch
hospodá¯sk˝ch areál˘, které jsou za¯azeny do ploch smíöen˝ch obytn˝ch a ploch v˝roby a
skladování tak, aby bylo zajiötÏno jejich co nejöiröí moûné vyuûití.
Nová zástavba v krajinÏ není vymezena. Pro funkËní ËlenÏní v krajinÏ jsou stanoveny
regulativy pro doplÚování za¯ízení nepobytové turistiky (vyhlídky, odpoËívky ap.)
Poûadavek nemá souvislost s ¯eöen˝m územím.
Stávající nad¯azená vedení sítí technické infrastruktury jsou chránÏna (VTL plynovod,
produktovod), vymezení tras technické infrastruktury nad místního v˝znamu není poûadováno.
Území není ohroûeno záplavami vznikajícími vytvo¯ením povodÚové situace regionálního
charakteru. V území jsou vöak podél toku Vraûkovského potoka a na v˝chodním okraji
zastavÏného území nad návsí evidovány lokální povodÚové situace spojené nejËastÏji s jarním
táním snÏhu. V blízkosti vodních tok˘ jsou, v závislosti na charakteru území, vymezeny plochy
sídelní zelenÏ a ponechány zemÏdÏlské plochy. Vymezení zastaviteln˝ch ploch je podmínÏno (v
souladu se stanoviskem Vodoprávního orgánu) provÏ¯ením v˝stavby v následné projektové
dokumentaci, p¯ípadnÏ je jako podmínka stanoveno vybudování protipovodÚového opat¯ení
(polderu).
Poûadavek nemá souvislost s ¯eöen˝m územím.
Poûadavek nemá souvislost s ¯eöen˝m územím.
Poûadavek nemá souvislost s ¯eöen˝m územím.
Vyhodnocení:
ÚP CtinÏves respektuje známé limity vyuûití území v oblasti technické a dopravní infrastruktury
(vËetnÏ respektování ochrann˝ch a bezpeËnostních pásem). Geografická poloha ¯eöeného
území a její umístÏní na rozvojové ose je zohlednÏna v celkovém rozsahu navrûen˝ch
zastaviteln˝ch ploch a ploch p¯estaveb.

Za základní kulturní hodnoty jsou na území Ústeckého kraje ZÚR pokládány zejména: vyhláöené
národní kulturní památky a kulturní památky a dalöí velkoploönÏ i maloploönÏ chránÏná území, vËetnÏ
archeologick˝ch naleziöù. V˝znamnou hodnotou urbanistického ËlenÏní je charakter zástavby dan˝
p¯evládajícími rozmÏry staveb a pozemk˘ a jejich orientací v˘Ëi ve¯ejnému prostoru.
(25)
(26)
(27)

(28)

(29)

(30)

ZohledÚovat navrhovaná chránÏná území: nap¯. krajinné památkové zóny, mÏstské památkové
zóny, vesnické památkové zóny a archeologické památkové rezervace.
Mezi památkové hodnoty zahrnovat téû doklady industriálního v˝voje kraje, vyhledávat a chránit
vhodné objekty a areály tohoto typu hodnot, sledovat moûnosti jejich vyuûití v nov˝ch
podmínkách.
Chránit a rozvíjet hodnoty jedineËné kulturní krajiny kraje, pozornost zamÏ¯ovat na ochranu
obzorov˝ch linií horsk˝ch masiv˘, krajinn˝ch dominant, v˝znaËn˝ch v˝hledov˝ch bod˘ a
pohledov˝ch os, typick˝ch a znám˝ch vedut sídel apod. V této souvislosti ochránit Kruöné hory
p¯ed necitlivou v˝stavbou velk˝ch vÏtrn˝ch elektráren, které mohou znehodnotit krajinn˝ ráz
rozsáhl˝ch Ëástí hor.
PrioritnÏ zajiöùovat ochranu a kultivaci kulturních hodnot krajiny v oblastech v˝znamn˝ch pro
rekreaci a cestovní ruch, v oblastech navázan˝ch na velké koncentrace obyvatel - jádra
mÏstsk˝ch zón a p¯ímÏstské oblasti, v koridorech p¯i v˝znamn˝ch dopravních tazích, v oblastech
které jsou poznamenány vlivy tÏûby surovin a pr˘myslové v˝roby.
Podpo¯it spoleËensk˝ zájem o pr˘bÏh rozsáhl˝ch rekultivaËních zámÏr˘ na území s probíhající
tÏûbou surovin – zejména hnÏdého uhlí, formou zajiötÏní dopravní dostupnosti a úpravy
panoramatick˝ch v˝hledov˝ch míst s informaËní základnou t˝kající se postupn˝ch krok˘
rekultivace a revitalizace poökozené krajiny.
P¯i navrhování a posuzování vhodnosti formy rozvojov˝ch zámÏr˘ nad místního v˝znamu
sledovat hledisko respektování krajinného rázu a krajinn˝ch hodnot, nep¯ipouötÏt zbytné
v˝razové nebo funkËnÏ konkurenËní zámÏry.
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(31)

(25)

(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)

Sledovat moûnost obnovy historick˝ch fenomén˘ – obnovení pr˘hled˘, dominant, odstranÏní
negativních civilizaËních prvk˘ poökozujících krajinn˝ ráz, majících nevhodné vazby v˘Ëi
krajinn˝m nebo památkov˝m hodnotám.
Vyhodnocení:
ÚP CtinÏves respektuje známé limity vyuûití území v oblasti kulturních hodnot území (Hora ÿíp
s vyhláöen˝mi ochrann˝mi pásmy, evidované kulturní nemovité památky). Zastavitelné plochy
jsou vymezeny tak, aby z˘stal zachován celkov˝ obraz sídla a jeho zasazení do krajinného
rámce. Do ¯eöení územního plánu jdou zahrnuty poûadavky na ¯eöení zástavby odpovídající
historickému charakteru území (prostorové regulativy, dodrûování v˝ökové hladiny zástavby,
umísùování staveb na pozemky ap.).
Územní plán identifikuje dalöí v˝znamné stavby vytvá¯ející charakter zástavby a
spoluvytvá¯ející historick˝ kontext osídlení.
V území je vylouËeno umísùovat v krajinÏ v˝ökové stavby technického charakteru (základnové
stanice, vÏtrné elektrárny ap.)
Územní plán respektuje krajinné hodnoty ¯eöeného území a jeho rekreaËního vyuûívání.
V území je vylouËeno umísùovat v krajinÏ v˝ökové stavby technického charakteru (základnové
stanice, vÏtrné elektrárny ap.)
Území není dotËeno tÏûbou nerostn˝ch surovin, tÏûba nerostn˝ch surovin v území není
návrhem územního plánu umoûnÏna.
Území není dotËeno poûadavky na realizaci zámÏr˘ nad místního v˝znamu.
Územní plán neidentifikuje v území v˝skyt negativních civilizaËních prvk˘ poökozujících
krajinn˝ ráz.
Vyhodnocení:
ÚP CtinÏves respektuje známé limity vyuûití území v oblasti kulturních hodnot území (Hora ÿíp
s vyhláöen˝mi ochrann˝mi pásmy, jejichû existencí je p¯ed znehodnocením chránÏna i krajina
¯eöeného území, evidované kulturní nemovité památky).

ad 6. VYMEZENÍ CÍLOV›CH CHARAKTERISTIK KRAJINY
ZÚR Ústeckého kraje ¯adí krajinu ¯eöeného území do krajinného celku SeveroËeské níûiny a
pánve (13). DílËí kroky naplÚování cílov˝ch charakteristik krajiny:
a)
b)
c)

d)
e)
f)

respektovat zemÏdÏlství jako urËující krajinn˝ znak krajinného celku, lokálnÏ s typick˝m
tradiËním zamÏ¯ením (chmela¯ství, vina¯ství, ovocná¯ství, zeliná¯ství),
napravovat naruöení krajinn˝ch hodnot zp˘sobené velkoploön˝m zemÏdÏlsk˝m hospoda¯ením,
prioritnÏ realizovat nápravná opat¯ení smÏ¯ující k obnovÏ ekologické rovnováhy,
napravovat Ëi zmírÚovat naruöení krajiny lokálnÏ postiûené zejména velkoploönou tÏûbou
ötÏrkopísk˘, vápenc˘ Ëi umístÏním rozsáhl˝ch rozvojov˝ch zón ve volné krajinÏ, tÏûbu
nerostn˝ch surovin koordinovat s rekultivacemi, tak aby se postupnÏ sniûovalo zatíûení území
tÏûebními aktivitami,
stabilizovat venkovské osídlení v˝znamné pro naplÚování cílov˝ch charakteristik krajiny,
uváûlivÏ rozvíjet v˝robní funkce tak, aby nedocházelo k negativním zmÏnám p¯írodního a
krajinného prost¯edí,
individuálnÏ posuzovat navrhované zmÏny vyuûití území a zamezovat takov˝m zmÏnám, které
by krajinn˝ ráz mohly poökozovat.
Vyhodnocení:
ÚP CtinÏves respektuje tradiËní krajinné ËlenÏní ¯eöeného území. Svahy kuûelu vulkanitu hory
ÿíp jsou vymezeny jako plochy krajinné zelenÏ a plochy zemÏdÏlské (s regulativy které
akcentují p¯írodní charakter tohoto území, v dalöích Ëástech ¯eöeného území je respektováno
tradiËní zemÏdÏlské vyuûívání krajiny, vËetnÏ vyuûívání krajiny v blízkosti zastavÏného území
pro malopÏstitelské úËely. ÚP chrání a doplÚuje regionální ÚSES a vymezuje ÚSES na lokální
úrovni. Krajina v ¯eöeném území není dotËena tÏûbou nerostn˝ch surovin. ÚP je zamÏ¯en na
vymezení obytn˝ch ploch, nové plochy pro v˝robu nejsou vymezeny (umísùování neruöící
v˝roby je moûné pouze v rámci stávajících smíöen˝ch obytn˝ch ploch a ploch drobné v˝roby).
Vymezení zastaviteln˝ch ploch bylo projednáno s orgány památkové péËe. Na základÏ jejich
podmínek a podmínek dalöích dotËen˝ch orgán˘ byl návrh územního plánu upraven tak, ûe
byla redukována plocha vymezen˝ch zastaviteln˝ch ploch.

ad 7. VYMEZENÍ VPS, VPO, K ZAJIäçOVÁNÍ OBRANY A VYMEZENÍ ASANA»NÍCH ÚZEMÍ NAD
MÍSTNÍHO V›ZNAMU, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŸM A STAVBÁM VYVLASTNIT
ZÚR Ústeckého kraje sledují v ¯eöeném území vymezen˝ regionální biokoridor RBK 1118, jehoû
Ëásti jsou vymezeny k zaloûení a jako takové jsou za¯azeny jako plocha ve¯ejnÏ prospÏön˝ch opat¯ení.
Vyhodnocení:
ÚP CtinÏves plnÏ respektuje vymezení ploch a koridor˘ ÚSES.
ad 8. STANOVENÍ POéADAVKŸ NAD MÍSTNÍHO V›ZNAMU NA KOORDINACI ÚZEMNÃ
PLÁNOVACÍ »INNOSTI OBCÍ A NA ÿEäENÍ V ÚZEMNÃ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACI OBCÍ, ZEJMÉNA S
PÿIHLÉDNUTÍM K PODMÍNKÁM OBNOVY A ROZVOJE SÍDELNÍ STRUKTURY
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ZÚR Ústeckého kraje stanovuje poûadavky na koordinaci koridor˘ a ploch vymezen˝ch
nadregionálních a regionálních skladebn˝ch Ëástí ÚSES (regionální biokoridor RBK 1118 ÿíp - Pomoklina,
regionální biocentrum RBC 1300 ÿíp).
Vyhodnocení:
ÚP CtinÏves plnÏ respektuje vymezení ploch a koridor˘ ÚSES.
2.3) V˝Ëet záleûitostí nad místního v˝znamu, které nejsou ¯eöeny v ZÚR
Záleûitosti nad místního v˝znamu, které nejsou ¯eöeny v zásadách územního rozvoje (§ 43 odst.
1 stavebního zákona) nejsou ÚP CtinÏves vymezeny.
2.4) Vyhodnocení souladu s poûadavky vypl˝vajícími z ÚAP ORP Roudnice nad Labem
(vyhodnocení d˘sledk˘ ¯eöení ve vztahu k rozboru udrûitelného rozvoje území)
ÚzemnÏ analytické podklady pro území ORP Roudnice nad Labem byly zpracovány ke dni 31.
12. 2008 (II. aktualizace byla provedena k prosinci 2012). Z územnÏ analytick˝ch podklad˘ pro ¯eöené
území vypl˝vají poûadavky na respektování stávajících limit˘ vyuûití území a dalöích omezení v území v
oblasti sledovan˝ch jev˘:
-

památková ochrana
archeologické nálezy
ochranné pásmo NKP ÿíp
ochranné pásmo vodních zdroj˘ a CHOPAV
ochranné pásmo dráhy, ochranné pásmo silnice
ochranné pásmo nadzemního vedení VN 22 kV a trafostanic
ochranné pásmo plynovodu
ochranné pásmo telekomunikaËního kabelu
ochranné pásmo ve¯ejného poh¯ebiötÏ
ochranné pásmo lesa
ochranné pásmo vzletového a p¯ibliûovacího prostoru

Vyhodnocení:
Známé limity vyuûití území jsou zachyceny v koordinaËním v˝krese a v textové Ëásti
od˘vodnÏní. Návrh koncepce rozvoje ¯eöeného území je existenci limit˘ vyuûití p¯izp˘soben. V
od˘vodnÏn˝m p¯ípadech ménÏ v˝znamn˝ch tras rozvodn˝ch sítí technické infrastruktury je, jako
podmínka ¯eöení, navrûena p¯eloûka Ëástí tÏchto sítí.
Ze zpracovaného Rozboru udrûitelného rozvoje území vypl˝vají pro území obce CtinÏves tyto
známé p¯íleûitosti a hrozby:
-

rozvoj cestovního ruchu (dan˝ p¯ítomností národní kulturní památky ÿíp a p¯ítomností dalöích
kulturních a historick˝ch hodnot v území),
riziko povodní z p¯ívalov˝ch deöù˘, nátok vod do intravilánu
budování protipovodÚov˝ch a protierozních opat¯ení,
zastavitelné plochy v I. a II. t¯ídÏ ochrany ZPF
stagnace r˘stu poËtu obyvatel, rozvoje obce vzhledem k omezen˝m investicím do bydlení,
omezení kvality bydlení vzhledem k malému rozvoji obËanské vybavenosti, naruöení sociální
struktury obce vzhledem k vysoké nezamÏstnanosti.

Koncepce ÚP CtinÏves budou zamÏ¯eny na vytvá¯ení ochrany hlavních hodnot území
uveden˝ch ve zpracovaném Rozboru udrûitelného rozvoje území:
-

existence vodních zdroj˘
CHOPAV SeveroËeská k¯ída
ochrana p¯írodních hodnot v území
ochrana území se zv˝öenou hodnotou krajinného rázu (Ëást území)
p¯ítomnost kulturních hodnot v území
p¯íznivé podmínky pro zemÏdÏlskou v˝robu (rostlinná v˝roba, chmelnice, sady)
niûöí lesnatost území
kvalitní dopravní napojení (ûeleznice)
dostupnost obce s rozöí¯enou p˘sobností
ve¯ejn˝ vodovod, stoková síù zakonËená Ëistírnou odpadních vod, ploöná plynofikace obce

Vyhodnocení:
ÚP CtinÏves je v oblasti koncepcí rozvoje dopravní a technické infrastruktury zamÏ¯en na
ochranu stávajících tras a sítí. Celková koncepce obsluhy území se vlivem navrûeného rozvoje nebude
mÏnit. Tím jsou vytvo¯eny dobré p¯edpoklady pro rozvoj technické a dopravní obsluhy vymezen˝ch
zastaviteln˝ch ploch. Koncepce likvidace splaökov˝ch vod p¯edpokládá napojení vöech navrûen˝ch
staveb na stokov˝ systém oddílné splaökové kanalizace zaústÏné do skupinové Ëistírny odpadních vod.
Koncepce rozvoje je zamÏ¯ená na rozvoj obytné zástavby. Navrûen˝ rozsah zastaviteln˝ch
ploch odpovídá poloze obce v rozvojové ose stanovené PÚR »eské republiky a reaguje tak na dobrou
dopravní dostupnost okolních velk˝ch sídel vËetnÏ Prahy a celkovou atraktivitu území. Návrhem
funkËního ËlenÏní území, které vymezuje ve stávajících Ëástech zastavÏného území rozsáhlé plochy
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smíöen˝ch obytn˝ch území, jsou vytvo¯eny dobré p¯edpoklady pro umísùování za¯ízení obËanského
vybavení a neruöící v˝roby. Vzhledem k obytnému a rekreaËnímu potenciálu jsou navrûeny rozsáhlé
zastavitelné plochy urËené pro rozvoj sportovní obËanské vybavenosti a ve¯ejnÏ p¯ístupn˝ch ploch
zelenÏ.
Ochrana krajinného rázu a dalöí poûadavky na ochranu p¯írody jsou zajiötÏny zejména
ËlenÏním funkËního vyuûití území v závislosti na poûadavcích na ochranu p¯írodních hodnot území (od
ploch p¯írodních, kde bude prioritou ochrana ekologick˝ch funkcí, aû po plochy zemÏdÏlské, s
p¯ípustn˝mi zemÏdÏlsk˝mi Ëinnostmi).
Územním plánem je vymezen územní systém ekologické stability, kter˝ je ve své regionální
Ëásti zamÏ¯en na ochranu stávajících p¯eváûnÏ lesních porost˘, v návrhové Ëásti jsou vymezeny plocha
krajinné zelenÏ. V Ëásti místního systému ekologické stability jsou navrûená biocentra a biokoridory
vymezeny jako urËené k zaloûení.
V oblasti dalöího ËlenÏní zemÏdÏlské p˘dy na jednotlivé pozemky, vËetnÏ zajiötÏní p¯ístupov˝ch
komunikací a doprovodné liniové zelenÏ, jsou územním plánem vytvo¯eny podmínky pro ¯eöení v
návazn˝ch pozemkov˝ch úpravách. Zastavitelné plochy jsou ¯eöeny vûdy v souvislosti se zastavÏn˝m
územím. Základní síù úËelov˝ch komunikací, slouûící k zajiötÏní pr˘chodnosti území je chránÏna a
vymezena jako plocha dopravní infrastruktury.
Územním plánem jsou vymezeny protierozní opat¯ení (vodní i vÏtrná eroze - ploöného i
liniového charakteru - zatravnÏní a vÏtrolamy) a jsou navrûena opat¯ení chránící zastavÏná území
nekontrolovan˝m nátokem sráûkov˝ch vod z extravilánu (polder a odvodÚovací kanál).
2.5) Poûadavky na ¯eöení ÚPD sousedních obcí vypl˝vající z návrhu ÚP
Z hlediska po¯izování ÚPD sousedních obcí je t¯eba sledovat koordinaci poûadavk˘ vypl˝vající z
platné nad¯azené ÚPD (systémy regionálního ÚSES).
P¯ehled sousedních správních obvod˘ (Ústeck˝ kraj, ORP Roudnice nad Labem):
obec
KrabËice
MnetÏö
»ernouËek
Kostomlaty pod ÿípem

katastrální území
Rovné pod ÿípem
MnetÏö
»ernouËek
Kostomlaty pod ÿípem

Pozn.:

Obec CtinÏves je Ëlenem sdruûení Plynofikace, kanalizace, »OV a vodovod Vraûkov - MnetÏö,
Sdruûení obcí okresu LitomÏ¯ice pro nakládání s odpady - SONO, Mikroregionu Pod¯ipsko a
Ëlenem Svazu mÏst a obcí »R.

3)

Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování
3.1) vyhodnocení souladu s cíli územního plánování

§18 odst.1stavebního zákona - Cílem územního plánování je vytvá¯et p¯edpoklady pro v˝stavbu
a pro udrûiteln˝ rozvoj území, spoËívající ve vyváûeném vztahu podmínek pro p¯íznivé ûivotní prost¯edí,
pro hospodá¯sk˝ rozvoj a pro soudrûnost spoleËenství obyvatel území a kter˝ uspokojuje pot¯eby
souËasné generace, aniû by ohroûoval podmínky ûivota generací budoucích.
ÚP CtinÏves byl navrûen na základÏ pr˘zkum˘ a rozbor˘, které charakterizovaly souËasn˝ stav a zároveÚ
potenciál rozvoje území, s cílem dosaûení p¯edpoklad˘ pro novou v˝stavbu v†závislosti na poptávce podle
schváleného Zadání. ZároveÚ byl územní plán navrûen s cílem zajistit udrûiteln˝ rozvoj ¯eöeného území,
tzn., ûe návrh ûádn˝m zp˘sobem negativnÏ neovlivÚuje zabezpeËení trvalého souladu vöech hodnot území
– p¯írodních, civilizaËních a kulturních, Ëímû umoûÚuje naplÚování princip˘ udrûitelného rozvoje. Návrh
územního plánu vytvá¯í podmínky pro zajiötÏní stabilizace a posílení vöech t¯í pilí¯˘ udrûitelného rozvoje
§18 odst. 2 stavebního zákona - Územní plánování zajiöùuje p¯edpoklady pro udrûiteln˝ rozvoj
území soustavn˝m a komplexním ¯eöením úËelného vyuûití a prostorového uspo¯ádání území s cílem
dosaûení obecnÏ prospÏöného souladu ve¯ejn˝ch a soukrom˝ch zájm˘ na rozvoji území. Za tím úËelem
sleduje spoleËensk˝ a hospodá¯sk˝ potenciál rozvoje.
- p¯i vymezování ploch byla respektována PÚR »R a ZÚR UK. Vyváûenost vöech t¯í pilí¯˘ (tedy vztahu
podmínek pro p¯íznivé ûivotní prost¯edí, hospodá¯sk˝ rozvoj a pro soudrûnost spoleËenství obyvatel) je
naplÚována nov˝mi plochami pro bydlení.
§18 odst. 3 stavebního zákona - Orgány územního plánování postupem podle tohoto zákona
koordinují ve¯ejné i soukromé zámÏry zmÏn v území, v˝stavbu a jiné Ëinnosti ovlivÚující rozvoj území a
konkretizují ochranu ve¯ejn˝ch zájm˘ vypl˝vajících ze zvláötních právních p¯edpis˘.
ÚP CtinÏves byl zpracován v souladu s poûadavky uveden˝mi v Zadání, v návrhu byly tyto poûadavky
respektovány a doölo ke koordinaci ve¯ejn˝ch i soukrom˝ch zájm˘ v území. Byly v maximální moûné mí¯e
respektovány limity v území. U ploch, které jsou tÏmito limity dotËeny, jsou stanoveny podmínky vyuûití
tÏchto ploch tak, aby bylo moûné v následn˝ch ¯ízeních tyto st¯ety vy¯eöit nebo v maximální moûné mí¯e
eliminovat.
§18 odst. 4 stavebního zákona - Územní plánování ve ve¯ejném zájmu chrání a rozvíjí p¯írodní,
kulturní a civilizaËní hodnoty území, vËetnÏ urbanistického, architektonického a archeologického dÏdictví.
P¯itom chrání krajinu jako podstatnou sloûku prost¯edí ûivota obyvatel a základ jejich totoûnosti. S
ohledem na to urËuje podmínky pro hospodárné vyuûívání zastavÏného území a zajiöùuje ochranu
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nezastavÏného území a nezastaviteln˝ch pozemk˘. Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na
potenciál rozvoje území a míru vyuûití zastavÏného území.
V ÚP CtinÏves je zakotvena ochrana veöker˝ch evidovan˝ch p¯írodních, kulturních i civilizaËních
hodnot území. ÚP vymezuje zastavÏné území se stabilizovan˝mi plochami a navrhuje p¯estavbové plochy
do proluk v†zastavÏném území a v†návaznosti na zastavÏné území sídla pak i nové zastavitelné plochy. Pro
tyto plochy jsou definovány podmínky vyuûití tak, aby byl zachován charakter stávající zástavby, urËen˝
p¯eváûnÏ sousedícími obytn˝mi plochami, stejnÏ tak jsou podmínky vyuûití stanoveny pro krajinu s†cílem
zachování a ochrany jejích hodnot, ÚP nevymezuje nové solitérní lokality v†krajinÏ. ÚP tak vytvá¯í
p¯edpoklady pro v˝stavbu a udrûiteln˝ rozvoj území, respektuje†principy rozvoje sídelní struktury a
zachovává akceptovateln˝m zp˘sobem krajinn˝ ráz vËetnÏ prostupnosti území, p¯ijatelnou intenzitu vyuûití
území, vazbu na sociální infrastrukturu a vazbu na dopravní systémy.
§18 odst. 5 stavebního zákona - V nezastavÏném území lze v souladu s jeho charakterem
umisùovat stavby, za¯ízení, a jiná opat¯ení pouze pro zemÏdÏlství, lesnictví, vodní hospodá¯ství, tÏûbu
nerost˘, pro ochranu p¯írody a krajiny, pro ve¯ejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro sniûování
nebezpeËí ekologick˝ch a p¯írodních katastrof a pro odstraÚování jejich d˘sledk˘, a dále taková technická
opat¯ení a stavby, které zlepöí podmínky jeho vyuûití pro úËely rekreace a cestovního ruchu, nap¯íklad
cyklistické stezky, hygienická za¯ízení, ekologická a informaËní centra. Uvedené stavby, za¯ízení a jiná
opat¯ení vËetnÏ staveb, které s nimi bezprost¯ednÏ souvisejí vËetnÏ oplocení, lze v nezastavÏném území
umisùovat v p¯ípadech, pokud je územnÏ plánovací dokumentace v˝slovnÏ nevyluËuje.
ÚP CtinÏves nevyluËuje stavby, za¯ízení a jiná opat¯ení, uvedené v tomto odstavci stavebního
zákona. Podmínky vyuûití území byly stanoveny s ohledem na stávající urbanistickou strukturu sídla a
charakter a vyuûití nezastavÏného území, jehoû dominantní funkcí je v polabské krajinÏ zemÏdÏlství.
§18 odst. 6 stavebního zákona - Na nezastaviteln˝ch pozemcích lze v˝jimeËnÏ umístit
technickou infrastrukturu zp˘sobem, kter˝ neznemoûní jejich dosavadní uûívání.
podmínky vyuûití území byly stanoveny tak aby bylo moûné v rámci vöech ploch s rozdíln˝m zp˘sobem
vyuûití území umoûnÏno realizovat nezbytnou dopravní a technickou infrastrukturu a to jak v zastavÏném,
tak nezastavÏném území.
3.2) Vyhodnocení souladu s úkoly územního plánování
§19 odst. 1 stavebního zákona - Úkolem územního plánování je zejména:
a)

zjiöùovat a posuzovat stav území, jeho p¯írodní, kulturní a civilizaËní hodnoty,
- ÚP CtinÏves byly provÏ¯eny a zohlednÏny hodnoty ¯eöeného území, jako podklad pro územní
plán byly pouûity zejména ÚAP ORP Roudnice nad Labem a dále vlastní pr˘zkum projektanta
územního plánu. Graficky vyjád¯itelné hodnoty (které jsou Ëasto i limitem vyuûití území) jsou
znázornÏny v KoordinaËním v˝krese

b)

stanovovat koncepci rozvoje území, vËetnÏ urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a
podmínky území,
- ÚP CtinÏves stanovil koncepci rozvoje ¯eöeného území se zohlednÏním jeho souËasného
stavu, potenciálu a ochranÏ veöker˝ch hodnot v†území. P¯i návrhu ÚP byl rovnÏû zohlednÏn
stávající demografick˝ v˝voj ¯eöeného území a jeho poloha v rozvojové ose republikového
v˝znamu OS2.

c)

provÏ¯ovat a posuzovat pot¯ebu zmÏn v území, ve¯ejn˝ zájem na jejich provedení, jejich p¯ínosy,
problémy, rizika s ohledem nap¯íklad na ve¯ejné zdraví, ûivotní prost¯edí, geologickou stavbu
území, vliv na ve¯ejnou infrastrukturu a na její hospodárné vyuûívání,
- ÚP CtinÏves navrhuje zastavitelné plochy v souladu s vyhodnocením pot¯eby vymezení
zastaviteln˝ch ploch a v souladu s aktuálními poûadavky obce a podnÏty vznesen˝mi k zadání
územního plánu, p¯iËemû vöak návrh zastaviteln˝ch ploch vychází z dosud platného územního
plánu. Cílem je zachování právní jistoty v†území a kontinuity územního plánování v ¯eöeném
území s minimalizací následn˝ch zmÏn

d)

stanovovat urbanistické, architektonické a estetické poûadavky na vyuûívání a prostorové
uspo¯ádání území a na jeho zmÏny, zejména na umístÏní, uspo¯ádání a ¯eöení staveb,
- ÚP CtinÏves navrhuje plochy zmÏn vyuûití území tak, aby nedoölo k†negativnímu ovlivnÏní
stávající urbanistické struktury obce. Podmínky prostorového uspo¯ádání jsou uvedeny v†návrhu
ÚP tak, aby byla respektován charakter sídel a nebyl naruöen celkov˝ ráz obce a navazující
kulturní krajiny

e)

stanovovat podmínky pro provedení zmÏn v území, zejména pak pro umístÏní a uspo¯ádání
staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty území,
- ÚP CtinÏves navrhuje podmínky vyuûití jednotliv˝ch zastaviteln˝ch ploch v souladu s
ustanoveními stavebního zákona s cílem zajiötÏní návaznosti novÏ vymezen˝ch ploch na
stávající zastavÏné plochy a se snahou o jejich maximální moûné zaËlenÏní do stávající
urbanistické struktury obce

f)

stanovovat po¯adí provádÏní zmÏn v území (etapizaci),
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- ÚP CtinÏves navrhuje ËlenÏní zastaviteln˝ch ploch pouze do jedné etapy, vzhledem
k†mnoûství navrhovan˝ch ploch nebylo úËelné dále omezovat moûnou v˝stavbu etapizací
g)

vytvá¯et v území podmínky pro sniûování nebezpeËí ekologick˝ch a p¯írodních katastrof a pro
odstraÚování jejich d˘sledk˘, a to p¯írodÏ blízk˝m zp˘sobem,
- ÚP CtinÏves zohlednil veökeré stávající limity v†území s cílem sníûit moûné ohroûení krizov˝mi
jevy, návrh také respektuje a stabilizuje vöechny stávající prvky zelenÏ v†¯eöeném území
zejména prost¯ednictvím prvk˘ ÚSES, Ëímû p¯ispívá ke sníûení vÏtrné a p˘dní eroze. V†územním
plánu jsou navrûena opat¯ení na ochranu p¯ed p¯ívalov˝mi deöti.

h)

vytvá¯et v území podmínky pro odstraÚování d˘sledk˘ náhl˝ch hospodá¯sk˝ch zmÏn,
- ÚP CtinÏves stanovuje podmínky vyuûití ploch tak, aby bylo moûné efektivnÏ vyuûít vÏtöinu
ploch (zejména v zastavÏném a zastavitelném území) s ohledem na zmÏny ve spoleËnosti a to
jak sociální tak hospodá¯ské.

i)

stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení,
- podmínky vyuûití území u ploch bydlení a ploch smíöen˝ch obytn˝ch jsou stanoveny s
ohledem na charakter stávající zástavby a vyuûití ¯eöeného území. Cílem územního plánu je
zachovat stávající charakter sídla, které plní zejména funkci obytnou s obËanskou vybaveností
odpovídající velikosti a poloze sídla.

j)

provÏ¯ovat a vytvá¯et v území podmínky pro hospodárné vynakládání prost¯edk˘ z ve¯ejn˝ch
rozpoËt˘ na zmÏny v území,
- ÚP CtinÏves navrhuje vöechny plochy v návaznosti na zastavÏné území obce, v maximální
mí¯e je vyuûita stávající ve¯ejná infrastruktura ¯eöeného území (zejména dopravní a technická).

k)

vytvá¯et v území podmínky pro zajiötÏní civilní ochrany,
- v ¯eöeném území nejsou umístÏny plochy a objekty pro ochranu a bezpeËnost státu a pro
civilní ochranu ani zde nejsou uplatnÏny ûádné územní poûadavky, které by byly p¯edmÏtem
¯eöení v†podrobnosti územního plánu.

l)

urËovat nutné asanaËní, rekonstrukËní a rekultivaËní zásahy do území,
- v ¯eöeném území nebylo nutné ¯eöit asanaËní zásahy do území

m)

vytvá¯et podmínky pro ochranu území podle zvláötních právních p¯edpis˘ 4), 12) p¯ed
negativními vlivy zámÏr˘ na území a navrhovat kompenzaËní opat¯ení, pokud zvláötní právní
p¯edpis nestanoví jinak,
- ÚP CtinÏves respektuje stávající limity v území, které vytvá¯í p¯edpoklady pro ochranu
jednotliv˝ch prvk˘ území dle zvláötních právních p¯edpis˘. Graficky vyjád¯itelné prvky jsou
p¯eváûnÏ jako limity území zakresleny v koordinaËním v˝krese.

n)

regulovat rozsah ploch pro vyuûívání p¯írodních zdroj˘,
- v†¯eöeném území se nachází DP i CHLÚ, tyto p¯írodní zdroje jsou respektovány vËetnÏ rozsahu
tÏûby, povolené podle zvláötních p¯edpis˘, ÚP nenavrhuje ûádné zámÏry, které by znemoûnily
nebo omezily jejich vyuûívání, nicménÏ navrhuje ochranu zastavÏného území p¯ed negativními
dopady tÏûby.
- s vyuûitím vÏtrné energie se v ¯eöeném území nikde neuvaûuje, vÏtrné elektrárny jsou
uvedeny jako nep¯ípustné v rámci ploch v˝roby a skladování. éádné nové plochy pro vyuûívání
p¯írodních zdroj˘ nejsou územním plánem vymezeny.

o)

uplatÚovat poznatky zejména z obor˘ architektury, urbanismu, územního plánování a ekologie
a památkové péËe.
- p¯i zpracování ÚP CtinÏves byly zohlednÏny aktuální poznatky z v˝öe uveden˝ch obor˘, které
byly aplikovány p¯i návrhu urbanistické koncepce, p¯i stanovení podmínek pro vyuûití ploch s
rozdíln˝m vyuûitím, p¯i návrhu systému USES a p¯i stanovení koncepce uspo¯ádání krajiny.

§19 odst. 2 stavebního zákona - Úkolem územního plánování je také posouzení vliv˘ politiky
územního rozvoje, zásad územního rozvoje nebo územního plánu na udrûiteln˝ rozvoj území (§ 18 odst.
1). Pro úËely tohoto posouzení se zpracovává vyhodnocení vliv˘ na udrûiteln˝ rozvoj území. Jeho souËástí
je také vyhodnocení vliv˘ na ûivotní prost¯edí s náleûitostmi stanoven˝mi v p¯íloze k tomuto zákonu,
vËetnÏ posouzení vlivu na evropsky v˝znamnou lokalitu nebo ptaËí oblast.
V textové Ëásti od˘vodnÏní územního plánu je zpracováno podrobné vyhodnocení souladu
územního plánu s Politikou územního rozvoje »R a Zásadami územního rozvoje Ústeckého kraje.
ÚP CtinÏves nebyl posuzován z†hlediska vyhodnocení vliv˘ ûivotní prost¯edí, jelikoû (dle § 50,
odst. 1 zákona Ë.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ¯ádu) tento po úpravÏ nenavrhuje
ûádné plochy, které by vyûadovaly vyhodnocení z hlediska vlivu na ûivotní prost¯edí. EVL ani ptaËí oblast se
v†¯eöeném území nenachází.
Pozn.:

vyhodnocení vliv˘ ÚP CtinÏves na udrûiteln˝ rozvoj je uvedeno samostatnÏ dále v†kapitole j)
ÚP CtinÏves je v†souladu s†cíli a úkoly územního plánování.
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Územní plánování ve ve¯ejném zájmu chrání a rozvíjí p¯írodní, kulturní a civilizaËní hodnoty
území, vËetnÏ urbanistického, architektonického a archeologického dÏdictví. P¯itom chrání krajinu jako
podstatnou sloûku prost¯edí ûivota obyvatel a základ jejich totoûnosti. S ohledem na to urËuje podmínky
pro hospodárné vyuûívání zastavÏného území a zajiöùuje ochranu nezastavÏného území a nezastaviteln˝ch
pozemk˘. Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru vyuûití
zastavÏného území.
Vyhodnocení:
Územní plán je zpracován pro pot¯eby ¯eöení aktuálních problém˘ obce tak, aby byl umoûnÏn
územní rozvoj v souladu se zájmem o v˝stavbu rodinn˝ch dom˘, za¯ízení obËanského vybavení, za¯ízení
urËen˝ch pro v˝robu a zájmem o zdokonalování ¯eöení technické obsluhy území.
V˝sledkem po¯ízení územního plánu je závazn˝ dokument vytvá¯ející p¯edpoklady pro
vyváûen˝ rozvoj vöech funkËních sloûek v ¯eöeném území a regulaci jejich optimálních územních vztah˘.
Návrh je zamÏ¯en na ¯eöení územnÏ technick˝ch, urbanistick˝ch a architektonick˝ch podmínek vyuûití
území, stanoví p¯ípustné, nep¯ípustné, pop¯. podmíneËné funkËní vyuûití a uspo¯ádání území a ploch a
jejich základní prostorovou regulaci.
4)

Vyhodnocení souladu s†poûadavky stavebního zákona a jeho provádÏcích p¯edpis˘
Územní plán CtinÏves je zpracován v†souladu s†poûadavky stavebního zákona a jeho
provádÏcích vyhláöek Ë. 500/2006 Sb. o územnÏ analytick˝ch podkladech, územnÏ plánovací
dokumentaci a zp˘sobu evidence územnÏ plánovací Ëinnosti a Ë. 501/2006 Sb. o obecn˝ch poûadavcích
na vyuûívání území.
Územní plán CtinÏves je zpracován v†souladu s†poûadavky stavebního zákona a jeho
provádÏcích vyhláöek Ë. 500/2006 Sb. o územnÏ analytick˝ch podkladech, územnÏ plánovací
dokumentaci a zp˘sobu evidence územnÏ plánovací Ëinnosti a Ë. 501/2006 Sb. o obecn˝ch poûadavcích
na vyuûívání území.
ÚP CtinÏves je zpracován v†souladu s†poûadavky stavebního zákona a jeho provádÏcích
p¯edpis˘. P¯i projednávání a vydání návrhu územního plánu se postupuje podle platného stavebního
zákona. Veökeré termíny pouûité v†textové i grafické Ëásti ÚP jsou v†souladu se základními pojmy
vymezen˝mi v §2 Stavebního zákona.
ÚP byl zpracován v souËinnosti s orgánem územního plánování, stavebním ú¯adem a
dotËen˝mi orgány a jejich stanoviska jsou územním plánem respektována. Územní plán je zpracován
v†koordinaci s†orgány obce, kraje, ministerstva a jednotliv˝ch stavebních ú¯ad˘ a s†ohledem na vydaná
správní rozhodnutí na území obce.
ÚP CtinÏves respektuje poûadavky stanovené Politikou územního rozvoje »eské republiky
(vËetnÏ Aktualizace Ë.1) a nad¯azenou dokumentací územního plánu, tj. Zásadami územního rozvoje
Ústeckého kraje.
ÚP CtinÏves respektuje postup po¯ízení Územního plánu v†souladu s†poûadavky Stavebního
zákona, je zpracován na základÏ schváleného Zadání ÚP. Územní plán vymezuje zastavÏné území
v†souladu s §58 Stavebního zákona ke dni 1.2.2015, na základÏ hranice†intravilánu (1966), evidence
katastru nemovitostí a vydan˝ch správních rozhodnutí.
ÚP respektuje platná správní rozhodnutí ve správním území obce CtinÏves, vydaná p¯ed
zahájením a v†pr˘bÏhu zpracování ÚP, zejména územní rozhodnutí, územní souhlasy a stavební povolení.
P¯i zpracování územního plánu byly respektovány vöechny obecné poûadavky na v˝stavbu.
ÚP CtinÏves e zpracováván na podkladu digitální katastrální mapy a Základní mapy »eské
republiky s†v˝ökopisn˝m a polohopisn˝m zamÏ¯ením. Územní plán respektuje a vyuûívá jako základní
podklad ÚAP ORP Roudnice nad Labem, ve znÏní aktualizace z†r. 2014.
ÚP CtinÏves obsahuje textovou i grafickou Ëást, obsahovÏ respektuje p¯ílohu Ë. 7 vyhláöky.
Grafická Ëást je zpracována nad mapov˝m podkladem katastrální mapy ve mÏ¯ítku 1: 5†000. V˝kres öiröích
vztah˘ je v†mÏ¯ítku 1 :50 000. Ve v˝kresech je vyznaËena hranice ¯eöeného a zastavÏného území. Textová i
grafická Ëást Územního plánu je zpracována plnÏ v†souladu a v†rozsahu dle p¯ílohy Ë. 7 k†vyhláöce Ë.
500/2006 Sb.
Územní plán respektuje vymezení pojm˘ i obecné poûadavky na vymezování ploch a na
vymezování ploch s†rozdíln˝m zp˘sobem vyuûití. Plochy jsou vymezeny dle míry zmÏny vyuûití na plochy
stabilizované, plochy zmÏn (plochy zastavitelné, plochy p¯estavby, plochy zmÏn v†krajinÏ, koridory) a
plochy územních rezerv. Dle zp˘sobu vyuûití jsou vymezeny v†ËlenÏní na plochy bydlení, rekreace,
obËanského vybavení, ve¯ejn˝ch prostranství, smíöené obytné, dopravní infrastruktury, technické
infrastruktury, v˝roby a skladování, vodní a vodohospodá¯ské, zemÏdÏlské, lesní, p¯írodní. Nad rámec
vyhláöky jsou vymezeny plochy systému sídelní zelenÏ.
Územní plán vymezuje ve¯ejnÏ prospÏöné stavby a ve¯ejnÏ prospÏöná opat¯ení, pro která lze
práva k†pozemk˘m a stavbám vyvlastnit. Jako ve¯ejnÏ prospÏöné stavby a koridory ve¯ejnÏ prospÏön˝ch
staveb jsou vymezeny stavby dopravní a technické infrastruktury a jako ve¯ejnÏ prospÏöná opat¯ení jsou
vymezeny skladebné Ëásti ÚSES.
Územní plán je tak sv˝m úËelem, obsahem, procesním pr˘bÏhem po¯ízení a zp˘sobem
zpracování v souladu s†v˝öe uveden˝mi poûadavky, rovnÏû je v†souladu s†ustanoveními §§ 3 a 13 vyhláöky
Ë. 500/2006 Sb., o územnÏ analytick˝ch podkladech, územnÏ plánovací dokumentaci a zp˘sobu evidence
územnÏ plánovací Ëinnosti, ve znÏní pozdÏjöích p¯edpis˘ a s†p¯ílohou Ë.7 k†této vyhláöce.
Územní plán naplÚuje priority územního plánování, kdy vychází zejména z†charakteru ¯eöeného území a
z†jeho kontextu, respektuje povahu obce a chrání a rozvíjí hodnoty zástavby a akceptovateln˝m zp˘sobem
zachovává a chrání p¯írodní prost¯edí.
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ÚP CtinÏves vËetnÏ tohoto od˘vodnÏní je zpracován v souladu s†platn˝m stavebním zákonem a
jeho p¯ísluön˝mi provádÏcími vyhláökami:
byl zpracován projektantem – autorizovan˝m architektem, splÚujícím poûadavky stavebního
zákona i zákona Ë. 360/1992 Sb., o v˝konu povolání autorizovan˝ch architekt˘ a v˝konu povolání
autorizovan˝ch inûen˝r˘ a technik˘ Ëinn˝ch ve v˝stavbÏ, ve znÏní pozdÏjöích p¯edpis˘;
-

o po¯ízení územního plánu rozhodlo zastupitelstvo obce dle ust. § 44 odst. 1, písm. d)
stavebního zákona;
návrh zadání územního plánu obce byl projednán v†souladu s §47 stavebního zákona a byl
schválen zastupitelstvem obce;
zpracovan˝ územní plán vychází z doplÚujících pr˘zkum˘, z územnÏ analytick˝ch podklad˘
zpracovan˝ch pro ORP Roudnice nad Labem, aktualizovan˝ch v†roce 2014.

5)

Vyhodnocení souladu s†poûadavky zvláötních právních p¯edpis˘ (soulad se stanovisky
dotËen˝ch orgán˘)
Návrh ÚP CtinÏves je projednán v†souladu s §50 platného stavebního zákona. Po¯izovatel
oznámil místo a dobu konání spoleËného jednání a ve¯ejného projednání dotËen˝m orgán˘m státní
správy, Krajskému ú¯adu Ústeckého kraje, obci CtinÏves a jejím sousedním obcím.
ÚP CtinÏves je zpracován v souladu s poûadavky zvláötních právních p¯edpis˘ a s poûadavky
dotËen˝ch orgán˘ podle zvláötních právních p¯edpis˘ uplatnÏn˝mi v rámci projednávaného návrhu
zadání:
Ochrana ûivotního
prost¯edí

Zákon Ë. 100/2001 Sb., o
posuzování vliv˘ na ûivotní prost¯edí
a o zmÏnÏ nÏkter˝ch souvisejících
zákon˘, v platném znÏní;
Zákon Ë. 17/1992 Sb., o ûivotním
prost¯edí, v platném znÏní

Územní plán respektuje právní p¯edpisy
upravující ochranu ûivotního prost¯edí.
.

Ochrana p¯írody a krajiny

Zákon Ë. 114/1992 Sb., o ochranÏ
p¯írody a krajiny, v platném znÏní;
Vyhláöka Ë.395/1992 Sb., kterou se
provádÏjí nÏkterá ustanovení z.Ë.
114/1992 Sb., o ochranÏ p¯írody a
krajiny, v platném znÏní

ÚP respektuje základní povinnosti p¯i obecné
ochranÏ p¯írody: vymezení systému ekologické
stability, zajiöùujícího uchování a reprodukci
p¯írodního bohatství, p¯íznivé p˘sobení na
okolní ménÏ stabilní Ëásti krajiny a vytvo¯ení
základ˘ pro mnohostranné vyuûívání krajiny. ÚP
respektuje zákon a vyhláöku upravující ochranu
p¯írody a krajiny. Poûadavky platn˝ch právních
p¯edpis˘ jsou zapracovány do koncepce
uspo¯ádání krajiny.

Ochrana vod

Zákon Ë. 254/2001 Sb., o vodách a
o zmÏnÏ nÏkter˝ch zákon˘ (vodní
zákon), v platném znÏní;
Vyhláöka Ë. 432/2001 Sb., o
dokladech ûádosti o rozhodnutí
nebo vyjád¯ení a o náleûitostech
povolení, souhlas˘ a vyjád¯ení
vodoprávního ú¯adu;
Vyhláöka Ë.470/2001 Sb., kterou se
stanoví seznam v˝znamn˝ch
vodních tok˘ a zp˘sob provádÏní
Ëinností souvisejících se správou
vodních tok˘

V souladu s†vodním zákonem územní plán
chrání povrchové a podzemní vody, stanovuje
podmínky pro hospodárné vyuûívání vodních
zdroj˘ a zachování i zlepöení jakosti povrchov˝ch
a podzemních vod a vytvá¯í podmínky pro
sniûování nep¯ízniv˝ch úËink˘ povodní a sucha.
ÚP vytvá¯í podmínky k†zajiötÏní zásobování
obyvatel pitnou vodou a zajiötÏní ochrany
vodních ekosystém˘ a na nich p¯ímo závisejících
suchozemsk˝ch ekosystém˘.

Ochrana ovzduöí

Zákon Ë. 201/2012 Sb. , o ochranÏ
ovzduöí

ÚP respektuje poûadavky právních p¯edpis˘ o
ochranÏ ovzduöí. Plochy vymezené územním
plánem jsou urËeny pro neruöivé funkce
s†vylouËením Ëi redukcí negativních dopad˘ na
ûivotní prost¯edí obce vËetnÏ kvality ovzduöí. Ke
zlepöení kvality ovzduöí p¯ispívá vymezení ploch
zmÏn v†krajinÏ (plochy p¯írodní), a rovnÏû ploch
sídelní zelenÏ, zejména zelenÏ ve¯ejné a
ochranné.

Ochrana zemÏdÏlského
p˘dního fondu

Zákon Ë. 334/1992 Sb. , o ochranÏ
ZPF, v platném znÏní
Vyhláöka Ë. 13/1994 Sb., kterou se
upravují nÏkteré podrobnosti
ochrany zemÏdÏlského p˘dního
fondu

ÚP zajiöùuje hospodárné vyuûití p˘dního fondu
minimalizací nov˝ch ploch pro zábory p˘dního
fondu a ochranÏ p˘d I. t¯ídy ochrany.
P¯ednostnÏ jsou vyuûity prostorové rezervy
uvnit¯ zastavÏného území .
Pro plochy se záborem ZPF je zpracováno
vyhodnocení v†rozsahu tabulkové a textové Ëásti
a samostatn˝ v˝kres p¯edpokládan˝ch zábor˘
p˘dního fondu.
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Ochrana lesa

Zákon Ë. 289/1995 Sb., o lesích a o
zmÏnÏ a doplnÏní nÏkter˝ch zákon˘
(lesní zákon), v platném znÏní
Zákon Ë. 114/1992 Sb., o ochranÏ
p¯írody a krajiny, v platném znÏní

ÚP chrání plochy lesa, minimalizuje zábory
pozemk˘ pro plnÏní funkce lesa a rozvojové
plochy vymezuje tak, aby byl minimalizován
dopad na ochranné pásmo lesa.

Ochrana loûisek
nerostn˝ch surovin

Zákon Ë. 44/1988 Sb., o ochranÏ a
vyuûití nerostného bohatství (horní
zákon), v platném znÏní;
Zákon Ë. 61/1988 Sb., o hornické
Ëinnosti, v˝buöninách a o státní
báÚské správÏ, ve znÏní pozdÏjöích
p¯edpis˘;
Vyhl.Ë. 104/1988 Sb. , o racionálním
vyuûívání v˝hradních loûisek, o
povolování a ohlaöování hornické
Ëinnosti a ohlaöování Ëinnosti
provádÏné hornick˝m zp˘sobem, v
platném znÏní;
Vyhláöka Ë. 364/1992 Sb., o
chránÏn˝ch loûiskov˝ch územích

Územní plán p¯i vymezování ploch zmÏn
respektuje zákon Ë. 44/1988 Sb

Odpadové hospodá¯ství

Zákon Ë. 185/2001 Sb., o odpadech
a o zmÏnÏ nÏkter˝ch dalöích
zákon˘, v platném znÏní

ÚP respektuje platné právní p¯edpisy v†oblasti
odpadového hospodá¯ství. ÚP respektuje
stávající systém nakládání s†odpady, samostatné
plochy pro odp. hospodá¯ství nejsou vymezeny.

Ochrana ve¯ejného zdraví

Zákon Ë. 20/1966 Sb., o péËi o
zdraví lidu, v platném znÏní;
Zákon Ë. 164/2001 Sb. o p¯írodních
léËiv˝ch zdrojích, zdrojích p¯írodních
minerálních vod, p¯írodních
léËebn˝ch lázních a lázeÚsk˝ch
místech a o zmÏnÏ nÏkter˝ch
souvisejících zákon˘ (lázeÚsk˝
zákon);
Zákon Ë. 258/2000 Sb., o ochranÏ
ve¯ejného zdraví a o zmÏnÏ
nÏkter˝ch souvisejících zákon˘, ve
znÏní pozdÏjöích p¯edpis˘;
Vyhláöka Ë. 423/2001 Sb., o zdrojích
a lázních

ÚP respektuje právní p¯edpisy o ochranÏ
ve¯ejného zdraví.
Na katastrální území CtinÏves tj. do ¯eöeného
území nezasahují ûádná ochranná pásma
p¯írodních léËiv˝ch zdroj˘.

Veterinární správa

Zákon Ë. 166/1999 Sb., o veterinární
péËi a o zmÏnÏ nÏkter˝ch
souvisejících zákon˘

V ÚP respektuje Zákon Ë. 166/1999 Sb..

Památková péËe

Zákon Ë. 20/1987 Sb., o státní
památkové péËi, v platném znÏní
Vyhláöka Ë. 66/1988 Sb., kterou se
provádí zákon Ë. 20/1987 Sb. o
státní památkové péËi, v platném
znÏní

Územní plán respektuje evidované nemovité
kulturní památky, evidovaná území
s†archeologick˝mi nálezy a zejména ochranné
pásmo NKP ÿíp.

Doprava na pozemních
komunikacích

Zákon Ë. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, v platném znÏní;
Vyhláöka Ë. 104/1997 Sb., kterou se
provádí zákon o pozemních
komunikacích, v platném znÏní

ÚP respektuje silnice II a III. t¯ídy vËetnÏ
ochrann˝ch pásem. Stávající dálniËní tÏleso je
v†území rovnÏû respektováno.
Pro rozöí¯ení komunikaËní sítÏ, lepöí prostupnost
a obsluûnost území a napojení vymezen˝ch
rozvojov˝ch ploch navrhuje síù ve¯ejn˝ch
prostranství.

Doprava dráûní

Zákon Ë. 266/1994 Sb., o drahách, v
platném znÏní

ÚP respektuje stávající ûelezniËní traù vËetnÏ
ûelezniËní zastávky CtinÏves. Úpravy trati nejsou
navrhovány.

Doprava letecká

Zákon Ë. 49/1997 Sb., o civilních
letectví a o zmÏnÏ a doplnÏní
zákona Ë. 455 /1991 Sb., o
podnikání (ûivnostensk˝ zákon), v
platném znÏní;
Vyhláöka Ë. 108/1997 Sb., kterou se
provádí zákon Ë. 49/1997 Sb., o
civilním letectví a o zmÏnÏ a
doplnÏní zákona Ë. 455/1991 Sb. , o
civilním letectví a o zmÏnÏ a
doplnÏní zákona Ë. 455/1991 Sb., o
ûivnostenském podnikání
(ûivnostensk˝ zákon) v platném
znÏní

ÚP nevymezuje ûádné plochy dopravní
infrastruktury – letecké.
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Doprava vodní

Zákon Ë.114/1995 Sb., o
vnitrozemské plavbÏ, v platném
znÏní

ÚP nevymezuje ûádné plochy dopravní
infrastruktury –vodní.

Energetika

Zákon Ë. 458/2000 Sb., o
podmínkách podnikání a o v˝konu
státní správy v†energetick˝ch
odvÏtvích a o zmÏnÏ nÏkter˝ch
zákon˘ (energetick˝ zákon), v
platném znÏní;
Zákon Ë. 406/2000 Sb., o
hospoda¯ení energií

Územní plán respektuje a chrání souËasnou
energetickou v†rozsahu sítÏ elektrického vedení a
plynovodní sítÏ.

Vyuûívání jaderné energie
a ionizujícího zá¯ení

Zákon Ë. 18/1997 Sb., o mírovém
vyuûívání jaderné energie a
ionizujícího zá¯ení (atomov˝ zákon)
a o zmÏnÏ a doplnÏní nÏkter˝ch
zákon˘, v platném znÏní

V ¯eöeném území se nenachází stavby Ëi za¯ízení
pro vyuûívání jaderné energie. ÚP nevymezuje
pro tento zp˘sob vyuûití nové plochy.

Obrana státu

Zákon Ë. 222/1999 Sb., o zajiöùování
obrany »eské republiky

Obranu státu zajiöùuje v†¯eöeném území Policie
»R. éádné objekty Policie »R se na území obce
nenachází.

Civilní ochrana

Zákon Ë. 239/2000 Sb., o
integrovaném záchranném systému
a o zmÏnÏ nÏkter˝ch zákon˘, v
platném znÏní;
Vyhl.Ë. 328/2001 Sb., o nÏkter˝ch
podrobnostech zabezpeËení
integrovaného záchranného
systému;
Vyhláöka Ë. 380/2002 Sb., k†p¯ípravÏ
a provádÏní úkol˘ ochrany
obyvatelstva

Na území obce p˘sobí jednotka dobrovolné
hasiËské záchranné sluûby, stavby a za¯ízení pro
jejich provoz jsou do územního plánu
zapracovány.

Poûární ochrana

Zákon Ë. 133/1985 Sb., o poûární
ochranÏ, ve znÏní pozdÏjöích
zákon˘;
Vyhláöka Ë. 246/2001 Sb., stanovení
podmínek poûární bezpeËnosti a
v˝konu státního poûárního dozoru
(vyhláöka o poûární prevenci)

Územní plán respektuje stavby a za¯ízení pro
provoz jednotek hasiËské záchranné sluûby na
území obce.
Nové komunikace (plochy ve¯ejn˝ch
prostranství) jsou navrûeny tak, aby splÚovaly
poûadavky öí¯kového uspo¯ádání na pr˘jezd
poûárních vozidel. Pro rozvojové plochy je
zajiötÏno zásobování poûární vodou.

Pozemkové úpravy

Zákon Ë. 139/2002 Sb., o
pozemkov˝ch úpravách a
pozemkov˝ch ú¯adech a o zmÏnÏ
zákona Ë. 229/1991 Sb., o úpravÏ
vlastnick˝ch vztah˘ k†p˘dÏ a jinému
zemÏdÏlskému majetku,v platném
znÏní

Územní plán respektuje zákon Ë. 139/2002 Sb.

Stanoviska dotËen˝ch orgán˘ obdrûená v†rámci jednání o Návrhu územního plánu CtinÏves
»eská republika – Ministerstvo obrany, Agentura hospoda¯ení s†nemovit˝m majetkem, Odbor územní
správy majetku Praha ze dne 1.8.2014, Ë.j. MOCR 21864-1/75777-6440-OÚZ-LIT, MURCE/25982/2014
Stanovisko: Souhlasí s†p¯edloûen˝m „Návrhem územního plánu“ CtinÏves.
Vzhledem k†tomu, ûe AHNM Praha neshledala rozpor mezi návrhem funkËního vyuûití ploch a zájmy
Ministerstva obrany na zajiöùování obrany a bezpeËnosti státu, nemáme k†¯eöené ÚPD p¯ipomínek. Je
nutné dodrûet ustanovení § 175, zákona Ë. 183/2006 Sb..
Vyhodnocení: souhlasné stanovisko vzato na vÏdomí
Krajsk˝ ú¯ad Ústeckého kraje, Odbor dopravy a silniËního hospodá¯ství ze dne 17.7.2014, Ë.j.
3007/DS/2014, MURCE/24648/2014
Stanovisko: Souhlasí s†návrhem Územního plánu CtinÏves bez p¯ipomínek.
Systém dopravní obsluhy ¯eöeného území je moûné povaûovat jako celek za stabilizovan˝, vyhovující a
p¯imÏ¯en˝ pot¯ebám i v˝znamu sídla. Vedení silniËní sítÏ je v†území stabilizováno.
Vyhodnocení: souhlasné stanovisko vzato na vÏdomí
Krajské ¯editelství Policie Ústeckého kraje, Odbor správy nemovitého majetku ze dne 14.7.2014, Ë.j. KRPU
– 159554-1/»J-2014-0400MN-14, MURCE/24216/2014
Stanovisko: S†Návrhem zadání územního plánu CtinÏves, okres LitomÏ¯ice, souhlasíme a nemáme ûádné
p¯ipomínky.
Vyhodnocení: souhlasné stanovisko vzato na vÏdomí
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HasiËsk˝ záchrann˝ sbor Ústeckého kraje, Územní odbor LitomÏ¯ice ze dne 21.7.2014, Ë.j.
HSUL-6-33/LT-2014, MURCE/24969/2014
Stanovisko: K†v˝öe uvedené územnÏ plánovací dokumentaci vydává: SOUHLASNÉ STANOVISKO.
Vyhodnocení: souhlasné stanovisko vzato na vÏdomí
Obvodní báÚsk˝ ú¯ad pro území kraje Ústeckého, ze dne 28.7.2014, Ë.j. SBS/21388/2014/OBÚ-04/1,
MURCE/25465/2014
Stanovisko: Stanovisko k†návrhu územního plánu CtinÏves
Obvodní báÚsk˝ ú¯ad pro území kraje Ústeckého nemá z†hlediska ochrany nerostného bohatství k†v˝öe
uvedenému p¯ipomínek.
Vyhodnocení: souhlasné stanovisko vzato na vÏdomí
Krajsk˝ ú¯ad Ústeckého kraje, ze dne 19.8.2014, Ë.j. 2701/ZPZ/2014/UP-137, MURCE/28027/2014
Stanovisko:
Ochrana ovzduöí
Nemá k†návrhu územního plánu CtinÏves z†hlediska ochrany ovzduöí p¯ipomínky.
Vodní hospodá¯ství
Není p¯ísluön˝m vodoprávním ú¯adem k†uplatÚování stanoviska k†územním plán˘m obcí.
Ochrana p¯írody a krajiny
Do ¯eöeného území zasahuje okrajovÏ evropsky v˝znamná lokalita Hora ÿíp a ochranné pásmo p¯írodní
památky Hora ÿíp. Tato území je t¯eba respektovat.
V†¯eöeném území se nachází nÏkteré prvky regionálního ÚSES – RBK 1118 a okrajovÏ RBC ÿíp. Je t¯eba,
aby tyto prvky byly v†souladu se Zásadami územního rozvoje Ústeckého kraje (ZUR UK) úËinn˝mi od
20.10.2011, ve kter˝ch jsou vymezena biocentra a biokoridory nadregionálního a regionálního územního
systému ekologické stability.
Dále upozorÚujeme na lokalitu s†v˝skytem chránÏn˝ch druh˘ rostlin, jako je nap¯íklad len tenkolist˝,
nacházející se severozápadnÏ od obce. Z†p¯iloûen˝ch podklad˘ vypl˝vá, ûe je v†tÏchto místech navrûeno
protierozní opat¯ení – zatravnÏní. S†ohledem na v˝skyt zákonem chránÏného druhu, kter˝ by mohl b˝t
tímto poökozen, nelze toto realizovat bez získání v˝jimky z†ochrann˝ch podmínek tohoto druhu. Na získání
v˝jimky není právní nárok.
Ochrana zemÏdÏlského p˘dního fondu
ÿeöení návrhu územního plánu CtinÏves navrhuje rozvojové plochy o celkové rozloze 11,0855 ha
zemÏdÏlského p˘dního fondu (dále ZPF), z†Ëehoû 1,6881 ha je uvnit¯ zastavÏného území a 9,3974 ha
mimo zastavÏné území.
S†návrhem ploch p¯estavby oznaËen˝ch P1 aû P6 lze souhlasit. Plochy jsou umístÏny uvnit¯ zastavÏného
území a jejich návrhem nedojde k†naruöení organizace ZPF. Plochy byly shledány v†souladu s § 4 písm. a)
a b) zákona.
Navrhované plochy Z2, Z4 jsou vymezeny zcela nebo z†Ëásti na p˘dách s†I. t¯ídou ochrany zemÏdÏlské
p˘dy, tj. na p˘dách bonitnÏ nejcennÏjöích a jen v˝jimeËnÏ odnímateln˝ch. Vzhledem k†tomu, ûe celé
p¯edmÏtné území leûí na takto cenn˝ch p˘dách a návrh v˝öe uveden˝ch ploch neodporuje zásadám
ochrany ZPF dle § 4 písm. a) a b) zákona, lze s†jejich za¯azením do územního plánu v˝jimeËnÏ souhlasit.
Navrhované plochy Z1, Z3, Z6, Z7 a Z8 p¯edstavují zábor zemÏdÏlsk˝ch pozemk˘ obhospoda¯ovan˝ch jako
orná p˘da dle informací z†ve¯ejného registru p˘dy LPIS. P¯edmÏtné plochy jsou navrhovány v†tÏsné
návaznosti na zastavÏné území obce a jejich návrhem nedojde k†vytvo¯ení tÏûko zemÏdÏlsky
obhospoda¯ovateln˝ch enkláv. Aby bylo moûné s†p¯edmÏtn˝mi plochami souhlasit je nutné doplnit
od˘vodnÏní nutnosti nezemÏdÏlského vyuûití tÏchto obhospoda¯ovan˝ch ploch.
Na závÏr upozorÚujeme, ûe nebyla v†textové a tabulkové Ëásti od˘vodnÏní vyhodnocena plocha POL1,
která je dle hlavního v˝kresu navrhována jako plocha vodní a vodohospodá¯ská. Vzhledem k†tomu, ûe
hlavním vyuûitím této plochy je jiné neû zemÏdÏlské je nutné tuto plochu vyhodnotit z†hlediska d˘sledk˘
na ZPF. Po doplnÏní tohoto vyhodnocení bude moûné s†plochou souhlasit.
K†plochám územních rezerv sdÏlujeme následující. Podle zákona Ë. 183/2006 Sb. jsou plochy územních
rezerv souËástí po¯izovaného územního plánu a jsou jimi provÏ¯ovány moûnosti budoucího vyuûití území,
jenû oblast ochrany zemÏdÏlského p˘dního fondu dostateËnÏ ne¯eöí. Z†uvedeného d˘vodu nebudou tyto
plochy vyhodnoceny z†hlediska zábor˘ zemÏdÏlského p˘dního fondu. Plochy územních rezerv budou
p¯ísluön˝m orgánem ochrany ZPF posuzovány aû p¯i jejich zahrnutí do zastavitelného území v†rámci
budoucích zmÏn územního plánu.
Posuzování vliv˘ na ûivotní prost¯edí
Krajsk˝ ú¯ad Ústeckého kraje jako p¯ísluön˝ ú¯ad z†hlediska posuzování vliv˘ koncepce na ûivotní prost¯edí
dle zákona Ë. 100/2001 Sb., o posuzování vliv˘ na ûivotní prost¯edí, ve znÏní pozdÏjöích p¯edpis˘ (dále jen
zákon), vydal k†upravenému návrhu zadání územního plánu obce CtinÏves samostatné stanovisko ze dne
23.10.2013, Ë.j. 2758/ZPZ/2013/SEA, JID: 145144/2013/KUUK, s†v˝sledkem – „územní plán obce CtinÏves“
není nutno posoudit z†hlediska vliv˘ na ûivotní prost¯edí.
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Návrh územního plánu nestanoví rámec pro umístÏní zámÏr˘ podléhajících posouzení a po jeho
d˘kladném prostudování nebyla shledána nezbytnost komplexního posouzení vliv˘ na ûivotní prost¯edí
(SEA).
Státní správa les˘
Není p¯ísluön˝m orgánem státní správy les˘ k†vydání stanoviska k†Návrhu územního plánu CtinÏves.
Plochy p¯írodní (NP) je v†poslední vÏtÏ úvodního odstavce uvedeno, ûe „Pozemky zemÏdÏlského p˘dního
fondu a lesní pozemky je nutné obhospoda¯ovat z†hlediska mimoprodukËních funkcí v†souladu se zájmy
ochrany p¯írody a krajiny.“ a v†odkazu „Hlavní vyuûití“ jsou uvedeny i lesní pozemky. Tento text je
neakceptovateln˝ neboù na lesní pozemky (v územním plánu není rozliöen lesní pozemek od pozemku
urËeného k†plnÏní funkcí lesa) se vztahuje lesní zákon nikoli up¯ednostnÏní zájm˘ ochrany p¯írody a
krajiny podle zákona Ë. 114/1992 Sb., o ochranÏ p¯írody a krajiny. Lesní pozemky nemohou b˝t zahrnuty
do p¯írodních ploch.
Plochy krajinné zelenÏ (NK) v†odkazu „P¯ípustné vyuûití“ jsou uvedeny i lesní pozemky. Tento text je
neakceptovateln˝ neboù na lesní pozemky (v územním plánu není rozliöen lesní pozemek od pozemku
urËeného k†plnÏní funkcí lesa) se vztahuje lesní zákon. Lesní pozemky nemohou b˝t zahrnuty do ploch
krajinné zelenÏ.
V†textové Ëásti B.1) Od˘vodnÏní územního plánu, kapitole 6 „Vyhodnocení p¯edpokládan˝ch d˘sledk˘
navrhovaného ¯eöení na PUPFL“:
podkapitole 6.2) Ochrana les˘ je v†poslední vÏtÏ úvodního odstavce uvedeno, ûe „Pozemky urËené
k†plnÏní funkcí lesa jsou funkËním ËlenÏním územního plánu, dle svého p¯írodního v˝znamu, za¯azeny do
ploch p¯írodních (NP) nebo do ploch lesních (NL). Územní plán nemá zákonné zmocnÏní k†rozliöování
p¯írodního v˝znamu pozemk˘ urËen˝ch k†plnÏní funkcí lesa a proto nelze za¯azovat plochy p¯írodní (NP)
k†plochám lesním – les˘m.
podkapitole 6.3) Navrhovaná opat¯ení je uveden text – „Jako plochy urËené k†zalesnÏní jsou navrûeny
Ëásti ploch opat¯ení – zaloûení prvk˘ územního systému ekologické stability. Pozn: Rozsah ploch opat¯ení
urËen˝ch k†zalesnÏní je uveden v†tabulkové Ëásti, návrh opat¯ení je souËástí popisu ÚSES.“ Celá uvedená
podkapitola je v†p¯ímém rozporu s†lesním zákonem a v†této podobÏ ji doporuËujeme vypustit. Nelze
provést zalesnÏní ZPF bez p¯edchozího odnÏtí ze ZPF a zájem tvorby ÚSES zalesnÏním není limitem pro
vznik lesních pozemk˘ (PUPFL). UpozorÚujeme, ûe v†p¯ípadÏ, kdyby tyto plochy p¯ísluön˝ orgán státní
správy les˘ obce s†rozöí¯enou p˘sobností shledal jako vhodné k†zalesnÏní, kter˝m má vzniknout les na
pozemcích urËen˝ch k†plnÏní funkcí lesa, musí b˝t zalesnÏní provedeno v†souladu s†ustanoveními zákona
Ë. 289/1995 Sb., o lesích a o zmÏnÏ a doplnÏní nÏkter˝ch zákon˘ (lesní zákon) v†platném znÏní a jeho
provádÏcích p¯edpis˘ a zákona Ë. 149/2003 Sb., o uvádÏní do bÏhu reprodukËního materiálu lesních
d¯evin lesnicky v˝znamn˝ch druh˘ a umÏl˝ch k¯íûenc˘, urËeného k†obnovÏ lesa a k†zalesÚování, a o
zmÏnÏ nÏkter˝ch souvisejících zákon˘ (zákon o obchodu s†reprodukËním materiálem lesních d¯evin)
v†platném znÏní a jeho provádÏcích p¯edpis˘., Orgán státní správy les˘ rovnÏû rozhoduje o prohláöení
pozemk˘ za pozemky urËené k†plnÏní funkcí lesa.
V†návaznosti na v˝öe uvedené konstatujeme nedostatky a pochybení v†grafické Ëásti územního plánu a to:
V˝kres Ë. 2 – Hlavní v˝kres – chybné p¯ekryvy lesních ploch (NL) (PUPFL) s†plochami p¯írodními (NP)
V˝kres Ë. 4 – KoordinaËní v˝kres – nejsou zakreslena vöechna ochranná pásma 50m od okraje lesa a není
jednoznaËnÏ barevnÏ vyliöen PUPFL. Chybné p¯ekryvy lesních ploch (NL) (PUPFL) s†plochami p¯írodními
(NP).
V˝kres Ë. 5 öiröích vztah˘ od˘vodnÏní – nejsou zakreslena vöechna ochranná pásma 50m od okraje lesa a
není jednoznaËnÏ barevnÏ vyliöen PUPFL.
V˝kres Ë. 6 – P¯edpokládané zábory p˘dního fondu – nejsou zakreslena vöechna ochranná pásma 50m od
okraje lesa a není jednoznaËnÏ barevnÏ vyliöen PUPFL.
Prevence závaûn˝ch havárií
Návrh se net˝ká za¯ízení (objektu) za¯azeného dle zákona Ë. 59/2006 Sb., o prevenci závaûn˝ch havárií, ve
znÏní pozdÏjöích p¯edpis˘. Z†v˝öe uvedeného d˘vodu nejsme dotËen˝m správním ú¯adem k†vydání
stanoviska.
Vyhodnocení: souhlasná stanoviska vzata na vÏdomí, stanovisko ZPF bude respektováno – jednotlivé
plochy budou zd˘vodnÏny ve vztahu k†ZPF tj. na plochách plochy Z1, Z3, Z6, Z7 a Z8 bude od˘vodnÏno
nezemÏdÏlské obhospoda¯ování p˘d veden˝ch v†rejst¯íku LPIS, p¯ipomínka správy les˘ bude ¯eöena na
koordinaËní sch˘zce zpracovatele, po¯izovatele a dotËeného orgánu - ochrana lesa (MÏÚ Roudnice nad
Labem, kter˝ je DO).
Ministerstvo pr˘myslu a obchodu, ze dne 14.7.2014, Ë.j. MPO 34193/2014, MURCE/27632/2014
Stanovisko: Na území obce nejsou v˝hradní loûiska nebo prognózní zdroje vyhrazen˝ch nerost˘.
S†návrhem územního plánu souhlasíme.
Vyhodnocení: souhlasné stanovisko vzato na vÏdomí
Státní pozemkov˝ ú¯ad, ze dne 11.8.2014, Ë.j. SPU 380833/2014, MURCE/27526/2014
Stanovisko: SdÏluje k†Návrhu územního plánu CtinÏves následující.
V†daném katastrálním území probíhá dle zákona Ë. 139/2002 Sb. komplexní pozemková úprava. V†rámci
této úpravy byl zpracován plán spoleËn˝ch za¯ízení, kter˝ byl dne 21.10.2013 (§ odst. 10 zákona 139/2002
Sb.) p¯edloûen dotËen˝m orgán˘m státní správy. Dne 1.2.2014 byl tento plán schválen zastupitelstvem
Obce CtinÏves. S†ohledem na § 2 zákona Ë. 139/2002 Sb. lze tento plán spoleËn˝ch za¯ízení pouûít jako
podklad pro územní plánování.
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Vyhodnocení: Stanovisko bude respektováno, plán spoleËn˝ch za¯ízení bude respektován.
MÏstsk˝ ú¯ad Roudnice n.L., Památková péËe ze dne 3.9.2014, Ë.j. MURCE/29277/2014,
MURCE/29719/2014 – doölo po termínu!!!
Stanovisko:
V†rámci ¯eöeného území se nachází:
Památkové ochranné pásmo Národní kulturní památky ÿíp
Dále se v†¯eöeném území nachází nemovité kulturní památky vedené v†ÚSKP pod p¯ísluön˝mi
rejst¯íkov˝mi Ëísly.
Kostel sv. Matouöe – 19534/5 – 1974
Areál usedlosti Ë.p. 13 – 34878/5-1975
ÿeöené území je nutno chápat téû jako území s†archeologick˝mi nálezy
P¯ipomínky k†návrhu územního plánu CtinÏves:
Ad.)c.2) Vymezení ploch p¯estavby
OznaËení plochy P1
V†minulosti nebyla zastavÏna, dnes jiû m˘ûe b˝t chápána jako souËást zastavÏného území v†d˘sledku
nov˝ch staveb leûících severnÏji. Do bodu „Dalöí podmínky“ doporuËujeme up¯esnit umístÏní novostaveb.
Tyto by mÏly b˝t situovány pouze p¯i komunikaci a navazovat na uliËní Ëáru historické zástavby, která se
rozvinula severnÏ od kostela podél hlavní rozvojové osy.
OznaËení plochy P4
Poûadavek na rozöí¯ení doporuËujeme p¯ednostnÏ realizovat v†rámci stávajícího p˘dorysného uspo¯ádání,
kdy je moûné nov˝ objekt navrhnout na západní stranÏ hospodá¯ského dvora bez nutnosti zastavovat
stávající p¯írodní plochy.
Ad.)c.3) Vymezení zastaviteln˝ch ploch
Návrh územního plánu p¯edkládá v˝stavbu nejménÏ 40 rodinn˝ch dom˘ v†rámci nov˝ch rozvojov˝ch
ploch a nÏkolik dalöích p¯edpokládá v†rámci plochy územní rezervy. V†souËtu se jedná o rozlohu témÏ¯
srovnatelnou se stávajícím zastavÏn˝m územím obce. Uveden˝ rozvoj lze proto nepochybnÏ oznaËit jako
v˝raznÏ extenzivní, nesluËiteln˝ s†ochranou kulturního a p¯írodního prost¯edí, sídelní struktury ani
s†trval˝m udrûiteln˝m rozvojem lokality. Dle v˝öe uvedeného rozhodnutí o vymezení ochranného pásma
NKP ÿíp, Ël. II. Podmínky ochrany, bodu 1/ je v†zónÏ 1 zakázáno „…realizovat novostavby“ a bodu 2/ není
v†zónÏ 2 p¯ípustné „zásadnÏ mÏnit dochovan˝ vzhled krajiny pod ÿípem a strukturu a vzhled jejího
osídlení“. Dle bodu 3/ mají b˝t Podmínky ochrany v†obou zónách respektovány p¯i zpracování vöech
kategorií a stupÚ˘ územnÏ plánovací dokumentace, tedy i návrhu územního plánu CtinÏves.
Uvedené Podmínky ochrany byly podpo¯eny rovnÏû odborn˝m vyjád¯ením k†revizi Ëi p¯ehodnocení II.
ochranného pásma (zóna 2), vypraveném Národním památkov˝m ústavem v†Ústí nad Labem. V†tomto
vyjád¯ení bylo konstatováno, ûe p¯edmÏt ochrany trvá a v†zájmu uchování kulturnÏ historick˝ch hodnot je
nezbytné v†dotËené krajinÏ:
zamezit dalöím zásah˘m negativnÏ ovlivÚujícím Pod¯ipskou krajinu
podpo¯it revitalizaci krajiny a regeneraci sídelní struktury Pod¯ipska
v†maximální moûné mí¯e eliminovat dopady souËasné exploatace v†území Pod¯ipska
nástroji územního plánování podpo¯it ozdravÏní území Pod¯ipska a jeho proporcionální rozvoj.
UpozorÚujeme, ûe je nutné p¯edloûen˝ územní plán upravit tak, aby byla zabezpeËena ochrana
archeologick˝ch nález˘, nejlépe na p˘vodním místÏ v†zemi. Vzhledem ke skuteËnosti, ûe prostor celé obce
CtinÏves byl dle dosavadních zjiötÏní v†minulosti vyuûíván k†nejr˘znÏjöím aktivitám, lze nálezy
archeologické povahy oËekávat p¯i vöech zásazích do terénu.
Pod¯ipskou krajinu, s†dominantní horou ÿíp, vztahující se k†naöim národním i státním tradicím, nutno
ochránit v†jejím v˝razu a hodnotách.
OznaËení plochy Z3
S†ohledem na ochranu historického prost¯edí ochranného pásma NKP ÿíp i samotného urbanistického
utvá¯ení vesnického sídla jako celku se zastavÏním plochy nesouhlasíme a poûadujeme její vyjmutí
z†rozvojov˝ch ploch za úËelem vymezení jako plochy trvale nezastavitelné.
Od˘vodnÏní:
Jak názornÏ dokládá mapa Stabilního katastru, základem obce v†minulosti byly velké zemÏdÏlské
usedlosti, soust¯edÏné kolem návsi Ëtvercového tvaru. Na tyto navazovala p¯edevöím ve smÏru v˝chodním
mladöí a mÏ¯ítkem drobnÏjöí domká¯ská zástavba, soust¯edÏná podél komunikace vedoucí stejn˝m
smÏrem. Na stranÏ protilehlé domk˘m ötítové orientace, byl situován dosud jen kostel. Teprve pozdÏji
doölo k†zastavÏní i této strany komunikace. ZpoËátku jednostrannÏ byla aû po polovinÏ 19. Století
zastavÏna i komunikace vedoucí na v˝chod, p¯iËemû v†místÏ k¯íûení s†hlavní rozvojovou osou sever-jih
vzniklo dalöí prostranství ve¯ejného charakteru. Na tomto se kromÏ stavby kostela v†souËasné dobÏ podílí
i budova obecního ú¯adu a knihovny.
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Jak dokládá rámcov˝ urbanistick˝ v˝voj sídelního útvaru, probíhalo rozöi¯ování zástavby témÏ¯ v˝hradnÏ
podle místních komunikací. Zastavovány p¯itom vöak nebyly plochy polností, rozkládající se za usedlostmi
nebo za domky se zahradami. S†ohledem na tuto skuteËnost není obvykle moûné novou zástavbu
plnohodnotnÏ funkËnÏ, p˘dorysnÏ ani prostorovÏ zaËlenit do historického sídelního útvaru, kter˝ naopak
b˝vá tÏmito rozvojov˝mi zámÏry znehodnocen. KromÏ tohoto se navrûená rozvojová plocha nachází
p¯ímo za h¯bitovním kostelem sv. Matouöe, kter˝ je kulturní památkou s†dominantním uplatnÏním v†obci i
krajinÏ Pod¯ipska a to téû díky jeho umístÏní na vyv˝öeném terénu. Tato úroveÚ je ostatnÏ ve v˝kresové
Ëásti dokumentace oznaËena spoleËnÏ s†nedalek˝m fotbalov˝m h¯iötÏm jako místo vyhlídky.
S†ohledem na v˝öe uvedené skuteËnosti by zastavÏním rozlehlé rozvojové plochy Z3 doölo k†zásadní a
z†dálkov˝ch pohled˘ se negativnÏ uplatÚující zmÏnÏ struktury a vzhledu osídlení, coû je v†rozporu
s†Podmínkami ochrany v†zónÏ 2 ochranného pásma NKP ÿíp.
ZásadnÏ nesouhlasíme i z†hlediska archeologické památkové péËe. Prostor za kostelem sv. Matouöe a
v†okolí fotbalového h¯iötÏ pat¯í k†nejznámÏjöím archeologick˝m lokalitám na Pod¯ipsku. Dle dosavadní
zjiötÏní byla tato strategická poloha opakovanÏ vyuûita v†minulosti k†rozliËn˝m sídelním, ale také
poh¯ebním aktivitám.
OznaËení plochy Z4
Se zastavÏním plochy v†daném rozsahu nesouhlasíme a poûadujeme její zmenöení na velikosti
odpovídající dvÏma stavebním parcelám, kdy na kaûdé stranÏ komunikace ve smÏru severov˝chodním je
situována jedna parcela.
Od˘vodnÏní:
S†odkazem na od˘vodnÏní uvedení u p¯edchozí plochy Z3 by zastavÏním rozvojové plochy Z4 v†celém
rozsahu doölo k†naruöení p¯evládajícího rozvoje sídla p¯eváûnÏ ve smÏru severojiûním, neboù smÏr
v˝chodní se uplatnil pouze ve st¯ední Ëásti obce v†návaznosti na komunikaci p¯i jiûní stranÏ areálu kostela.
Zavedení dalöí rozvojové osy na konci vesnice by v†tomto p¯ípadÏ znamenalo zásadní zmÏnu struktury
osídlení, rozpornou s†Podmínkami ochrany v†zónÏ 2. KromÏ tohoto by zastavÏní zv˝öilo i riziko kobercové
zástavby na ploöe územní rezervy R1, sousedící s†v˝öe uvedenou Z3, p¯iËemû se zastavÏním tÏchto ploch
z†d˘vodu ochrany NKP ÿíp nesouhlasíme.
OznaËení plochy Z6
Se zastavÏním plochy nesouhlasíme, neboù je vymezena v†zónÏ 1 ochranného pásma NKP ÿíp.
Od˘vodnÏní:
Vymezení rozvojové plochy pro stavbu rodinn˝ch dom˘ je v†rozporu s†Podmínkami ochrany zóny 1
ochranného pásma NKP ÿíp, ve které je zakázáno realizovat novostavby. Jsme toho názoru, ûe by toto
mÏlo b˝t respektováno.
OznaËení plochy Z7 a Z8
Se zastavÏním plochy nesouhlasíme a poûadujeme její vyjmutí z†rozvojov˝ch ploch za úËelem vymezení
jako plochy trvale nezastavitelné.
Od˘vodnÏní:
S†odkazem na od˘vodnÏní uvedení u plochy Z3 by zastavÏním rozvojové plochy Z8 doölo k†naruöení
typického rozvoje sídla podél místních komunikací, neboù se jedná o tzv. zástavbu ve druhé ¯adÏ a bez
p¯ímé vazby na stávající hlavní komunikaËní síù (obdobn˝ problém se t˝ká i Z7). ZastavÏním plochy by
doölo k†zásadní zmÏnÏ struktury i vzhledu osídlení vËetnÏ dálkov˝ch pohled˘, p¯iËemû toto lze
jednoznaËnÏ shledat za rozporné s†Podmínkami ochrany zóny2 NKP ÿíp.
NeménÏ bohatá archeologická lokalita jako Z3, s†objekty (jámy, zahloubené domy aj.) zjiötÏn˝mi pomocí
leteckého snímkování, se patrnÏ nachází v†prostoru navrûené zastavitelné plochy Z7.
Vymezení ploch územní rezervy
OznaËení plochy R1
S†vymezením územní rezervy nesouhlasíme a poûadujeme její trvalé ponechání mezi plochami
zemÏdÏlsk˝mi – sady a záhumenky bez moûnosti nové v˝stavby.
Od˘vodnÏní:
S†odkazem na obsah od˘vodnÏní uvedeného u plochy Z3 by zastavÏním plochy územní rezervy R1,
vymezené právÏ mezi plochou Z3 a Z4, doölo k†zásadní a z†dálkov˝ch pohled˘ se negativnÏ uplatÚující
zmÏnÏ sídelní struktury a vzhledu osídlení. ObdobnÏ jako v†p¯ípadÏ sousedních zastaviteln˝ch ploch Z3 a
Z4 je toto v†rozporu s†Podmínkami ochrany ochranného pásma NKP ÿíp v†zónÏ 2 i poûadavkem na trvale
udrûiteln˝ rozvoj v†památkovÏ chránÏném prost¯edí celorepublikového v˝znamu.
Z†hlediska ve¯ejného zájmu státní památkové péËe nemáme k†návrhu územního plánu obce CtinÏves dalöí
zásadní p¯ipomínky.
Vyhodnocení: Stanovisko památkové péËe dohodnuto dohodou ze dne 26.11.2014.
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MÏstsk˝ ú¯ad Roudnice nad Labem, Odbor ûivotního prost¯edí ze dne 27.8.2014, Ë.j. OZP/23561/2014 –
doölo po termínu!!!
Stanovisko: Návrh územního plánu CtinÏves – spoleËné jednání
O ochranÏ p¯írody a krajiny
Z†hlediska zájm˘ ochrany p¯írody a krajiny nemáme p¯ipomínek k†návrhu územního plánu CtinÏves.
Navrûené plochy nekolidují se zájmy ochrany p¯írody a krajiny (registrované VKP, památné stromy a jejich
ochranná pásma, prvky ÚSES).
Problematika dotËení krajinného rázu Ëi a v˝znamn˝ch krajinn˝ch prvk˘ bude ¯eöena v†rámci
samostatn˝ch ¯ízení p¯ed realizací staveb.
O ochranÏ zemÏdÏlského p˘dního fondu
K†vyjád¯ení je p¯ísluön˝ Krajsk˝ ú¯ad Ústeckého kraje.
O lesích
Z†aspektu státní správy les˘ není ûádn˝ch p¯ipomínek.
O odpadech
Z†hlediska nakládání s†odpady není k†návrhu územního plánu CtinÏves námitek.
O ochranÏ ovzduöí
K†vyjád¯ení je p¯ísluön˝ Krajsk˝ ú¯ad Ústeckého kraje.
O vodách
Vodoprávní ú¯ad souhlasí s†p¯edloûen˝m návrhem územního plánu obce CtinÏves s†následující v˝jimkou.
Na základÏ terénního öet¯ení nesouhlasíme s†vymezením následujících lokalit P2, P3, Z5 a Ëást Z4 (v
blízkosti vodního toku) pro bydlení. Pozemky leûí v†nivÏ vodního toku Vraûkovsk˝ potok a je zde vysoká
hladina podzemní vody. Pozemky jsou dále p¯i p¯ívalov˝ch deötích ohroûeny lokálními povodnÏmi.
Konfigurace terénu a pr˘chod vodního toku uzav¯en˝m prostorem ve stávající zástavbÏ neumoûÚuje
plynul˝ odtok nahromadÏné vody a pozemky i nemovitosti by byly ohroûeny podmáËením.
Vyhodnocení: souhlasná stanoviska vzata na vÏdomí, stanovisko vodoprávního ú¯adu dohodnuto
dohodou ze dne 24.11.2014, která bude respektována a zapracována do návrhu.
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, ze dne 28.8.2014, Ë.j. KHSUL 35207/2014,
MURCE/29143/2014
Stanovisko:
Po zhodnocení souladu p¯edloûeného návrhu s†poûadavky p¯edpis˘ v†oblasti ochrany ve¯ejného zdraví
vydává Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v†Ústí nad Labem toto stanovisko: S†návrhem
územního plánu CtinÏves se souhlasí.
Vyhodnocení: souhlasné stanovisko vzato na vÏdomí
6)

Vyhodnocení vliv˘ na udrûiteln˝ rozvoj území a informace, jak bylo respektováno
stanovisko k†vyhodnocení vliv˘ na ûivotní prost¯edí
Krajsk˝ ú¯ad Ústeckého kraje jako p¯ísluön˝ ú¯ad z†hlediska posuzování vliv˘ koncepce na
ûivotní prost¯edí dle zákona Ë. 100/2001 Sb., o posuzování vliv˘ na ûivotní prost¯edí, ve znÏní pozdÏjöích
p¯edpis˘ (dále jen zákon), vydal k†upravenému návrhu zadání územního plánu obce CtinÏves samostatné
stanovisko ze dne 23.10.2013, Ë.j. 2758/ZPZ/2013/SEA, JID: 145144/2013/KUUK, s†v˝sledkem – „územní
plán obce CtinÏves“ není nutno posoudit z†hlediska vliv˘ na ûivotní prost¯edí.
Návrh územního plánu nestanoví rámec pro umístÏní zámÏr˘ podléhajících posouzení a po
jeho d˘kladném prostudování nebyla shledána nezbytnost komplexního posouzení vliv˘ na ûivotní
prost¯edí (SEA).
Vliv na stav a v˝voj hodnot ¯eöeného území
Koncepce územního plánu jsou zamÏ¯eny na zmírnÏní a odstranÏní znám˝ch hrozeb pro trvale
udrûiteln˝ rozvoj území (existence zastaviteln˝ch ploch v I. a II. t¯ídÏ ochrany ZPF, riziko povodní z
p¯ívalov˝ch deöù˘, nátok vod do intravilánu a dalöí).
Koncepce ÚP CtinÏves jsou zamÏ¯eny na vytvá¯ení ochrany hlavních hodnot území (uveden˝ch
ve zpracovaném Rozboru udrûitelného rozvoje území): CHOPAV SeveroËeská k¯ída, ochrana p¯írodních
hodnot v území, ochrana území se zv˝öenou hodnotou krajinného rázu, p¯ítomnost kulturních hodnot v
území, p¯íznivé podmínky pro zemÏdÏlskou v˝robu (rostlinná v˝roba, chmelnice, sady), kvalitní dopravní
napojení (dálnice, silnice I. t¯ídy, ûeleznice), dostupnost obce s rozöí¯enou p˘sobností, ve¯ejn˝ vodovod,
stoková síù zakonËená Ëistírnou odpadních vod, ploöná plynofikace obce, existence za¯ízení obËanského
vybavení.
Ochrana krajinného rázu a dalöí poûadavky na ochranu p¯írody jsou zajiötÏny zejména ËlenÏním
funkËního vyuûití území v závislosti na poûadavcích na ochranu p¯írodních hodnot území (od ploch
p¯írodních, kde bude prioritou ochrana ekologick˝ch funkcí, aû po plochy zemÏdÏlské, s p¯ípustn˝mi
zemÏdÏlsk˝mi Ëinnostmi). Územním plánem je vymezen územní systém ekologické stability, kter˝ je ve
své regionální Ëásti zamÏ¯en na ochranu stávajících p¯eváûnÏ lesních porost˘, krajinné zelenÏ a vodních
tok˘ vËetnÏ b¯ehov˝ch porost˘. V Ëásti místního systému ekologické stability jsou navrûená biocentra a
biokoridory vymezeny také jako urËené k zaloûení.
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ÚP CtinÏves je v oblasti koncepcí rozvoje dopravní a technické infrastruktury zamÏ¯en na
ochranu stávajících tras a sítí. Celková koncepce obsluhy území se vlivem navrûeného rozvoje nebude
mÏnit. Tím jsou vytvo¯eny dobré p¯edpoklady pro rozvoj technické a dopravní obsluhy vymezen˝ch
zastaviteln˝ch ploch. Koncepce likvidace splaökov˝ch vod p¯edpokládá napojení vöech navrûen˝ch staveb
na stokov˝ systém oddílné splaökové kanalizace zaústÏné do skupinové Ëistírny odpadních vod.
Vliv na hospodá¯sk˝ rozvoj území
Návrhem funkËního ËlenÏní území, které vymezuje ve stávajících Ëástech zastavÏného území
rozsáhlé plochy smíöen˝ch obytn˝ch území a ve shodÏ se stávajícím vyuûitím i plochy zemÏdÏlské v˝roby,
jsou vytvo¯eny dobré p¯edpoklady pro umísùování za¯ízení obËanského vybavení a neruöící v˝roby.
Vzhledem k obytnému a rekreaËnímu potenciálu jsou navrûeny rozsáhlé zastavitelné plochy urËené pro
rozvoj sportovní a rekreaËní obËanské vybavenosti.
Vliv na soudrûnost spoleËenství obyvatel
Koncepce rozvoj e sídla je zamÏ¯ená na rozvoj obytné zástavby. Navrûen˝ rozsah zastaviteln˝ch
ploch odpovídá poloze obce v rozvojové ose stanovené PÚR »eské republiky a reaguje tak na dobrou
dopravní dostupnost okolních velk˝ch sídel vËetnÏ Prahy a celkovou vysokou atraktivitu území.
7)

Vyhodnocení splnÏní zadávací dokumentace
Poûadavky vypl˝vající ze Zadání ÚP CtinÏves (schváleno usnesením zastupitelstva v prosinci
2013) byly v návrhu ÚP dle v˝znamu splnÏny, ¯eöeny Ëi respektovány.
Vyhodnocení:
V urbanistické koncepci byl kladen d˘raz na zachování charakteru stávající zástavby. St¯ední
Ëásti sídla s polyfunkËním charakterem byly zahrnuty do smíöen˝ch obytn˝ch ploch. NovÏjöí Ëásti sídla s
jednoznaËnÏ obytn˝m charakterem byly zahrnuty do ploch obytn˝ch. V územním plánu byly vymezeny
plochy obËanské vybavenosti a v˝roby. Po obvodu sídla byly vymezeny plochy sídelní zelenÏ (zahrad).
V návrhu ÚP byly provÏ¯eny zastavitelné plochy vymezené d¯íve schválenou územnÏ plánovací
dokumentací.
Z tÏchto zastaviteln˝ch ploch byl akceptován územní rozvoj na v˝chodním okraji sídla
(zastavitelná plocha Z1 a Z2, plocha p¯estavby P6). Ze skupiny návrhov˝ch ploch v severní Ëásti sídla byla
Ëást v˝stavby realizována. Zb˝vající Ëást je vymezena jako plocha p¯estavby P1, P2, P3 a zastavitelná
plocha Z4. NicménÏ byl omezen územní rozvoj severním smÏrem tak, aby z˘staly oddÏleny plochy
zástavby od ploch krajinné zelenÏ, sadu a lesa v blízkosti sídla. OpuötÏn byl rozvojov˝ zámÏr v údolí na
v˝chodním okraji sídla. Lokalita je ohroûena nátokem sráûkov˝ch vod z extravilánu a v Ëásti tohoto území
je problematické i zajiötÏní dopravní obsluhy území. V lokalitÏ je vymezena pouze zastavitelná plocha Z8,
podmínÏná v˝stavbou odvodÚovacího polderu. V pozmÏnÏné podobÏ byl akceptován územní rozvoj
navazující na st¯ední Ëást sídla v okolí sportovního areálu (zastavitelná plocha Z3). Zde je navrûeno
rozöí¯ení sportovního areálu, vËetnÏ ploch ve¯ejné zelenÏ.
V oblasti koncepcí ve¯ejné infrastruktury je akceptován poûadavek na d˘slednou ochranu
stávajících vedení, za¯ízení a ploch. Návrhem ÚP je zajiötÏna moûnost p¯ipojení rozvojov˝ch lokalit na
dopravní a technickou infrastrukturu v území.
V ¯eöení koncepce uspo¯ádání krajiny je kladem d˘raz na vymezení funkËního ËlenÏní v
souladu s charakterem krajiny a s poûadavky ochrany p¯írody. Návrhem ÚP je vymezen územní systém
ekologické stability, vËetnÏ provÏ¯ení jeho návaznosti na ÚSES vymezeny v okolních obcích. Vymezením
páteËního systému dopravních komunikací je zajiötÏna prostupnost území. V lokalitách ohroûen˝ch
vÏtrnou a vodní erozí jsou, v souladu se zpracovávan˝mi komplexními pozemkov˝mi úpravami, navrûeny
odpovídající opat¯ení.
V návrhu ÚP jsou provÏ¯eny poûadavky na zmÏnu funkËního vyuûití uplatnÏné obËany v
pr˘bÏhu projednání zadání územního plánu.
StruËn˝ p¯ehled ûádostí a podnÏt˘:
Ëíslo
1
2

3
4

5

6
7

ûadatel
Strach ZdenÏk, CtinÏves Ë. p. 56,
413 01 Roudnice nad Labem
Wajshajtl Petr, ViöÚová 2835/3,
400 11 Ústí nad Labem
Wajshajtlová Iva, DobroviËky Ë. p. 55,
410 02 Lovosice
Hrstková, Alena, CtinÏves Ë. p. 134,
413 01 Roudnice nad Labem
Papeûová ZdeÚka, CtinÏves Ë. p. 83,
413 01 Roudnice nad Labem
Kaiserová VÏra, CtinÏves Ë. p. 143,
413 01 Roudnice nad Labem
äafá¯ová Taùána, Makovského 1222,
163 00 Praha 6
Kubricht, Jaroslav Ing., Ke Kurt˘m 382,
142 00 Praha 4
Fiöerová Jaroslava, Neklanova 1794,
413 01 Roudnice nad Labem
Fiöerová Iva, Konopiöùská 10,
100 00 Praha 10
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parcela

popis poûadavku na zmÏnu

PK Ë. 38/2

parcely pro v˝stavbu

KN 250/3

v˝stavba rodinného domu

KN 206/13

v˝stavba rodinného domu

KN 229/11

parcely pro v˝stavbu

PK Ë. 259, PK Ë. 260

parcely pro v˝stavbu

KN 240/5

parcely pro v˝stavbu

KN 48/1

parcely pro v˝stavbu
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8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16, 17

Pozn.:

Pruûina Pavel, CtinÏves Ë. p. 162,
413 01 Roudnice nad Labem
Strachová Lenka, CtinÏves Ë. p. 42,
413 01 Roudnice nad Labem
Lípa Aleö, CtinÏves Ë. p. 1,
413 01 Roudnice nad Labem
Svoboda Roman, LobeË Ë. p. 1099,
278 01 Kralupy nad Vltavou
Plach˝ Petr, CtinÏves Ë. p. 36,
413 01 Roudnice nad Labem
Kobyláková Lenka, CtinÏves Ë. p. 124,
413 01 Roudnice nad Labem
PoláËek Pavel, CtinÏves Ë. p. 49,
413 01 Roudnice nad Labem
ätrupl Václav, CtinÏves Ë. p. 74,
413 01 Roudnice nad Labem
Kouba Josef, CtinÏves Ë. p. 31,
413 01 Roudnice nad Labem
Hartmannová Helena, U Vesny 1270/7
101 00 Praha 10

KN 204/2

plocha pro bydlení

PK 37/2

parcely pro v˝stavbu

KN 4/1

smíöená a obytná plocha

PK 75/4

parcely pro v˝stavbu

PK 558/7

parcely pro v˝stavbu

KN 268

parcely pro v˝stavbu

KN 9/3

bydlení

PK 188, KN 188/3

2 stavební parcely

PK 206/11

bydlení

PK 206/10

bydlení

Vyhodnocení:
Lokalita urËená se nachází v území s charakterem nivy vodního toku, není zajiötÏn vhodn˝
dopravní p¯ístup, podstatná Ëást lokality se nachází v OP dráhy.
Lokalita urËená se nachází v území s charakterem nivy vodního toku, není zajiötÏn vhodn˝
dopravní p¯ístup, podstatná Ëást lokality se nachází v OP dráhy.
Lokalita je zahrnuta do zastavitelné plochy Z3 s vyuûitím jako ve¯ejná zeleÚ, umístÏní staveb
pro bydlení vylouËilo stanovisko orgánu ochrany památkové péËe.
Lokalita se nachází ve volné krajinÏ, zástavba není vhodná.
Podstatná Ëást pozemku se nachází ve volné krajinÏ, zástavba není vhodná z hlediska ochrany
krajiny (I. zóna ochranného pásma NKP ÿíp).
»ást pozemku je navrûena jako plocha bydlení (zastavitelná plocha Z4).
Zahrnuto do smíöeného obytného území.
Zahrnuto do obytného území.
Lokalita se nachází v území s charakterem nivy vodního toku, není zajiötÏn vhodn˝ dopravní
p¯ístup, podstatná Ëást lokality se nachází v OP dráhy.
Zahrnuto do smíöeného obytného území (s co nejöiröím moûn˝m vyuûitím vËetnÏ staveb
obËanského vybavení a neruöící v˝roby).
Podstatná Ëást pozemku vybíhá mimo zastavÏné území, zástavba není vhodná z hlediska
ochrany krajiny. UmístÏní staveb pro bydlení vylouËilo stanovisko orgánu ochrany památkové
péËe.
Lokalita se nachází v území s charakterem nivy vodního toku a mok¯adu, není zajiötÏn vhodn˝
dopravní p¯ístup.
Lokalita je zahrnuta do ploch bydlení v rozsahu, kter˝ byl projednán ve ZmÏnÏ Ë. 3 ÚPO.
Lokalita se nachází v území s charakterem nivy vodního toku, není zajiötÏn dostateËn˝
dopravní p¯ístup. »ást pozemku je vymezena jako plocha p¯estavby P5.
Lokalita je zahrnuta do ploch bydlení jako zastavitelná plocha Z8.
Lokalita je vymezena jako zastavitelná plocha Z3 s vyuûitím pro rozvoj sportovní obËanské
vybavenosti a ve¯ejnÏ p¯ístupné zelenÏ. UmístÏní staveb pro bydlení vylouËilo stanovisko
orgánu ochrany památkové péËe.
Dále byly na základÏ dodateËn˝ch poûadavk˘ promÏ¯eny moûnosti zástavby v lokalitÏ severnÏ
od sídla (Kate¯ina Ondrová, pozemek KN Ë. 236/1, 236/2 a 234/2) a v lokalitÏ jihozápadnÏ od
sídla (Michal Dvo¯ák, pozemek KN Ë. 558/4). V tÏchto p¯ípadech není zástavba moûná.
Pozemky se nacházejí v krajinÏ, bez souvislosti ze zastavÏn˝m územím.

8)

Vyhodnocení vyuûití zastavÏného území a pot¯eby vymezení zastaviteln˝ch ploch
Nejstaröí zástavbu v sídle p¯edstavují prostorovÏ uzav¯ené areály statk˘ ve st¯ední a jiûní Ëásti
sídla. Jednotlivé usedlosti jsou tvo¯eny obvykle kolmo orientovan˝m obytn˝m stavením a dalöími
hospodá¯sk˝mi stavbami po obvodu pozemku. Na konci pozemku b˝vá umístÏna stodola p¯ístupná Ëasto
také ze záhumenkové cesty. Velikost zastavÏn˝ch Ëástí (vËetnÏ dvor˘ a dalöích manipulaËních prostor˘)
statk˘ se pohybuje mezi 1000 - 1500 m2. Pozemky jsou vyuûívány pro bydlení a doprovodné
hospodá¯ské sluûby vËetnÏ zajiöùování základního stavebního fondu pro podnikání. Zastoupeno je i
rekreaËní vyuûívání objekt˘.
Dalöí obytná zástavba v severní a v˝chodní Ëásti vznikala podél silniËních místních komunikací a
dosahuje niûöího ploöného standardu. Domy mají charakter chalup, obytná stavení mají kolmou orientaci,
hospodá¯ská stavení mají menöí rozsah a charakter k˘len a sklad˘. Plocha zastavÏné Ëásti budov v tomto
území dosahuje pouze 600 – 900 m2. Jde tedy o velmi koncentrovanou zástavbu.
Zástavba z I. poloviny 20. století podél cesty na horu ÿíp má charakter koncentrované zástavby
(cca 500 m2 na stavební parcelu) podél hlavní a nÏkolika boËních místních komunikací. Dalöí novodobá
zástavba má charakter spíöe zastavování stavebních proluk. Jde p¯eváûnÏ o zástavbu izolovan˝mi domy.
Ploön˝ standard odpovídá charakteru zástavby (cca 900 m2 na stavební parcelu).

33

ÚP CTINÃVES (ZÁÿÍ 2016)

8.1) Demografick˝ v˝voj
V˝vojovou ¯adu poËtu obyvatel lze rozdÏlit do dvou základních etap s mezníkem v polovinÏ 20.
století. První etapa ukonËená údaji z roku 1930 je charakteristická pozvolnÏ nar˘stajícím poËtem obyvatel
v té tobÏ p¯eváûnÏ zemÏdÏlského sídla.
Druhá etapa vymezená obdobím od roku 1950 do roku 2000 se vyznaËuje celkov˝m úbytkem
poËtu obyvatel. V posledním desetiletí poËet obyvatel opÏt stoupá. Tento trend je dán celkovou stabilizací
spoleËensk˝ch pomÏr˘ a zejména existencí v˝znamného dopravního tahu (dálnice D8) a z toho vypl˝vající
dobrou dostupností Prahy a dalöích mÏst v regionu.
Z hlediska budoucího v˝voje je nejd˘leûitÏjöím r˘stov˝m faktorem existence nabídky
dostateËného poËtu stavebních pozemk˘ s realizovanou dopravní a technickou infrastrukturou (za
podmínky trhem akceptovatelné ceny). Budoucí rozvoj sídla je tedy dán zejména ekonomick˝mi a
majetkoprávními podmínkami, nikoli dynamikou demografického v˝voje.
rok
1869
CtinÏves 441

1880
431

1890
458

1900
461

1910
553

1921
560

1930
557

1950
503

1961
464

1970
395

1980
318

1991
248

2001
258

2011
315

V souËasnosti (2/2016) v obci trvale ûije 317 obyvatel.
8.2) Stavební a bytov˝ fond
Technick˝ stav objekt˘ obytné zástavby a obËanské vybavenosti je dobr˝, stav objekt˘ v˝roby
pak uspokojiv˝. Ze statistick˝ch údaj˘ vypl˝vá, ûe v sídle je poËet obydlen˝ch dom˘ stabilizován.
rok
1869
CtinÏves 71

1880
72

1890
84

1900
91

1910
98

1921
101

1930
123

1950
148

1961
139

1970
136

1980
119

1991
135

2001
155

2011
166

V souËasnosti se v obci nachází 166 dom˘, z nichû je trvale obydleno 118 dom˘ a 39 dom˘ je
vyuûíváno k rekreaci.
8.3) Návrhová velikost
PoËet obyvatel v navrûen˝ch plochách p¯estavby:
sídlo
CtinÏves

oznaËení
P1
P2
P3
P4
P5
P6
celkem

poËet obyvatel (odhad)

28

poËet staveb pro bydlení
(doporuËen˝)/min. - max.
(2)/2
(2)/2 - 3
(1)/1
(1)/1 - 2
(2)/1 - 2
(8)/7 - 10

PoËet obyvatel v navrûen˝ch zastaviteln˝ch plochách:
sídlo
CtinÏves

oznaËení
Z1
Z2
Z3
Z4
Z5
Z6
Z7
Z8
Z9
celkem

poËet obyvatel (odhad)

63

poËet staveb pro bydlení
(doporuËen˝)/min. - max.
(10)/8 - 12
(2)/2
(1)/1
(2)/2
(2)/1 - 2
(1)/1
(18)/15 - 20

Navrûen˝ rozvoj v zastaviteln˝ch plochách p¯edpokládá v ¯eöeném území nav˝öení poËtu
obyvatel o cca 63 osob/18 rodinn˝ch dom˘ (cca 20 % z poËtu obyvatel a 10 % z poËtu dom˘).
Územní plán dále p¯edpokládá v˝stavbu aû 8 rodinn˝ch dom˘ v zastavÏném území (zejména
pro pot¯eby ¯eöení poûadavk˘ na ochranu sociální soudrûnosti). ÚËelné vyuûívání zastavÏného území jako
nejjistÏjöí zp˘sob zmírÚování pot¯eb na exploataci nezastavÏného území (krajiny) je jedním z hlavních
úkol˘ územního plánování.
Posouzení rozvojov˝ch moûností
P¯i posouzení moûnosti rozöí¯ení zastaviteln˝ch ploch tak, aby byl naplnÏn §55 stavebního
zákona, se vycházelo z pohledu, kter˝ umoûÚuje zohlednit odhad pot¯eby zastaviteln˝ch ploch pro bydlení
vypl˝vající z nechtÏného souûití (pro vytvo¯ení podmínek pro mladé rodiny mající zájem si postavit
samostatné bydlení v obci) i z polohy sídla na rozvojové ose. Územní plán provÏ¯il jednotlivé zámÏry
právÏ s ohledem na poûadavky konkrétních ûadatel˘ na zmÏny v území a s ohledem specifické místní
podmínky.
Stávající plochy pro bydlení:
plochy obytné a smíöené obytné

17,83 ha/310 obyvatel (cca 575 m2 na obyvatele)
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Vymezené rozvojové lokality:
plochy obytné a smíöené obytné
(vËetnÏ zahrad)

5,35 ha
(odhadovan˝ poËet obyvatel Ëiní 91 obyvatel, tedy cca
588 m2 na obyvatele – p¯edpokládá se soubÏûné
vyuûívání území i pro podnikatelské aktivity a obËanskou
vybavenost)

Navrûen˝ v˝voj p¯edstavuje nár˘st ploch urËen˝ch pro bydlení o cca 5,35 ha (s moûn˝ch
odhadovan˝m umístÏním cca 26 rodinn˝ch dom˘), coû Ëiní 28 % stávajících ploch pro bydlení. To
p¯edstavuje, s p¯ihlédnutím k umístÏní sídla na rozvojové ose, p¯imÏ¯en˝ rozvoj. Zastavitelné plochy tvo¯í
jediná vÏtöí lokalita (Z1), zb˝vající lokality umoûÚují umístÏní vûdy jen nÏkolika rodinn˝ch dom˘.
9)

Komplexní zd˘vodnÏní p¯ijatého ¯eöení
ÿeöené území se nachází na jihov˝chodním okraji okresu LitomÏ¯ice, cca 6,5 km od Roudnice
nad Labem. Dalöími blízk˝mi mÏsty regionálního v˝znamu je MÏlník (vzdálenost 12,5 km) a Kralupy nad
Vltavou (vzdálenost 16 km). Praha je vzdálena 30 km (nejbliûöí nájezd na dálnici D8 Exit 18 u Nové Vsi je
vzdálen 9 km). Obec je tvo¯ena jedin˝m sídlem, které v souËasné dobÏ plní zejména funkci obytnou (v
malé mí¯e i individuálnÏ rekreaËní). V˝robní za¯ízení nejsou vzhledem ke klidovému charakteru sídla
v˝znamnÏ zastoupeny. ObËanská vybavenost odpovídá souËasné velikosti a v˝znamu sídla (s p¯ihlédnutím
k blízkosti okolních mÏst).
Terén ¯eöeného území tvo¯í KrabËická ploöina s krajinnou dominantou horou ÿíp. Terén
¯eöeného území tvo¯í mÏlké údolí Vraûkovského potoka. VÏtöinu plochy ¯eöeného území tvo¯í orné p˘dy.
Jihov˝chodní Ëásti území jsou zalesnÏny (Pomoklina), dalöí lesy se vyskytují p¯eváûnÏ ve formÏ polních
lesík˘ a na svazích hory ÿíp.
Dopravní vazby na sídla nad místního v˝znamu jsou zajiötÏny ûelezniËní a silniËní dopravou.
St¯ední Ëástí ¯eöeného území prochází ve smÏru severov˝chod - jihozápad regionální ûelezniËní traù Ë. 095
(VraÚany - Libochovice) se zastávkou CtinÏves na severním okraji sídla. SilniËní doprava je zastoupena
silnicí III. t¯ídy, která prochází ve smÏru sever - jih jako hlavní osa sídlem.
Katastrální území (údaje v ha):
zemÏdÏlské pozemky:
lesní pozemky:
vodní plocha:
zastavÏná plocha:
ostatní plocha:
celkem:
budovy s Ëíslem popisn˝m:

461
42
3
7
35
548
170

Ekonomická základna
VÏtöina ekonomicky aktivních obyvatel je zamÏstnána v okolních mÏstech (zejména Roudnice
nad Labem). CelkovÏ vyjíûdí za prací cca 60 obyvatel, do ökol dojíûdí cca 22 ûák˘. NejËastÏjöí doba
dojíûÔky se pohybuje do 30 minut.
V sídle se nachází zemÏdÏlsk˝ areál se skladem vyuûívan˝m firmou Závorka a. s. Dále je
zastoupeno nÏkolik ¯emeslník˘ (klempí¯ství, podlahá¯ství, instalatérství - topená¯ství). V návsi se nachází
pohostinství a penzion s moûností ubytování, v jiûní Ëásti sídla novÏ dokonËen˝ mal˝ pivovar a ve st¯ední
Ëásti prodejna smíöeného zboûí.
9.1) Vymezení zastavÏného území
ZastavÏné území je vymezeno v souladu s §58 zákona Ë. 183/2006 Sb. ze dne 14. b¯ezna 2006,
o územním plánování a stavebním ¯ádu. ZastavÏné území má celkovou plochu 30,2 ha (5,5 % z celkového
území obce).
9.2) Ochrana hodnot vypl˝vajících z historického a urbanistického v˝voje
Sídlo CtinÏves (ranÏ st¯edovÏkého p˘vodu) bylo zaloûeno jako zemÏdÏlská vesnice kolem
Ëtvercové svaûující se návsi obklopené p˘vodnÏ p¯eváûnÏ kolmo orientovan˝mi statky. PozdÏjöí rozöí¯ení
zástavby probíhalo uliËní zástavbou podél silniËní komunikace (ve smÏru na KrabËice) a podél místní
komunikace na Kostomlaty. Dalöí parcelace (s charakterem plánovanÏ zaloûené uliËní sítÏ) byla
provedena ve 20. století za tratí smÏrem k ho¯e ÿíp. Areál zemÏdÏlské v˝roby je umístÏn na okraji sídla,
od obytné zástavby je oddÏlen ûelezniËní tratí.
Stavební dominantou je kostel sv. Matouöe ve st¯ední Ëásti sídla. V˝öková úroveÚ ostatní
zástavby je vyrovnaná, ûádnou ze staveb obytn˝ch nebo dalöích staveb obËanského vybavení není moûno
povaûovat za stavební dominantu. Urbanistickou hodnotu má p¯edevöím náves obklopená zemÏdÏlsk˝mi
usedlostmi a území v okolí kostela.
Památková ochrana:
Správní území obce CtinÏves je územím s archeologick˝mi nálezy ve smyslu zákona Ë. 20/1987
Sb., o státní památkové péËi, v platném znÏní a je souËástí I. a II. ochranného pásma Národní kulturní
památky ÿíp.
P¯i provádÏní jak˝chkoliv zemních prací je investor povinen podle §22 odst. 2 zákona Ë.
20/1987 Sb., o státní památkové péËi, v platném znÏní, jiû v rámci územního ¯ízení oznámit sv˘j zámÏr
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Archeologickému ústavu Akademie vÏd »R, p¯ípadnÏ oprávnÏné organizaci (nap¯. muzeu, Národnímu
památkovému ústavu, archeologickému oddÏlení, atd.) a p¯i provádÏní tÏchto prací je povinen se ¯ídit
podmínkami stanoven˝mi organizací oprávnÏnou k archeologick˝m v˝zkum˘m.
Po¯. Ë.
02-43-25/9
12-21-05/11
12-21-05/12
12-21-05/13
12-21-05/14
12-21-05/15
12-21-05/8

Název UAN
Rovné - Agátka, pole u silnice do CtinÏvsi
CtinÏves - Na viniËkách, úpatí ÿípu
CtinÏves - éeliv (éelí)
CtinÏves - U tvrze a U plovárny
CtinÏves - intravilán, pole u h¯bitova, okolí
CtinÏves - Mareöovo pole
MnetÏö - pole v poloze Pod ÿípem

Typ UAN
I
I
I
I
I
I
I

V ¯eöeném území je do Úst¯edního seznamu kulturních památek zapsán kostel sv. Matouöe (rej.
Ë. ÚSKP 19534/5-1974) a venkovská usedlost Ë. p. 13 (rej. Ë. ÚSKP 34878/5-1975). ÿeöené území je
souËástí I. a II. zóny ochranného pásma Národní kulturní památky ÿíp (vymezeného dle rozhodnutí OkÚ
LitomÏ¯ice, Ë. j.: RK 21/11/98, ze dne 21. 1. 1998).
9.3) Ochrana hodnot vypl˝vajících z p¯írodních a dalöích podmínek území
Ochrana ovzduöí
V ¯eöeném území se nenacházejí zdroje zneËiötÏní ovzduöí v kategorii REZZO 1 a REZZO 2.
ÿeöené území je zahrnuto do oblastí se zhoröenou kvalitou ovzduöí vzhledem k imisním limit˘m pro
ochranu zdraví. P¯i vöech Ëinnostech v ¯eöeném území musí b˝t dodrûována práva a povinnosti vypl˝vající
ze zákona Ë. 86/2002 Sb., na¯ízení vlády Ë. 350/2002 Sb. - 354/2002 Sb. a z vyhláöek MéP Ë. 355/2002
Sb. - 358/2002 Sb.
V území obce musí b˝t dodrûována úroveÚ zneËiötÏní ovzduöí tj. hodnoty imisních limit˘, meze
tolerance a Ëetnost p¯ekroËení pro jednotlivé zneËiöùující látky (§6 zákona, na¯ízení vlády Ë. 350/2002 Sb.),
vËetnÏ respektování emisních strop˘ (dle Na¯ízení vlády Ë. 351/2002 Sb.).
V p¯ípadÏ v˝skytu svÏtelného zneËiötÏní ovzduöí je moûné vydat na¯ízení dle ustanovení §50,
odst. 1, k) zákona Ë. 86/2002 Sb., kter˝m se stanoví opat¯ení k omezení, Ëi p¯edcházení v˝skytu
svÏtelného zneËiötÏní.
Ochrana zdraví p¯ed úËinky hluku
Z hlediska ochrany zdraví p¯ed nep¯ízniv˝mi úËinky hluku bude v navrûen˝ch rozvojov˝ch
lokalitách obytné zástavby poûadováno dodrûení max. hlukového zatíûení dle §11 Na¯ízení vlády »R Ë.
502/2000 Sb. Dle §30 zákona Ë. 258/2000 Sb., o ochranÏ ve¯ejného zdraví (ve znÏní novely zákona Ë.
274/2003 Sb.) má správce pozemní komunikace povinnost technick˝mi, organizaËními a dalöími
opat¯eními zajistit, aby hluk nep¯ekraËoval hygienické limity upravené provádÏcím právním p¯edpisem pro
ochranu venkovních prostor. ChránÏn˝m venkovním prostorem se rozumí prostor do 2 m okolo bytov˝ch
dom˘, rodinn˝ch dom˘, staveb pro ökolní a p¯edökolní v˝chovu a pro zdravotní a sociální úËely (a funkËnÏ
obdobn˝ch staveb).
V p¯ípadÏ pr˘tahu komunikací v tÏsném kontaktu se stávající zástavbou je doporuËena v˝mÏna
bÏûn˝ch oken za okna protihluková, dalöí moûností je provedení dispoziËních zmÏn v p¯ípadÏ stavebních
úprav objekt˘ (pobytové místnosti a loûnice p¯emístit do zklidnÏn˝ch prostor ap.).
Vhodn˝m zp˘sobem protihlukové obrany je pouûití kvalitních kryt˘ vozovky, které mají nízkou
akustickou emisní vydatnost.
Pásma hygienické ochrany staveb
Ve st¯ední Ëásti sídla se nachází v areálu kostela ve¯ejné poh¯ebiötÏ.
Pozn.:

Ochranné pásmo ve¯ejného poh¯ebiötÏ (dle zákona Ë. 256/2001, o poh¯ebnictví, v platném
znÏní) se z¯izuje v öí¯i nejménÏ 100 m.

Radonové riziko
ZastavÏné Ëásti ¯eöeného území se nacházejí v nízkém stupni rizika v˝skytu radonu.
V ¯eöeném území bude moûné p¯i vybran˝ch stavebních Ëinnostech vyûadovat provedení
radonového pr˘zkumu (stanovení radonového indexu pozemku dle vyhláöky Ë. 307/2002 Sb., o radiaËní
ochranÏ, v platném znÏní).
Pozn.:

RadiaËní zátÏû stavebního pozemku je vûdy ovlivnÏna také lokální situací (r˘zná propustnost
p˘d, lokální anomálie aktivních látek v horninách atd.) a pouûit˝mi stavebními materiály.
9.4) Dopravní infrastruktura

éelezniËní doprava
St¯edem ¯eöeného území prochází regionální jednokolejná traù Ë. 095 (VraÚany - Libochovice)
se zastávkou na severním okraji zastavÏného území.
Pozn.:

Ochranné pásmo dráhy regionální (dle zákona Ë. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znÏní) je
60 m od osy krajní koleje a 30 m od obvodu dráhy.
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SilniËní doprava
Z hlediska silniËní dopravy je podstatná dobrá dostupnost okolních vÏtöích sídel (Roudnice nad
Labem, MÏlník, Kralupy nad Vltavou) i blízkost dálnice D8 (nájezd Nová Ves, Roudnice nad Labem). Sídlo
je zp¯ístupnÏno silnicí III. t¯ídy Ë. 24623 (KrabËice - CtinÏves - »ernouËek - LedËice). Intenzita dopravy
není, vzhledem k malému zatíûení, sledována. Doprovodná za¯ízení automobilové dopravy se v ¯eöeném
území nenacházejí. P¯ehled silnic III. t¯ídy v ¯eöeném území:
24623
24627
Pozn.:

KrabËice - LedËice
Straökov - Horní Be¯kovice

Ochranné pásmo silnice II. a III. t¯ídy (dle zákona Ë. 13/1997 Sb., o pozemních komunikací, v
platném znÏní) je mimo souvisle zastavÏná území 15 m od osy vozovky.

Místní komunikace
Stávající síù místních komunikací je logicky koncipovaná a dostateËnÏ kapacitní. V sídle jsou
vedeny jako hlavní dopravní osy silnice III. t¯ídy, která zde plní i funkci místních komunikací (funkËní
skupina B, podrobnÏji dle dopravního v˝znamu B 2). Ostatní místní komunikace jsou za¯azeny do funkËní
skupiny C - obsluûné s funkcí obsluûnou, podrobnÏji dle dopravního v˝znamu C 3 (uvnit¯ obytn˝ch
útvar˘). Z hlediska kategorií komunikací jsou v kategorii místní obsluûné komunikace (MO). V intravilánu
sídel jsou trasy místních komunikací smÏrovÏ Ëlenité a jsou p¯izp˘sobeny okolní zástavbÏ.
Stávajícími úËelov˝mi komunikacemi je dostateËnÏ zajiötÏn p¯ístup k vybran˝m pozemk˘m a
stavbám v souËasnÏ zastavÏném území obce, k pozemk˘m zemÏdÏlského p˘dního fondu a PUPFL.
Dopravní obsluha ¯eöeného území musí, v souladu s ustanovením §10 zákona Ë 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích, v platném znÏní, a v souladu s vyhláökou Ë. 104/1997 Sb., v platném znÏní,
splÚovat poûadavky »SN 73 6110 Projektování místních komunikací, vËetnÏ p¯ipojení navrûen˝ch
komunikací na stávající komunikace dle »SN 73 6102.
Doprava v klidu
V souËasnÏ zastavÏném území jsou p¯imÏ¯enÏ uspokojeny nároky na odstavování a parkování
vozidel. U za¯ízení v˝roby a obËanské vybavenosti je zajiötÏno odstavování vozidel na vlastních pozemcích
nebo na ve¯ejnÏ p¯ístupn˝ch plochách. Odstavná stání pro území obytné zástavby jsou zajiötÏna na
pozemcích rodinn˝ch dom˘. Pot¯eba odstavn˝ch stání (O) a parkovacích stání (P) v místech navrûené
zástavby bude ¯eöena podle »SN 73 6056 (Odstavné a parkovací plochy silniËních vozidel).
ZnaËené turistické a cyklistické trasy
St¯edem ¯eöeného území prochází znaËená tzv. Dvo¯ákova turistická stezka (Ëervená). Stezka
zaËíná v Nelahozevsi, pokraËuje p¯es Novou Ves, JevinÏves, CtinÏves a ÿíp do Roudnice nad Labem.
Ve¯ejná doprava osob
Hromadná doprava osob je zajiötÏna autobusov˝mi spoji na trase mezi Roudnicí na Labem a
LedËicemi (Prahou). éelezniËní doprava probíhá na regionální trati VraÚany - Libochovice.
Letecká doprava
Do ¯eöeného území zasahuje vnÏjöí ochranné pásmo vzletov˝ch a p¯ibliûovacích prostor˘
(LetiötÏ Roudnice).
9.5) Technická infrastruktura
Technickou infrastrukturu tvo¯í vedení a stavby a s nimi provoznÏ související za¯ízení
technického vybavení (vodovody, vodojemy, kanalizace, Ëistírny odpadních vod, stavby a za¯ízení pro
nakládání s odpady, trafostanice, energetické vedení, komunikaËní vedení ve¯ejné komunikaËní sítÏ,
elektronické komunikaËní za¯ízení ve¯ejné komunikaËní sítÏ a produktovody).
Pozn.:

ÿeöené území je souËástí zpracovaného Plánu rozvoje vodovod˘ a kanalizací Ústeckého kraje.

OdvodnÏní území, sráûkové odpadní vody
Sráûkové odpadní vody jsou v zastavÏném území u jednotliv˝ch nemovitostí zvládány s
pouûitím vsaku nebo akumulaËních prvk˘ (s následn˝m vyuûíváním nap¯. pro zavlaûování zelenÏ).
Nevsáknuté sráûkové vody, zejména z komunikací, jsou do nejbliûöího recipientu odvádÏny p¯eváûnÏ
systémem rigol˘, struh a propustk˘.
Vzhledem k morfologii terénu, a tím souvisejícímu nátoku sráûkov˝ch vod z extravilánu, je
zejména ve st¯ední Ëásti nutno ve zv˝öené mí¯e dbát na údrûbu systému odvodÚovacích za¯ízení.
Pozn.:

ObecnÏ platí, ûe odtokové pomÏry z povrchu urbanizovaného území musí b˝t po v˝stavbÏ
srovnatelné se stavem p¯ed ní (stejné mnoûství ve stejném Ëasovém úseku), tj. nemá docházet
ke zhoröení odtokov˝ch pomÏr˘ v území a v tocích (nap¯. vlivem odvodÚování neúmÏrnÏ
velk˝ch zpevnÏn˝ch ploch, st¯ech ap.).

Splaökové odpadní vody
V obci je vybudována stoková síù oddílné splaökové kanalizace (K-LT.021.5-S.C). Odpadní vody
jsou stokovou sítí z plastov˝ch kanalizaËních trub profilu DN 300 odvádÏny spoleËnÏ se splaökov˝mi
vodami z obce CtinÏves (»ernouËek, MnetÏö a Vraûkov) do Ëerpací stanice Vraûkov odkud jsou v˝tlaËn˝m
¯adem Ëerpány do kanalizaËní sítÏ obce Straökov a odtud k likvidaci na centrální ËistírnÏ odpadních vod
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(»OV) Straökov. Kanalizace je v majetku obce, provozovatelem jsou SeveroËeské vodovody a kanalizace, a.
s. Na kanalizaci je napojeni vöichni obyvatelé sídla.
Celkové hodnoty produkce splaökov˝ch odpadních vod a hodnoty p¯ínosu zatíûení na »OV:
stav
317
39,9
16,9
17,5
35,8

poËet obyvatel (stav):
denní p¯ítok Qd (m3/den):
p¯ínos denního zneËiötÏní BSK5 (kg/den):
p¯ínos denního zneËiötÏní NL (kg/den):
p¯ínos denního zneËiötÏní CHSKcr (kg/den):

Pozn.:

návrh
91
11,5
5,8
4,9
10,0

Mnoûství vypouötÏn˝ch odpadních vod se rovná hodnotám pot¯eby vody ve smyslu ustanovení
§30, odst. 1 vyhláöky Ë. 428/2001 Sb., v platném znÏní. Nakládání s odpadními vodami musí
splÚovat poûadavky na¯ízení vlády »R Ë. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách p¯ípustného
zneËiötÏní povrchov˝ch vod a odpadních vod, náleûitostech povolení k vypouötÏní odpadních
vod do vod povrchov˝ch a do kanalizací a o citliv˝ch oblastech.

Zdroje vody, zásobování vodou
Obec CtinÏves je zásobována z oblastního vodovodu éernoseky - skupinov˝ vodovod Roudnice
nad Labem (OZ-SK-LT.010.3), provozní Ëást Pod¯ipsko.
Vodovod Pod¯ipsko zásobuje: KrabËice, Rovné, Vesce, CtinÏves, »ernouËek a Horní Be¯kovice.
Pro jmenované lokality je voda z vodojemu HostÏraz 2x 650 m3 (247,72/242,81) Ëerpána v˝tlaËn˝m
¯adem z litiny DN 150 do místních vodojem˘. CtinÏves náleûí do vodovodního tlakového pásma
vodojemu ÿíp 2x 150 m3 (294,54/291,06). Z vodojemu ÿíp vede p¯es CtinÏves p¯ivádÏcí ¯ad do vodojemu
Horní Be¯kovice. Na tento hlavní ¯ad je napojena vodovodní síù pro obec. Zásobní síù pokr˝vá celé
zastavÏné území obce, zásobuje 90% obyvatel. Vodovod je v majetku SVS a. s., provozovatelem jsou
SeveroËeské vodovody a kanalizace, a. s.
Pozn.:

Kvalita vody ve ve¯ejném vodovodu musí odpovídat poûadavk˘m obecnÏ závazn˝ch p¯edpis˘
(Vyhláöka MZ »R Ë. 252/2004 Sb., kterou se stanoví poûadavky na pitnou vodu a rozsah a
Ëetnost její kontroly). Ochranné pásmo ¯ad˘ a stok (dle zákona Ë. 274/2001 Sb., o vodovodech
a kanalizacích pro ve¯ejnou pot¯ebu, v platném znÏní) do pr˘mÏru 500 mm vËetnÏ Ëiní 1,5 m
na kaûdou stranu od vnÏjöího líce potrubí Ëi stoky.

Bilance pot¯eby pitné vody
Pot¯eba pitné vody (pro obytné stavby) stanovená dle p¯ílohy Ë. 12 vyhláöky Ë. 428/2001 Sb.
(specifická roËní pot¯eba vody na obyvatele: 46,0 m3/rok):
stav
317
14582
39,9

poËet obyvatel (stav):
roËní pot¯eba (m3):
Qd pr˘mÏrná denní pot¯eba vody (m3/den):

návrh
91
4186
11,5

Zásobování energií - vytápÏní
Pro vytápÏní je vyuûíváno p¯edevöím spalování zemního plynu.
Elektrifikace
Páte¯í rozvodného systému je venkovní vedení VN 22 kV, smÏ¯ované do distribuËních
trafostanic, které se nacházejí na severním a jiûním okraji sídla. Vlastníkem a provozovatelem elektrické
distribuËní soustavy je »EZ Distribuce a. s.
P¯edpokládaná spot¯eba elektrické energie pro obytné stavby v zastaviteln˝ch plochách a
plochách p¯estavby (stupeÚ elektrizace B: osvÏtlení, elektrické spot¯ebiËe a sporák s troubou, stupeÚ
elektrizace C: osvÏtlení, elektrické spot¯ebiËe, sporák s troubou a vytápÏní, nb - odhadovan˝ poËet RD):
stupeÚ:
B
C

Pozn.:

nb:
26
26

podíl:
0,8
0,2

specifick˝ p¯íkon Pbj (kW/bj):
5,5
18

poûadovan˝ p¯íkon (kW):
114,4
93,6

Ochranné pásmo (dle zákona Ë. 458/2000 Sb., tzv. energetick˝ zákon, v platném znÏní)
nadzemního vedení (vodiËe bez izolace) u napÏtí nad 1 kV a do 35 kV vËetnÏ Ëiní 7 m na obÏ
strany od krajních vodiË˘. Ochranné pásmo elektrické stanice stoûárové s p¯evodem napÏtí z
úrovnÏ nad 1 kV a menöí neû 52 kV na úroveÚ nízkého napÏtí je 7 m od stanice, ochranné
pásmo elektrické stanice kompaktní a zdÏné s p¯evodem napÏtí z úrovnÏ nad 1 kV a menöí neû
52 kV na úroveÚ NN je 2 m od stanice.
Takto definovaná pásma se vztahují pouze na nová za¯ízení, neboù v § 98 zákona Ë. 458/2000, v
platném znÏní, se uvádí, ûe ochranná pásma stanovená podle dosavadních právních p¯edpis˘
se nemÏní po nabytí úËinnosti zákona. Proto jsou ve v˝kresech vyznaËena, u staröích za¯ízení,
ochranná pásma d¯íve uplatnÏná: pro nadzemní vedení (vodiËe bez izolace) u napÏtí nad 1 kV
a do 35 kV vËetnÏ ochranné pásmo 10 m na obÏ strany od krajních vodiË˘.

Plynofikace
V sídle je realizována ploöná plynofikace. STL Potrubí zásobovací a rozvodné sítÏ je vedeno z RS
Libkovice pod ÿípem p¯es Kostomlaty pod ÿípem místními komunikacemi (p¯ednostnÏ p¯idruûen˝mi
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dopravními prostory), p¯ípadnÏ p¯ilehl˝mi ostatními plochami a zemÏdÏlsky vyuûívan˝mi pozemky.
Plynovodní p¯ípojky jsou ukonËeny v uliËní Ëá¯e stavebních parcel nebo v obvodov˝ch zdech objekt˘
hlavním uzávÏrem (HUP).
P¯edpokládan˝ odbÏr zemního plynu pro obytné stavby:
stupeÚ: nb:
va¯ení a TUV
vytápÏní 26
Pozn.:

podíl:
26
0,8

spec. pot¯eba (m3.rok/bj):
0,2
720
3744
3000
62400

spot¯eba plynu (m3/rok):

Ochranné pásmo (dle zákona Ë. 458/2000 Sb., tzv. energetick˝ zákon, v platném znÏní)
nízkotlak˝ch a st¯edotlak˝ch plynovod˘ a plynovodních p¯ípojek, jimiû se rozvádí plyn v
zastavÏném území obce, je 1 m na obÏ strany od p˘dorysu vedení. Ochranné pásmo u
ostatních plynovod˘ a technologick˝ch objekt˘ je 4 m na vöechny strany od p˘dorysu.

Produktovody
ÿeöen˝m územím procházejí dvÏ trasy produktovod˘ (severozápadní Ëást ¯eöeného území a
v˝chodní okraj ¯eöeného území), vlastníkem je »EPRO a. s.
Pozn.:

Ochranné pásmo podzemních potrubí pro pohonné látky a ropu (dle na¯ízení vlády Ë. 29/1959
Sb., o oprávnÏních k cizím nemovitostem p¯i stavbách a provozu podzemních potrubí pro
pohonné látky a ropu) je vymezeno svisl˝mi plochami veden˝mi ve vodorovné vzdálenosti 300
m po obou stranách od osy potrubí. Dle §5 odstavec 3) m. j. platí: Uvnit¯ ochranného pásma je
zakázáno: ... c) do vzdálenosti 100 m budovat jakékoliv objekty a souvislé zastavÏní vesnic.
BezpeËnostní vzdálenost je nejmenöí p¯ípustná vzdálenost od jin˝ch nadzemních objekt˘ a
za¯ízení, stanovená se z¯etelem k moûnému ohroûení. Její hodnota je odstupÚována podle
charakteru hodnocen˝ch objekt˘.

Telekomunikace
ÿeöené území p¯ísluöí k místnímu telekomunikaËnímu obvodu LitomÏ¯ice, základní
telekomunikaËní sluûby jsou zajiötÏny prost¯ednictvím spoleËnosti TELEFÓNICA O2 CZECH REPUBLIC a. s.
ÿeöen˝m územím prochází podél silnic III. t¯ídy kabely p¯enosové a p¯ístupové sítÏ. Ve¯ejná hovorna se
nachází ve st¯ední Ëásti sídla. ÿeöen˝m územím procházejí radioreléové trasy.
V zastaviteln˝ch plochách bude ¯eöena telekomunikaËní síù a p¯ipojení objekt˘ podzemní
kabelovou trasou. Navrûené obytné objekty budou p¯ímo napojeny na stávající místní síù (samostatn˝mi
staniËními kabely) s kapacitou min. 2 x 2 páry/1 rodinn˝ d˘m resp. bytovou jednotku.
Pozn.:

Ochranné pásmo (dle zákona Ë. 151/2000 Sb., o telekomunikacích, v platném znÏní)
podzemních telekomunikaËních vedení Ëiní 1,5 m po stranách krajního vedení.
Ve¯ejné osvÏtlení a místní rozhlas
V sídle je zajiötÏno ve¯ejné osvÏtlení a poslech místního rozhlasu.

Prostorová koordinace vedení technického vybavení
Prostorové uspo¯ádání sítí technického vybavení v prostoru silnic a místních komunikací musí
odpovídat p¯ísluön˝m »SN. SítÏ vedené v soubÏhu se silnicemi a místními komunikacemi v intravilánu
sídla budou p¯ednostnÏ ukládány do zeleného pásu nebo chodníku.
K¯íûení silnic s vedením sítí technického vybavení budou realizována, pokud to technické
podmínky v území dovolí, bez poruöení vozovek (uûitím bez v˝kopov˝ch technologií). V extravilánu sídel
budou vedení sítí technické infrastruktury realizovány mimo tÏlesa silniËních komunikací, doporuËeno je
soust¯edÏní tras dálkovod˘.
9.6) ObËanské vybavení
DÏti dojíûdÏjí do mate¯ské a základní ökoly v okolních sídlech, zejména pak v Roudnici nad
Labem. Za¯ízení pro poskytování základní zdravotní péËe v obci není. Zdravotní a sociální sluûby jsou
zajiöùovány v Roudnici nad Labem. Nejbliûöí lékárna se nachází v Roudnici nad Labem.
Obecní ú¯ad se sálem a knihovnou sídlí v objektu ve st¯ední Ëásti sídla, vedle kterého se
nachází prodejna smíöeného zboûí. Na návsi se nachází pohostinství a penzion, novÏ byl otev¯en provoz
malého pivovaru. Va v˝chodním okraji sídla se nachází sportovní areál s fotbalov˝m h¯iötÏm. U kostela se
nachází ve¯ejné poh¯ebiötÏ. P¯ed kostelem se nachází pomník padl˝m.
Poöta (PS» 413 01) a sluûebna Policie »R je v Roudnici nad Labem.
9.7) Nakládání s odpady
Skládky, evidované ekologické zátÏûe území
V ¯eöeném území nejsou evidovány lokality s povolením k ukládání odpad˘.
Pozn.:

V severozápadní Ëásti ¯eöeného území se nachází tÏstÏ za hranicí území b˝valá skládka
komunálního odpadu (oznaËení: Skládka CtinÏves).

ZneökodÚování odpad˘
Systém sbÏru, t¯ídÏní a zneökodÚování komunálního a stavebního odpadu i nebezpeËn˝ch
sloûek odpadu je upraven ObecnÏ závaznou vyhláökou.
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-

SbÏrné nádoby u jednotliv˝ch nemovitostí slouûí k ukládání zbytkového odpadu po vyt¯ídÏní.
Svoz se provádí dle harmonogramu sestaveného oprávnÏnou osobou a schváleného
p¯ísluön˝m orgánem obce.
Vyt¯ídÏné sloûky komunálního odpadu (papír, plasty, sklo) se ukládají do p¯ísluönÏ oznaËen˝ch
kontejner˘ umístÏn˝ch na ve¯ejnÏ p¯ístupn˝ch plochách.
NebezpeËné sloûky vyt¯ídÏné z komunálního odpadu jsou p¯edávány oprávnÏné osobÏ (BEC
Lovosice) k odvozu. Nevyuûité léky lze odloûit v lékárnách v okolních sídlech.
Odvoz kal˘ ze septik˘ a ûump si zajiöùují fyzické nebo právnické osoby u oprávnÏné osoby na
vlastní náklady.

9.8) NezastavÏné území
Z hlediska typologického ËlenÏní krajiny je ¯eöené území zahrnuto do dvou základních typ˘: 1Z1
(stará sídelní krajina Hercynica, zemÏdÏlská krajina, krajina ploöin a pahorkatin) a v severozápadní Ëásti
¯eöeného území na úboËí hory ÿíp 1M16 (stará sídelní krajina Hercynica, lesní a zemÏdÏlská krajina,
krajina izolovan˝ch kuûel˘).
ChránÏné Ëásti p¯írody a krajiny
Do ¯eöeného území zasahuje ochranné pásmo p¯írodní památky (PP) Hora ÿíp a EVL
CZ0420014 soustavy NATURA 2000. V˝znamn˝mi krajinn˝mi prvky jsou, v p¯ípadÏ ¯eöeného území, lesy,
vodní toky a údolní nivy (dle ustanovení §3 odst. b) zákona Ë. 114/1992 Sb., v platném znÏní).
V ¯eöeném území se na parcele Ë. 569/1 nacházejí dva památné stromy: lípa malolistá (ev. Ë.
5677.1/1) a jírovec maÔal (ev. Ë. 506076.1/1).
Hora ÿíp (CZ 0420014)
Dominantu bioty tvo¯í suùov˝ les (sv. Tilio-Acerion) v mozaice s drobnÏjöími stanoviöti ötÏrbinové vegetace
silikátov˝ch skal a ötÏrbin (sv. Asplenion septentrionalis). Lesní porost suùov˝ch svah˘ je obklopen prstencem
hercynsk˝ch dubohab¯in (sv. Carpinion), které na JZ úpatí p¯echázejí v mozaiku s perialpidskou bazifilní doubravou (sv.
Quercion pubescenti-petraeae). Skalnaté bezlesí je tvo¯eno mozaikami nízk˝ch xerofilních k¯ovin (sv. Prunion
spinosae), skalní vegetací s kost¯avou sivou (Festuca pallens), úzkolist˝ch such˝ch trávník˘ a such˝ch bylinn˝ch lem˘
(sv. Bromion erecti a sv. Festucion valesiacae). LokálnÏ se vyskytuje i bazifilní vegetace efemér a sukulent˘ (Alysso
alyssoidis-Sedion albi) a vegetace skalních ötÏrbin (sv. Asplenion septentrionalis). JJZ svah je charakteristick˝
öirokolist˝mi such˝mi trávníky (sv. Bromion erecti) s ke¯ov˝mi remízky a mezofilními ovsíkov˝mi loukami (sv.
Arrhenatherion elatioris).
Kvalitní a cenné jsou p¯edevöím nÏkteré úseky suùového lesa. Velmi cenné jsou také mozaiky s vegetací
nízk˝ch xerofilních k¯ovin na skalách. Na vymezeném území roste velké mnoûství vzácn˝ch, ohroûen˝ch a zvláötÏ
chránÏn˝ch druh˘ cévnat˝ch rostlin. Celková rozloha Ëiní 90,0487 ha.

Stanovení podmínek pro územní systém ekologické stability
Biogeografické ËlenÏní krajiny
ÿeöené území leûí v ÿipském bioregionu (1.2), kter˝ je tvo¯en níûinou tabulí na severozápadÏ
st¯edních »ech, zabírající p¯eváûnou Ëást Dolnooharské tabule a západní Ëást Praûské ploöiny.
Typick˝m rysem jsou opukové ploöiny s teplomiln˝mi, ¯idËeji i acidofilními doubravami. Ploöiny
jsou roz¯ezané st¯ednÏ hlubok˝mi údolími aû na skalní podloûí. Na jejich jiûních svazích se p¯edpokládají
subxerofilní doubravy aû skalní stepi na ostatních svazích dubohab¯iny a na dnÏ liniové luhy.
Nereprezentativními Ëástmi jsou terasy s acidofilními doubravami, které tvo¯í p¯echod do Polabského
bioregionu.
Do ¯eöeného území zasahují následující biochory (vöe v 2. bukodubovém vegetaËním stupni):
-2RE
-2PN
-2PB

Ploöiny na spraöích v suché oblasti 2. v.s.
Pahorkatiny na zahlinÏn˝ch píscích 2. v.s.
Pahorkatiny na slínech v suché oblasti 2 v.s.

P¯irozená vegetace
St¯ední Ëást území, kterou tvo¯í öiroká údolní niva Vraûkovského potoka je zahrnuta do
mapovací jednotky »ern˝öová dubohab¯ina (7). Západní Ëást ¯eöeného území (úboËí hory ÿíp) tvo¯í
mapovací jednotka Mochnová doubrava (33). V˝chodní Ëást území je zahrnuta do mapovací jednotky
Lipová doubrava (Tilio-Betuletum)(8) a biková a/nebo jedlová doubrava (Luzulo albidae-Quercetum
petaeae, Abieti-Quercetum)(36).
Nadregionální a regionální územní systém ekologické stability:
V úrovni nadregionálního a regionálního ÚSES jsou závazn˝m podkladem vydané ZÚR
Ústeckého kraje. Územím prochází regionální biokoridor RBK 1118 ÿíp - Pomoklina a okrajovÏ do nÏj
zasahuje regionální biocentrum RBC 1300 ÿíp.
V lokální úrovni se v ¯eöeném území nacházejí biokoridory LBK c, LBK d, LBK e, lokální biocentra
LBC 14, LBC 6. K zaloûení je navrûeno LBC 15 U OvËína.
Vymezení lokálních Ëástí územního systému ekologické stability je navrûeno v souladu s
provádÏn˝mi komplexními pozemkov˝mi úpravami a zcela v souladu se ZÚR Ústeckého kraje.
OznaËení/název:
Cílová v˝mÏra:
FunkËní typ (biogeografick˝ v˝znam):

1118/ÿíp - Pomoklina
funkËní 15,04 ha/ k zaloûení 6,13 ha
Biokoridor regionální, funkËní, k zaloûení a doplnÏní
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Stav: RBK je vymezen od regionálního biocentra RBC Pomoklina 1482 v souladu
se Zásadami územního rozvoje Ústeckého kraje v öirokém pruhu p¯es lesní masiv Meziháje
severov˝chodnÏ od »ernouËku. Odtud pokraËuje na severozápad jako navrûen˝ k zaloûení podél obËasné
svodnice se vzrostlou doprovodnou zelení k silnici »ernouËek – CtinÏves, kterou p¯ekraËuje a p¯es
navrûené vloûené lokální biocentrum LBC 14 pokraËuje do navrûeného LBC 15. Odtud jeho trasa vede
severozápadnÏ nejprve ornou p˘dou a v západním smÏru vyuûívá post agrární lada na úpatí ÿípu, jejichû
prost¯ednictvím se napojuje na regionální biocentrum ÿíp. S v˝jimkou lesního úseku u »ernouËku a úseku
post agrárních lad a remíz˘ na úpatí ÿípu není navrûen˝ regionální biokoridor funkËní a vyûaduje zaloûení.
Návrh opat¯ení: Zaloûit a doplnit regionální biokoridor lesního typu. V místech k¯íûení s
nadzemním vedením VN a jeho ochrann˝mi pásy zaloûit TTP. Vzhledem k zábor˘m kvalitní orné p˘dy je
biokoridor navrûen v minimální öí¯i 40 m. V úseku mezi lesem u »ernouËku a silnicí III/24623 »ernouËek –
CtinÏves je navrûeno k doplnÏní na minimální öí¯i 40 m s vyuûitím tÏchto d¯evin: topolu Ëerného, jasanu
ztepilého, dubu letního, habru obecného a javoru mléËe.
Ve zb˝vajících Ëástech RBK navrûen˝ch k zaloûení vytvo¯it obdobn˝ lesní pás z druh˘ lipové
habrové doubravy. Pouûít lze duby zimní a letní, doplnÏné habrem obecn˝m, lípou srdËitou, jilmem
habrolist˝m a javorem mléËem. Z ke¯˘ je moûno za¯adit ptaËí zob obecn˝, lísku obecnou, brslen evropsk˝,
do okrajov˝ch lem˘ trnku obecnou a svídu krvavou.
Typ cílového spoleËenstva: lipové habrové doubravy, jasanové olöiny niûöího stupnÏ.
OznaËení/název:
Cílová v˝mÏra:
FunkËní typ (biogeografick˝ v˝znam):

1300/ÿíp
129,4 ha
Biocentrum regionální, funkËní

Návrh opat¯ení: V rámci správy národní kulturní památky zajistit p¯imÏ¯enou regulaci pohybu
návötÏvník˘ po biocentru. Zejména zamezit pohybu terénních cyklist˘ mimo hlavní p¯ístupovou
komunikaci k vrcholu. Chránit stanoviötÏ xerotermofytních spoleËenstev v okolí vyhlídek. V lesních
porostech hospoda¯it s ohledem na prioritní ekologickou funkci lokality, eliminovat nep˘vodní druhy,
zejména trnovník akát. Probíhající druhotnou spontánní sukcesi porost˘ na pozemcích b˝val˝ch
extenzivních sad˘, na pastvinách a mezích zahrnut˝ch do biocentra, usmÏrÚovat likvidací p¯ípadného
náletu cizorod˝ch taxon˘, zejména trnovníku akátu.
Typ cílového spoleËenstva: Typická buková doubrava, zakrslá buková doubrava, skalní lesostep.
OznaËení/název:
Cílová v˝mÏra:
FunkËní typ (biogeografick˝ v˝znam):

6/ Za hájky
4,4 ha
Biocentrum lokální, funkËní

Stav: Biocentrum je vymezeno s vyuûitím post agrárních lad, které tvo¯í b˝valé, d¯íve
obhospoda¯ované louky, pastviny, sady a zahrady. Biocentrum leûí na minerálnÏ bohat˝ch p˘dách lokálnÏ
s tendencí k silné eutrofizaci. Ze strom˘ p¯evaûuje trnovník akát, öí¯í se jasan ztepil˝ a topol osika. Mezi
ke¯i jsou nejËastÏjöí trnka obecná, t¯eöeÚ ptaËí, r˘ûe öípková, bez Ëern˝ a brslen evropsk˝. V jihov˝chodní
Ëásti biocentra je patrn˝ celoroËnÏ tekoucí pramen. Pramen ústí do rybníËku (dnes bezvodém, se
znateln˝m tvarem), ËásteËnÏ zazemnÏn˝m, v jeho okolí jsou letité vrby.Návrh opat¯ení: Hospoda¯ení v
lese pod¯ídit prioritnímu ekologickému poslání lokality. Eliminovat trnovník akát a nahradit ho druhy
vymezen˝ch STG: dubem zimním a borovicí lesní, s p¯ímÏsí javoru mléËe, je¯ábu obecného, osiky a b¯ízy
bílé.
Návrh opat¯ení: Stávající spontánní sukcesi usmÏrnit podsadbou druh˘ charakterizujících
typickou habrovou doubravu. Pouûít lze dub zimní i letní, lípu srdËitou, buk lesní (ve vlhËích a p¯istínÏn˝ch
partiích biocentra), habr obecn˝, javor mléË a jilm habrolist˝. Z ke¯˘ je moûno za¯adit ptaËí zob obecn˝,
lísku obecnou, brslen evropsk˝, na okraje trnku obecnou a svídu krvavou. D˘slednÏ z porostu odstraÚovat
trnovník akát a podporovat vÏkovou diverzitu v porostu.
Typ cílového spoleËenstva: typické habrové doubravy.
OznaËení/název:
Cílová v˝mÏra:
FunkËní typ (biogeografick˝ v˝znam):

14/ Pod OvËínem
3,9 ha
Biocentrum lokální, funkËní a k doplnÏní

Stav: Biocentrum je vymezeno jako vloûené do regionálního biokoridoru RBK 1118.
Biocentrum je z poloviny své plochy urËeno k zaloûení. Stávající lesní porost, kter˝ se skládá v˝hradnÏ z
topolu Ëerného a v ke¯ovém pat¯e bezu Ëerného je sev¯en mezi dvÏma otev¯en˝mi zemními melioraËními
kanály se smÏrovou i spádovou úpravou. Lokálním biocentrem protéká Vraûkovsk˝ potok. Klidná poloha
tohoto biocentra s doplÚující v˝sadbou d¯evin a následnou péËí umoûní vznik stabilizaËního prvku.
Návrh opat¯ení: Ve stávajícím porostu citlivÏ provést náhradu jiû doûívajících topol˘. V
plochách urËen˝ch k zaloûení na souËasné orné p˘dÏ vysadit lesní porost, jehoû kostru budou tvo¯it
d¯eviny odpovídající danému STG a vláhov˝m podmínkám (jasan ztepil˝, olöe lepkavá, vrba bílá, jilm
habrolist˝, dub letní, javor mléË a habr obecn˝, do podrostu brslen evropsk˝ a kalina obecná). MaximálnÏ
podporovat p¯irozenou sukcesi. Stávající vegetaËní doprovod Vraûkovského potoka je t¯eba zachovat.
Typ cílového spoleËenstva: jasanové olöiny niûöího stupnÏ.
OznaËení/název:
Cílová v˝mÏra:
FunkËní typ (biogeografick˝ v˝znam):

15/ U OvËína
3,2 ha
Biocentrum lokální, k zaloûení
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Stav: Biocentrum je vymezeno jako vloûené do regionálního biokoridoru RBK 1118 v sousedství
zemÏdÏlského areálu. Z jihozápadu a jihov˝chodu je ohraniËeno polní cestou.
Návrh opat¯ení: Biocentrum je celé urËeno k zaloûení na orné p˘dÏ. Jedná se o zaloûení
nového lesního porostu na orné p˘dÏ v celé ploöe navrûeného lokálního biocentra. Pouûité d¯eviny budou
odpovídat danému STG (dub letní a zimní, habr obecn˝, lípa srdËitá, jilm habrolist˝ a javor mléË). Z ke¯˘ je
moûno za¯adit ptaËí zob obecn˝, lísku obecnou, brslen evropsk˝, na okraje trnku obecnou a svídu krvavou.
Typ cílového spoleËenstva: lipové habrové doubravy.
OznaËení/název:
Cílová v˝mÏra:
FunkËní typ (biogeografick˝ v˝znam):

c
funkËní 1,1 km/ k zaloûení 0,4 km
Biokoridor lokální, ËásteËnÏ vymezen˝,
ËásteËnÏ navrûen k zaloûení

Stav: Biokoridor má od lokálního biocentra LBC 6 dvÏ vÏtve. Jiûní smÏ¯ující k RBK 1118 je
vymezena s vyuûitím p¯eváûnÏ akátového remízku v lokalitÏ OvËín a navazujících post agrárních lad a
mezí. Vyûaduje druhovou transformaci a doplnÏní porost˘. Krátká severní vÏtev biokoridoru kromÏ mezí a
post agrárních lad obsahuje i krátk˝ úsek veden˝ po dnes orné p˘dÏ. Vyûaduje rovnÏû doplnÏní
spontánních porost˘.
Návrh opat¯ení: Akátové porosty na trase biokoridoru v lokalitÏ OvËín odtÏûit a nahradit novou
lesní v˝sadbou jejíû kostru budou tvo¯it duby zimní i letní, doplnÏné habrem obecn˝m, lípou srdËitou,
jilmem habrolist˝m a javorem mléËem. Z ke¯˘ je moûno za¯adit ptaËí zob obecn˝, lísku obecnou, brslen
evropsk˝, na okraje trnku obecnou a svídu krvavou. Pomocí podsadeb ze stejn˝ch druh˘ usmÏrnit
dosavadní spontánní sukcesi i na ostatních úsecích vymezeného biokoridoru.
Typ cílového spoleËenstva: typické habrové doubravy, lipové habrové doubravy.
OznaËení/název:
Cílová v˝mÏra:
FunkËní typ (biogeografick˝ v˝znam):

d
funkËní 0,1 km/ k zaloûení 0,6 km
Biokoridor lokální, navrûen˝ k zaloûení

Stav: Biokoridor je od úpatí ÿípu navrûen s vyuûitím stávající meze, avöak vÏtöinou na úkor orné
p˘dy, smÏrem k v˝chodu aû k silnici CtinÏves – KrabËice, kterou krátce sleduje a poté p¯ichází k malému
akátovému remízku a p¯es mÏlké úûlabí se napojuje na biocentrum LBC 5 Agátka. Prostor mezi Agátkou a
biocentrem LBC 7 ZápadnÏ od Libkovic p¯ekonává biokoridor opÏt na úkor dnes orné p˘dy i kdyû do sebe
pojímá i nÏkolik drobn˝ch p¯eváûnÏ akátov˝ch remízk˘. Od LBC 7 smÏ¯uje trasa biokoridoru na sever
nejprve p¯es stávající smíöen˝ remíz a poté podél polních cest za hranice ¯eöeného území.
Návrh opat¯ení: V navrûené trase biokoridoru vysázet lesní pás o minimální öí¯ce 15 m. V
úsecích biokoridoru navrûen˝ch k zaloûení bude provedena v˝sadba respektující p˘dní podmínky
jednotliv˝ch úsek˘ jak vypl˝vá z vymezen˝ch STG (s p¯ihlédnutím k detailnímu posouzení hydrick˝ch
pomÏr˘ konkrétního místa). Tím bude urËen pomÏr zastoupení jednotliv˝ch d¯evin v dílËích
vláhovÏ rozdíln˝ch úsecích. DoporuËena je v˝sadba: dubu zimního i letního, javoru mléËe, lípy srdËité,
habru obecného, jilmu habrolistého, ve vlhËích polohách i jasanu ztepilého, topolu Ëerného a topolu
osiky. Z ke¯˘ lze doporuËit lísku obecnou, svídu krvavou, hloh jednosemenn˝, zimolez obecn˝, ptaËí zob
obecn˝ a brslen evropsk˝. Ve stávajících porostech provést náhradu doûívajících Ëi nevhodn˝ch d¯evin.
Typ cílového spoleËenstva: lipové habrové doubravy, typické habrové doubravy, zakrslé lipové
bukové doubravy.
OznaËení/název:
Cílová v˝mÏra:
FunkËní typ (biogeografick˝ v˝znam):

e/ Vraûkovsk˝ potok
funkËní 0,1 km/ k zaloûení 0,6 km
Biokoridor lokální, navrûen˝ k zaloûení

Stav: Biokoridor je navrûen soubÏûnÏ s Vraûkovsk˝m potokem od vloûeného
lokálního biocentra LBC 14 Pod OvËínem. Jeho trasa vede v jihozápadní Ëásti k. ú. CtinÏves aû ke
katastrální hranici s k. ú. MnetÏö, kde dále pokraËuje v souladu s tamním plánem ÚSES. »ást navrûené
Ëásti lokálního biokoridoru vstupuje i do k. ú. »ernouËek. Vraûkovsk˝ potok protéká zemním korytem
smÏrovÏ a spádovÏ upraven˝m, místy s doprovodnou zelení. Biokoridor v minimálních öí¯kov˝ch
parametrech na úkor orné p˘dy.
Návrh opat¯ení: Vytvo¯it souvisl˝ biokoridor lesního typu o minimální öí¯ce 15 m tím, ûe
v úsecích biokoridoru navrûen˝ch k zaloûení bude provedena v˝sadba odpovídající vymezenému STG (dub
zimní i letní, javor mléË, lípa srdËitá, habr obecn˝, jasan ztepil˝). Z ke¯˘ je doporuËena svída krvavá, hloh
jednosemenn˝, zimolez obecn˝, ptaËí zob obecn˝, brslen evropsk˝ a kalina obecná.
Typ cílového spoleËenstva: lipové habrové doubravy.
InterakËní prvky (IP1 - IP18):
InterakËní prvky jsou ekologicky v˝znamné krajinné prvky nebo v˝znamná liniová spoleËenstva
niûöích parametr˘ neû místní biocentra a biokoridory, která vöak mají nezastupitelnou úlohu pro zlepöení
vodohospodá¯sk˝ch funkcí území a jeho protierozní ochrany a pro zv˝öení ekologické stability krajiny.
Vymezené interakËní prvky tvo¯í p¯eváûnÏ meze, remízky a terasy o öí¯ce 3 -10 m umístÏné na
úpatí svahu hory ÿíp prostorovÏ mozaikovitÏ rozloûené na stávající orné p˘dÏ. Jejich tvar i smÏrové
umístÏní respektuje svaûitost území. Jsou vûdy umístÏny kolmo na svah, tak aby maximálnÏ plnily nejen
stabilizaËní ale i protierozní funkci. Dotvá¯í charakter krajiny a umocÚují stabilizaËní funkci regionálního
biokoridoru RBK 1118 a regionálního biocentra RBC 1300 ÿíp. Tvo¯í p¯irozené vlastnické hranice pozemk˘.
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Stávající doprovodnou zeleÚ tvo¯í jasan ztepil˝, jilm vaz, topol Ëern˝, olöe lepkavá, vrba bílá, dub letní. Z
ke¯˘ je zastoupen bez Ëern˝, ostruûiník k¯ovit˝, brslen evropsk˝.
Návrh opat¯ení: Stávající interakËní prvky ponechat p¯irozenému v˝voji. Zachovat doprovodnou
zeleÚ a dle pot¯eby a prostorov˝ch moûností ji postupnÏ nahrazovat dubem letním, jasanem ztepil˝m,
habrem obecn˝m, javorem mléËem, lípou srdËitou. Ve vlhËích polohách topolem Ëern˝m, topolem osikou,
Ëi vrbou bílou. RovnÏû je moûné vyuûít ovocné d¯eviny: övestku obecnou, o¯eöák královsk˝, jabloÚ
obecnou Ëi hruöeÚ obecnou.
9.9) Stanovení podmínek pro prostupnost krajiny
Dle návrhu komplexních pozemkov˝ch úprav kostru sítÏ tvo¯í silnice III. t¯ídy. Na silnice a
stávající místní komunikace v obci navazují vedlejöí a doplÚkové cesty urËené pro zp¯ístupnÏní pozemk˘
(cesty jsou uvedeny v soupisu spoleËn˝ch za¯ízení komplexních pozemkov˝ch úprav). Místní komunikace
v sídle jsou zpevnÏné asfaltem, p˘vodní polní cesty jsou hlinÏné nebo travnaté, navazující na sousední
katastrální území. Od jihov˝chodu na severozápad územím prochází ËervenÏ znaËená turistická trasa na
ÿíp, která je vyuûívána nejen turisty ale i cyklisty.
Dle pot¯eby byly do plánu spoleËn˝ch za¯ízení navrûeny nové cesty a prodlouûení stávajících
cest (o celkové délce cca 4,5 km), jejichû rozsah je vyznaËen ve v˝kresové dokumentaci. NovÏ navrhované
polní cesty jsou nezpevnÏné v kategoriích vedlejöí a doplÚkové. ZpevnÏní cest není vzhledem k
ochrannému pásmu NKP ÿíp navrhováno.
9.10) Stanovení podmínek pro protierozní opat¯ení a retenËní schopnosti
V souladu s komplexními pozemkov˝mi úpravami je navrûeno zatravnÏní cca 2,5 ha zemÏdÏlské
p˘dy v jihov˝chodní Ëásti k. ú. CtinÏves v lokalitÏ K Be¯kovicím. Travní porost je navrûen p¯edevöím z
d˘vodu malé mocnosti hloubky p˘dy (dle BPEJ se jedná o mÏlkou p˘du) a p¯ispívá k zachování trvalé
úrodnosti a sníûení erozních proces˘ v p˘dÏ.
PEO 5
PEO 6
PEO 7

Technická opat¯ení proti vÏtrné erozi:
vÏtrolam o öí¯ce 6,5 m a délce 381 m v severní Ëásti k. ú. CtinÏves na orné p˘dÏ, mezi silnicí
III/24623 a katastrální hranicí se sousedním k. ú. Kostomlaty p. ÿípem (orientace vÏtrolamu je
S-SV aû J-JZ, kolmo na smÏr p¯evládajících vÏtr˘)
vÏtrolam o öí¯ce 6,5 m a délce 217 m ve v˝chodní Ëásti k. ú. CtinÏves, vede podél katastrální
hranice se sousedním k. ú. Kostomlaty p. ÿípem (orientace vÏtrolamu je S-SZ aû J-JV, kolmo na
smÏr p¯evládajících vÏtr˘)
vÏtrolam o öí¯ce 6,5 m a délce 297 m vseverní Ëásti k. ú. CtinÏves, vede podél katastrální
hranice se sousedním k. ú. Kostomlaty p. ÿípem (orientace vÏtrolamu je S-SZ aû J-JV, kolmo na
smÏr p¯evládajících vÏtr˘)

9.11) Stanovení podmínek pro ochranu p¯ed povodnÏmi
Vzhledem k opakujícím se lokálním povodním v lokalitÏ K Be¯kovicím je v této ploöe navrûen
komplexními pozemkov˝mi úpravami záchytn˝ poldr POL1 s odvodÚovacím p¯íkopem OP1.
Parametry hráze a polderu POL1
Hráz polder je navrûena lichobÏûníkového profilu se öí¯kou v korunÏ 4,00 m a se sklony
návodního líce 1 : 3, vzduöného líce 1 : 2. Koruna hráze je uklonÏna ve sklonu 3 % do zdrûe. Hráz poldru
bude provedena jako homogenní a bude provedeno osetí. Celková délka hráze je 115,62 m, retenËní
kapacita polderu je cca 14 500 m3, plocha plánované zátopy je 1,1 ha.
OdvodÚovací p¯íkop OP1
Délka plánovaného p¯íkopu je 1525 m. Je navrûen lichobÏûníkového profilu se öí¯kou ve dnÏ
1000 mm. OpevnÏní p¯íkopu je kamenn˝m záhozem nebo jako zatravnÏn˝ pr˘leh s rozprost¯enou
zúrodnitelnou zeminou. Nad svah p¯íkopu nad opevnÏním z kamenného záhozu bude rozprost¯ena
zúrodnitelná zemina mocnosti a bude provedeno osetí. V místÏ k¯íûení odvodÚovacího p¯íkopu s cestou
bude z¯ízen brod z kamenné dlaûby uloûené do betonu.
Pozn.:

V ¯eöeném území nejsou stanovena záplavová území, aktivní zóny záplavov˝ch území nebo
území urËená k rozliv˘m povodní.
V blízkém okolí vodních tok˘ a ploch mohou b˝t stanoveny vodoprávním ú¯adem omezení
vypl˝vající zejména z §67 zákona Ë. 254/2001 Sb. (nap¯.: zákaz tÏûby nerost˘, zákaz skladování
odplavitelného materiálu, z¯izování oplocení, tábor˘ a kemp˘).

9.12) Stanovení podmínek pro rekreaci
Dalöí rozöi¯ování ploch individuální rekreace (ve formÏ staveb chat a zahradních domk˘) v
krajinÏ je zcela vylouËeno.
9.13) Stanovení podmínek pro dob˝vání nerost˘
Do ¯eöeného území nezasahuje chránÏné loûiskové území a není zde vymezen dob˝vací
prostor. V ¯eöeném území se nacházejí dvÏ lokality evidované jako sesuvná území (bodového charakteru):
ozn.:
1043
1044
1046

lokalita
CtinÏves
MnetÏö
Vraûkov

klasifikace
sesuv
sesuv
sesuv

aktivita
potenciální
potenciální
potenciální
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10)

Stanovení podmínek pro vyuûití ploch s rozdíln˝m zp˘sobem vyuûití
Jednotlivé plochy funkËního vyuûití jsou navrûeny v souladu s Vyhláökou Ë. 501/2006 Sb. ze dne
10. listopadu 2006, o obecn˝ch poûadavcích na vyuûívání území.
S ohledem na charakter území jsou vymezeny tyto plochy plochy funkËního vyuûití (u ploch
vymezen˝ch nad rámec Vyhláöky je uvedeno zd˘vodnÏní, d˘vod ËlenÏní jednotliv˝ch funkËních ploch je
uveden vûdy v jejich názvu):
-

plochy zastavÏného území a zastaviteln˝ch ploch:
plochy smíöené obytné - vesnické (SV)
plochy bydlení - vesnické (BV)
plochy rekreace - rodinná rekreace (RI)
plochy v˝roby a skladování - zemÏdÏlská v˝roba (VZ)

-

plochy ve¯ejné infrastruktury:
plochy obËanského vybavení - ve¯ejná infrastruktura (OV)
plochy obËanského vybavení - h¯bitovy a církevní stavby (OH)
plochy obËanského vybavení - sport (OS)
plochy dopravní infrastruktury - dráûní doprava (DZ)
plochy dopravní infrastruktury - silniËní doprava (DS)
plochy plochy dopravní infrastruktury - místní a p¯ístupové komunikace (DM)
plochy ve¯ejn˝ch prostranství (PV)
ve¯ejn˝ch prostranství - ve¯ejná zeleÚ (ZV)

-

-

nezastavitelné plochy (v zastavÏném území a zastaviteln˝ch plochách):
plochy sídelní zelenÏ - zahrady (ZN)
(plocha je vymezena z d˘vodu ochrany ploch zahrad a dalöích pozemk˘ zemÏdÏlského
p˘dního fondu souvisejících se zastavÏn˝m územím, na kter˝ch není nap¯. vzhledem k existenci
limit˘ vyuûití území nebo charakteru území vhodné umísùovat stavby, zejména pak po stavby
pro bydlení)
plochy sídelní zelenÏ - ochranná a izolaËní zeleÚ (ZO)
(plocha je vymezena z d˘vodu ochrany ostatních ploch s charakterem krajinné zelenÏ
souvisejících se zastavÏn˝m územím, na kter˝ch není nap¯. vzhledem k existenci limit˘ vyuûití
území nebo charakteru území vhodné umísùovat stavby, zejména pak po stavby pro bydlení)

-

plochy nezastavÏného území:
plochy p¯írodní (NP)
plochy lesní (NL)
plochy krajinné zelenÏ (NK)
(plocha je vymezena z d˘vodu ochrany zelenÏ na nelesních pozemcích mimo zastavÏné území
a zastavitelné plochy, doprovodná a rozpt˝lená krajinná zeleÚ mimo plochy p¯írodní)
plochy zemÏdÏlské (NZ)
plochy zemÏdÏlské - terasy (NZ.t)
plochy zemÏdÏlské - sady a záhumenky (NZ.s)
plochy zemÏdÏlské - nivy (NZ.n)
plochy vodní a vodohospodá¯ské (W)

11)

Vyhodnocení p¯edpokládan˝ch d˘sledk˘ navrhovaného ¯eöení na ZPF a PUPFL

-

11.1) Vöeobecné údaje o zemÏdÏlském p˘dním fondu v ¯eöeném území
Charakteristika geomorfologick˝ch podmínek
Geomorfologicky spadá ¯eöené území do provincie »eská vysoËina, soustava »eská tabule, pod
soustava St¯edoËeská tabule, do celku Dolnooharská tabule a podcelku ÿipská tabule (okrsek: KrabËická
ploöina).
Pozn.:

Nejvyööím bodem ¯eöeného území je úboËí hory ÿíp (320 m n. m.) na severozápadním okraji
¯eöeného území. Nejniûöím místem ¯eöeného území je Vraûkovsk˝ tok na západním okraji
¯eöeného území (215 m n. m.). ZastavÏné území sídla se pohybuje v rozmezí 224 - 260 m n. m.

Charakteristika geologick˝ch podmínek
Hora ÿíp je tvo¯ena terciérními vulkanick˝mi horninami (ËediË). Svahy a terasy hory jsou
tvo¯eny kamenit˝mi a hlinito-kamenit˝mi sedimenty. VÏtöina ¯eöeného území je tvo¯ena mozaikou spraöe,
ötÏrku a písku, na kterou navazují mezozoické horniny (pískovce a jílovce).
Charakteristika hydrogeologick˝ch podmínek
ID hydrogeologického rajonu:
Název hydrogeologického rajonu:
Plocha hydrogeologického rajonu :
Oblast povodí:
Hlavní povodí:

4530
Roudnická k¯ída
405,81 km2
Oh¯e a Dolní Labe
Labe
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Skupina rajon˘:
Geologická jednotka:

K¯ída Oh¯e a St¯edního Labe po LitomÏ¯ice
Sedimenty svrchní k¯ídy

Charakteristika klimatick˝ch podmínek
ÿeöené území je souËástí teplé klimatické oblasti B, klimatického okrsku B1 (mírnÏ tepl˝, such˝
s mírnou zimou), kter˝ je charakteristick˝ pr˘mÏrnou teplotou 8,5 °C, pr˘mÏrnou teplotou vegetaËního
období 14,8 °C, pr˘mÏrn˝m roËním úhrnem sráûek 491 mm a pr˘mÏrn˝m úhrnem sráûek za vegetaËní
období 314 mm. VegetaËní období je delöí neû 160 dní, pr˘mÏrn˝ sluneËní svit Ëiní 1 700 hodin roËnÏ,
snÏhová pokr˝vka leûí pr˘mÏrnÏ 40 dn˘ v roce.
Charakteristika hydrologick˝ch podmínek
ÿeöené území je zahrnuto do chránÏné oblasti p¯irozené akumulace vod (CHOPAV)
SeveroËeská k¯ída, které bylo vyhláöeno Na¯ízením vlády Ë. 85/1981 Sb. ÿeöené území je zranitelnou
oblastí (dle Na¯ízení vlády »R Ë. 103/2003 Sb., o stanovení zraniteln˝ch oblastí, p¯íloha Ë. 1).
Hlavním recipientem je Vraûkovsk˝ potok. Z hlediska struktury vyööích hydrologick˝ch po¯adí
spadá ¯eöené území do: 1 - 13 - 04 (povodí Labe, Oh¯e od Chomutovky po ústí) a 1 - 12 - 03 (v˝chodní
okraj ¯eöeného území, povodí Labe, Labe od Vltavy po Oh¯i). Hydrologické ËlenÏní dílËích povodí v
¯eöeném území:
kód
1-13-04-064
1-12-03-017
Pozn.:

rozloha povodí (v km2)
18,748
42,050

vodní tok
Vraûkovsk˝ potok
Labe, Dolní Be¯kovice - jez

Správci vodních tok˘ mohou p¯i v˝konu správy vodního toku, pokud je to nezbytnÏ nutné a po
p¯edchozím projednání s vlastníky pozemk˘, uûívat pozemk˘ sousedících s korytem vodního
toku (dle ustanovení §49 zákona Ë. 254/2001 Sb., o vodách) do 6 m od b¯ehové Ëáry pro úËely
jejich údrûby a zajiötÏní provozu.

Charakteristika zemÏdÏlské v˝roby
ÿeöené území je souËástí v˝robní podoblasti ÿ 2 (ÿepa¯ská 2) a chmela¯ské oblasti ÚötÏcko
(Vyhláöka Ministerstva zemÏdÏlství Ë. 318/2000 Sb.). ÿeöené území není dle Na¯ízení vlády Ë. 500/2001
Sb. za¯azeno do ménÏ p¯ízniv˝ch oblastí.
Podíl zemÏdÏlské p˘dy v ¯eöeném území Ëiní 84 %. V˝mÏry ploch zemÏdÏlského p˘dního
fondu (v ha) v ¯eöeném území:
Katastrální území (údaje v ha):
orná p˘da
chmelnice
zahrada
ovocn˝ sad
travní porosty
celkem

CtinÏves
408
15
11
13
14
461

Vyhláöka Ë. 456/2005 Sb., kterou se stanoví seznam katastrálních území s p¯i¯azen˝mi
pr˘mÏrn˝mi cenami zemÏdÏlsk˝ch p˘d odvozen˝mi z BPEJ uvádí pro ¯eöené území:
k. ú. Vraûkov

6,74 KË/m2

Charakteristika p˘d v ¯eöeném území
Podél Vraûkovského potoka se v nev˝razné nivÏ st¯edem území táhne pás Ëernice a Ëernozemí,
kter˝ p¯echází na svazích hory ÿíp do hnÏdozemí a rendzin˘ (hnÏdé p˘dy na vápenitém podkladÏ). V˝öe
poloûené lokality v˝chodní Ëásti území jsou tvo¯eny regozemÏmi (slabÏ vyvinuté p˘dy na sypk˝ch
sedimentech - spraöe ap.).
10650
12210
13716

10100
10810
12212
14168

10110
11901
12213
15111

10411
11911
12242
15411

10501
11914
12252
15600

10511
11941
12253
16000

10600
11944
12801
16200

10602
12110
12811

10610
12112
12814

10640
12210
12851

Hlavní p˘dní jednotka (HPJ):
01
04
05
06
08
19
21

»ernozemÏ (typické i karbonátové) na spraöi; st¯ednÏ tÏûké, s p¯eváûnÏ p¯ízniv˝m vodním reûimem.
»ernozemÏ nebo drnové p˘dy Ëernozemí na píscích, mÏlké (do 0,3 m) p¯ekryvy spraöe na píscích; lehké,
velmi v˝suöné p˘dy.
»ernozemÏ vytvo¯ené na st¯ednÏ mocné (0,3 - 0,7 m) vrstvÏ spraöí uloûené na píscích, pop¯. i nivní p˘dy
na nivní uloûeninÏ s podloûím písku; lehËí, st¯ednÏ v˝suöné p˘dy.
»ernozemÏ typické, karbonátové a luûní na slinit˝ch a jílovit˝ch substrátech; tÏûké p˘dy, avöak s lehËí ornicí
a tÏûkou spodinou, obËasnÏ p¯evlhËené.
»ernozemÏ, hnÏdozemÏ i slabÏ oglejené, vûdy vöak erodované, p¯eváûnÏ na spraöích, zpravidla ve vyööí
svaûitosti; st¯ednÏ tÏûké
Rendziny a rendziny hnÏdé na opukách, slínovcích a vápenit˝ch svahov˝ch hlínách; st¯ednÏ tÏûké aû tÏûké,
se ötÏrkem, s dobr˝mi vláhov˝mi pomÏry, avöak nÏkdy krátkodobÏ p¯evlhËené.
HnÏdé p˘dy a drnové p˘dy, rendziny a ojedinÏle i nivní p˘dy na píscích; velmi lehké a silnÏ v˝suöné.
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22
28
37
41
51
54
56
60
62

HnÏdé p˘dy a rendziny na zahlinÏn˝ch písËit˝ch substrátech; vÏtöinou lehËí nebo st¯ednÏ tÏûké, s vodním
reûimem ponÏkud p¯íznivÏjöím neû p¯edchozí.
HnÏdé p˘dy, hnÏdé p˘dy kyselé a jejich slabÏ oglejené formy na bazick˝ch a neutrálních vyv¯elinách a
jejich tufech; st¯ednÏ tÏûké, vÏtöinou kamenité, p¯eváûnÏ s dobr˝mi vláhov˝mi pomÏry.
MÏlké hnÏdé p˘dy na vöech horninách; lehké, v ornici vÏtöinou st¯ednÏ ötÏrkovité aû kamenité, v hloubce
0,3 m silnÏ kamenité aû pevná hornina; v˝suöné p˘dy (kromÏ vlhk˝ch oblastí).
Svaûité p˘dy (nad 12 stupÚ˘) na vöech horninách; st¯ednÏ tÏûké aû tÏûké s r˘znou ötÏrkovitostí a
kamenitostí nebo bez nich; jejich vláhové pomÏry jsou závislé na sráûkách.
HnÏdé p˘dy oglejené a oglejené p˘dy na zahlinÏn˝ch ötÏrkopíscích a morénách; lehké aû st¯ednÏ tÏûké,
bez ötÏrku nebo slabÏ ötÏrkovité, náchylné k doËasnému zamok¯ení.
Oglejené p˘dy a hnÏdé p˘dy, oglejené na r˘zn˝ch jílech, vËetnÏ slinit˝ch, na jílech limnického terciéru;
tÏûké aû velmi tÏûké, bez ötÏrku, s velmi nízkou propustností a öpatn˝mi fyzikálními vlastnostmi, obvykle
doËasnÏ zamok¯ené.
Nivní p˘dy na nivních uloûeninách; st¯ednÏ tÏûké, s p¯ízniv˝mi vláhov˝mi pomÏry
Luûní p˘dy na nivních uloûeninách a spraöi; st¯ednÏ tÏûké, vláhové pomÏry p¯íznivé aû sklon k p¯evlhËení
Luûní p˘dy glejové na nivních uloûeninách a spraöi; st¯ednÏ tÏûké, obvykle doËasnÏ zamok¯ené podzemní
vodou v hloubce 0,5 - 1,0 m.

Ochrana ZPF
Pro jednotlivé BPEJ v ¯eöeném území je uveden stupeÚ p¯ednosti v ochranÏ dle dle Vyhláöky Ë.
48/2011 Sb., o stanovení t¯íd ochrany ZPF, ze dne 8. 3. 2011.
I. t¯ídy ochrany:
II.t¯ídy ochrany:
III. t¯ídy ochrany:
IV. t¯ídy ochrany:
V. t¯ídy ochrany:

10100
10110
10511
10411
12110
11944
14168

15600
10501
10602
10640
12212
12112

16000
10600
10610
10650
12814
12213

10810
12210
11901
12851
12242

16200
12801
11911
15111
12252

12811
11914
15411
12253

11941
13716

Investice do zemÏdÏlské p˘dy
V ¯eöeném území jsou v jihozápadní Ëásti ¯eöeného území provedeny ploöné meliorace drenáûe a na nÏ navazující hlavní melioraËní za¯ízení (HMZ). V ¯eöeném území se nenacházejí závlahové
systémy a ¯ady.
Eroze
Erozní Ëinnost proudící vody se na p˘dách ¯eöeného území uplatÚuje zejména na svazích hory
ÿíp. CelkovÏ je ¯eöené území hodnoceno pouze jako náchylné k erozi.
Erozní ohroûení vÏtrem ve v˝chodní Ëásti ¯eöeného území je ¯azeno do kategorie „p˘dy
ohroûené“ aû „p˘dy nejohroûenÏjöí“.
11.2) Vyhodnocení p¯edpokládan˝ch d˘sledk˘ navrhovaného ¯eöení na ZPF
Pro zastavitelné plochy, plochy p¯estaveb a dalöích opat¯ení je provedeno zd˘vodnÏní a
vyhodnocení p¯edpokládan˝ch d˘sledk˘ navrhovaného ¯eöení na ZPF v souladu se zákonem Ë. 334/1992
Sb., o ochranÏ zemÏdÏlského p˘dního fondu, v platném znÏní a vyhláöky MéP Ë. 48/2011 Sb. ve znÏní
pozdÏjöích úprav, kter˝mi se upravují nÏkteré podrobnosti ochrany ZPF.
V sídle se nachází zemÏdÏlsk˝ch provoz se zamÏ¯ením na ûivoËiönou v˝robu (nefunkËní),
skladov˝ areál a nÏkolik za¯ízení drobné a ¯emeslné v˝roby. Návrhem ¯eöení není naruöena síù úËelov˝ch
komunikací zajiöùující obsluhu zemÏdÏlsk˝ch pozemk˘, je zachován p¯ístup k polní trati. Vymezením
zastaviteln˝ch ploch nedochází k naruöení celistvosti blok˘ zemÏdÏlsk˝ch p˘d a nejsou vytvá¯eny tÏûko
obdÏlavatelné enklávy, mezi stávajícím zastavÏn˝m územím a novÏ navrhovan˝mi plochami v˝stavby.
Návrhem ¯eöení nedochází ve vztahu k p¯ísluönému dílËímu povodí k ovlivnÏní hydrologick˝ch
a odtokov˝ch pomÏr˘ v území (nap¯.: p¯evodem deöùov˝ch vod z jednoho dílËího povodí do druhého).
Sráûkové odpadní vody v zastaviteln˝ch plochách budou z ve¯ejn˝ch prostranství odvádÏny vyuûitím
upraven˝ch sklon˘ zpevnÏn˝ch povrch˘ a pomocí odvodÚovacích ûlábk˘ do nové oddílné deöùové
kanalizace.
ÚP CtinÏves p¯edpokládá umístÏní nové zástavby v okolí zastavÏného území. Z hlediska
moûnosti naplnÏní rozvojov˝ch pot¯eb je navrûené ¯eöení pokládáno za nejlepöí s p¯ihlédnutím k tomu, ûe
dalöí moûná území pro rozvoj jsou silnÏ ovlivnÏna dalöími limity vyuûití území, morfologií terénu, pop¯. v
nich nejsou podmínky pro efektivní zajiötÏní dopravní Ëi technické obsluhy.
P˘dy uvaûované v†územním plánu k†rozvoji obce jsou tvo¯eny p˘dami v†I. , II., III. a IV. t¯ídÏ
ochrany. Záborem jsou postiûeny p¯edevöím p˘dy I. t¯ídy ochrany 19,1513 ha (69,63 %) a II. t¯ídy ochrany
8,352 ha (30,37 %). Na území obce a zejména ve vazbÏ na souËasnÏ zastavÏné území obce se vyskytují
p¯eváûnÏ p˘dy I. t¯ídy ochrany. K†od˘vodnÏní návrh˘ ploönÏ nejv˝znamnÏjöí plochy Z1 lze obecnÏ
konstatovat, ûe oprávnÏnost za¯azení obce do †rozvojové osy republikové priority OS2 Praha - Ústí nad
Labem - hranice »R/NÏmecko (- Dresden), kde lze oËekávat zv˝öené poûadavky na zmÏny v†území, coû
potvrzuje zhruba desítka písemn˝ch ûádostí se zájmem o v˝stavbu rodinn˝ch dom˘. Obec má díky své
p¯íznivé poloze v†zázemí Roudnice nad Labem a s†vazbou na dálnici D8 a tím zájmu o bydlení v†ní,
pozitivní demografick˝ v˝voj - v†roce 2001 bylo v†obci evidováno 258 trvale bydlících obyvatel a v†roce
2011 jiû 315 trvale bydlících obyvatel.
Návrh plochy Z1, Z2, Z8 a Z9 lze tak ve vztahu k†v˝öe uveden˝m skuteËnostem souvisejícím s
umístÏním obce v v†rozvojové ose, ve vztahu k†nadpr˘mÏrnému demografickému r˘stu a poËtu
evidovan˝ch ûádostí o v˝stavbu a ve vztahu k†navrhovanému rozvoji, jeû obec povaûuje za ve¯ejn˝ zájem,
oznaËit za nezbytn˝. D˘vodem proË na tÏchto velk˝ch plochách dosud nebyla a nemohla b˝t zahájena
46

ÚP CTINÃVES (ZÁÿÍ 2016)

v˝stavba, byla skuteËnost, ûe tyto pozemky byly doposud pro v˝stavbu pouze rezervovány. Navrûená
plocha Z1 vychází z†platné územnÏ plánovací dokumentace a jejich zmÏn, kde bylo její ploöné vymezení
provÏ¯eno s†ohledem na terénní pomÏry a místní zkuöenosti s†rozlivem vod z†p¯ívalov˝ch deöù˘.
Navrhované smÏry rozvoje obce †vychází z†omezen˝ch územnÏ technick˝ch moûností obce
dan˝ch zejména vymezením ochranného pásma NKP ÿíp v kategorii I. a II. ochranného pásma, proto jsou
vöechny nové zastavitelné plochy i vöechny plochy p¯estavby navrhovány v†p¯ímé vazbÏ na souËasnÏ
zastavÏné území obce. †Nové zastavitelné plochy jsou prioritnÏ navrhovány tak, aby nezasahovaly do
pozemk˘, kde dochází k rozlivu Vraûkovského potoka, kter˝ sice nemá stanovené záplavové území, ale
z†místních znalostí je známo, kde se p¯i deötích rozlívá. Dále uvádíme ûe, ûádné dalöí pozemky s†niûöí
bonitou p˘dy a mimo plochy rozlivu Vraûkovského potoka Ëi plochy rozlivu po p¯ívalov˝ch sráûkách se
v†p¯ímé návaznosti na zastavÏné území obce, jak jiû bylo uvedeno v˝öe, nevyskytují.
K†ploöe Z3 dále uvádíme, ûe se jedná o plochu rozöí¯ení stávajícího sportovního areálu, které je
uvaûováno do proluky mezi stávajícím sportoviötÏm a rodinn˝mi domy. Rozöí¯ení stávajícího h¯iötÏ bylo
voleno tak, aby se minimalizovali st¯ety s†limity vyuûití území (OP NKP ÿíp, V. t¯ída ochrany ZPF ap.).
Z†navrûeného odnÏtí tvo¯í 1,5 ha návrh plochy pro odvodnÏní (such˝ polder), jehoû návrh je plnÏ
v†souladu s†Politikou územního rozvoje »R.
V†návrhu územního plánu byla respektována a zohlednÏna poloha obce v†rozvojové ose, Ëímû
byl rovnÏû naplnÏn bod 39 z†PÚR »R, podle nÏhoû se p¯i respektování republikov˝ch priorit územního
plánování má v tÏchto územích, kde lze oËekávat zv˝öen˝ zájem, umoûÚovat intenzivní vyuûívání území
v†souvislosti s†rozvojem ve¯ejné infrastruktury.
Územní plán nep¯edpokládá ûádné zábory p˘d s†investicemi do p˘dy.
-

Zkratky pro funkËní vyuûití ploch:
plochy smíöené obytné - vesnické (SV)
plochy bydlení - vesnické (BV)
plochy ve¯ejn˝ch prostranství (PV)
plochy obËanského vybavení - sport (OS)
plochy ve¯ejn˝ch prostranství - ve¯ejná zeleÚ (ZV)
plochy sídelní zelenÏ - zahrady (ZN)
plochy dopravní infrastruktury - místní a p¯ístupové komunikace (DM)
plochy p¯írodní (NP)
plochy krajinné zelenÏ (NK)
plochy vodní a vodohospodá¯ské (W)
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(ha)
1,9310

0,2104
1,7450

0,3042

0,9105

0,,3090

5,1011

Z2
Z3

Z4

Z8

Z9

celkem

celková plocha

Z1

označení

5,3949

0,3090

0,9105

0,2890

0,2104
1,7450

(ha)
1,9310

ZPF

10100
12212
10511
10100
10511
12212
12213
12252
10501
12212
15600
10100
10511
10501
15600
-

BPEJ

stupeň
přednosti
1
4
3
1
3
5
5
5
2
4
1
1
3
2
1
-

(ha)
1,1023
0,6932
0,1355
0,1212
0,3998
0,4227
0,7980
0,1245
0,0538
0,1342
0,8740
0,1192
0,0117
4,9901

orná půda

0,0892
0,1010
0,0365
0,1781
0,4048

(ha)

zahrady

Zastavitelné plochy (Z)

0,0000

(ha)

TTP

-

-

-

-

-

0

z toho plochy
plošných
meliorací
(ha)

zahrady (ZN): 0,9030 ha

pozn.:

-

BV

BV, ZN

BV, DM, ZN

-

zahrady (ZN): 0,6213 ha

BV, DM, ZN
ZV, OS sport (OS): 0,7416 ha, veřejná zeleň (ZV):
0,7312 ha

BV, DM, ZN

funkční využití
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(ha)
1,5493

1,5493

POL1

celkem

celková plocha

1,7091

celkem

označení

0,2037
0,2370

P5
P6

(ha)
0,7088

0,2587
0,0959
0,2050

P1

celková plocha

P2
P3
P4

označení

1,5493

(ha)
1,5493

ZPF

1,6881

0,1827
0,2370

0,2587
0,0959
0,2050

(ha)
0,7088

ZPF

10100
10810
-

BPEJ

12212
12252
15600
15600
15600
10501
16000
10501
10100
12212
-

BPEJ

stupeň
přednosti

stupeň
přednosti

1
2
-

4
5
1
1
1
3
1
3
1
4
-

(ha)
0,5293
0,0667
0,1128
0,0818
0,1232
0,0068
0,2302
1,1508

zahrady a sady

(ha)
1,5076
0,0417
1,5493

orná půda

0,0000

(ha)

zahrady

Plochy opatření (N)

0,2587
0,0959
0,1827
0,5373

(ha)

orná půda a
chmelnice

Plochy přestavby (P)

0,0000

(ha)

TTP

0,0000

(ha)

TTP

-

-

0

-

0

z toho plochy
plošných
meliorací
(ha)

(ha)

z toho plochy
plošných
meliorací

-

W

funkční využití

-

SV
BV

BV
BV
SV

BV

funkční využití

pozn.:

-

polder

-

v zastavěném území
v zastavěném území

v zastavěném území
v zastavěném území
v zastavěném území

v zastavěném území

pozn.:
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11.3) Vöeobecné údaje o lesích v ¯eöeném území
Lesy v ¯eöeném území jsou souËástí p¯írodní lesní oblasti 17 - Polabí, lesního hospodá¯ského
celku (LHC) LitomÏ¯ice, Lesní správa LitomÏ¯ice - Velemín, revír Roudnice n. Labem. Pro uvedenou lesní
p¯írodní oblast je zpracován a schválen oblastní plán rozvoje les˘ s platností do roku 2020. LHC
LitomÏ¯ice, má zpracován lesní hospodá¯sk˝ plán (LHP) s platností do 31. 12. 2016.
Katastrální území:
lesy (v ha)
lesnatost (%):

CtinÏves
42
7,7

Do ¯eöeného území zasahuje okraj souvislejöího zalesnÏní Pomoklina na jihov˝chodním okraji
území (soubory lesních typ˘: 1C - suchá habrová doubrava, 1K - kyselá doubrava, 2O - jedlo(buková)
doubrava). Dalöí lesy jsou rozpt˝leny v území ve formÏ polních lesík˘ nebo jako pozemky teras na úboËí
hory ÿíp (soubory lesních typ˘: 1C - suchá habrová doubrava).
V lesních porostech p¯evládají borové monokultury. Dle zastoupení cílov˝ch hospodá¯sk˝ch
soubor˘ se v ¯eöeném území nacházejí p¯eváûnÏ: 21 - exponovaná stanoviötÏ niûöích poloh a dále pak: 23
- kyselá stanoviötÏ niûöích poloh, 25 - ûivná stanoviötÏ niûöích poloh.
Lesy se nacházejí v 1. vegetaËním stupni.
Lesy v jihov˝chodní Ëásti ¯eöeného území (Pomoklina) jsou evidovány jako lesy zvláötního
urËení (kategorie 32e: lesy se zv˝öenou funkcí p˘doochrannou, vodoochrannou, klimatickou nebo
krajinotvornou).
Pozn.:

Rozsah pozemk˘ urËen˝ch k plnÏní funkcí lesa je urËen na základÏ poznatk˘ vypl˝vajících z
katastru nemovitostí a z podklad˘ Ústavu pro hospodá¯ské úpravy les˘ (OPRL 2014). Zahrnuje
skuteËné pozemky urËené k plnÏní funkcí lesa ve smyslu ustanovení §3, odst. 1, písm. a) a b)
zákona Ë. 289/95 Sb., o lesích.

11.4) Ochrana les˘
Dle §14, odst. 2 (zákona Ë. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znÏní) je t¯eba souhlas orgánu
státní správy les˘ i k dotËení pozemk˘ do vzdálenosti 50 m od okraje lesa.
V této vzdálenosti nejsou územním plánem vymezeny zastavitelné plochy nebo plochy
p¯estavby. Pozemky PUPFL jsou funkËním ËlenÏním územního plánu za¯azeny do ploch lesních (NL).
12)

Návrh ¯eöení poûadavk˘ obrany státu, poûární ochrany a civilní ochrany

12.1) Poûadavky obrany státu
ÚP CtinÏves nejsou dotËeny objekty a pozemky v majetku Ministerstva obrany »R.
Území obce je vymezeno, v souladu s §175 odstavec 1) zákona Ë. 183 Sb., v platném znÏní,
Ministerstvem obrany jako území, ve kterém lze v zájmu zajiöùování obrany a bezpeËnosti státu vydat
územní rozhodnutí a povolit stavbu jen na základÏ jeho závazného stanoviska.
12.2) Poûadavky poûární ochrany
Haöení poûár˘ je zajiötÏno v˝jezdem HasiËského záchranného sboru z Roudnice n. Labem,
p¯ípadnÏ Sborem dobrovoln˝ch hasiË˘. Ve st¯ední Ëásti sídla se nachází hasiËská zbrojnice. Pot¯eba
poûární vody je kryta zejména z poûárních nádrûí v severní a jiûní Ëásti sídla.
P¯ístupové komunikace pro poûární techniku jsou totoûné se stávajícími a navrûen˝mi
komunikacemi v této hierarchii: silnice III. t¯ídy, místní komunikace, p¯ístupové komunikace.
P¯i vöech Ëinnostech v obci je t¯eba dbát na trvalou pouûitelnost zdroj˘ vody pro haöení poûár˘
a nesmí b˝t naruöena funkce objekt˘ poûární ochrany nebo poûárnÏ bezpeËnostních za¯ízení. ÿady
ve¯ejného vodovodu v zastaviteln˝ch plochách budou pro úËely zásobování poûární vodou ¯eöeny v
souladu s »SN 73 0873 (t. j. budou dodrûeny hodnoty nejmenöí dimenze potrubí, budou v dostateËn˝ch
vzdálenostech osazeny hydranty ap.).
P¯i realizaci jednotliv˝ch staveb se bude vycházet z platn˝ch p¯edpis˘ a budou p¯edkládány
poûárnÏ bezpeËnostní ¯eöení dle §18 vyhláöky Ë. 132/1998 Sb., dále budou plnÏny poûadavky na poûární
ochranu vypl˝vající z vyhláöky Ë. 137/1998 Sb.
12.3) Poûadavky civilní ochrany
P¯i Ëinnostech v obci budou dodrûovány poûadavky vypl˝vající z vyhláöky Ë. 380/2002 Sb., k
p¯ípravÏ a provádÏní úkol˘ ochrany obyvatelstva, v platném znÏní.
V ¯eöeném území nejsou známy situace, p¯i kter˝ch by bylo nutné chránit území p¯ed
pr˘chodem pr˘lomové vlny vzniklé zvláötní povodní. Zóny havarijního plánování (v dosahu ¯eöeného
území se nenacházejí za¯ízení jaderná, Ëi dalöí vyûadující specifickou ochranu obyvatel) nejsou stanoveny.
Zájmová území a prostory, které by byly dotËeny poûadavky civilní ochrany se v ¯eöeném území
nenacházejí.
Varování a vyrozumÏní obyvatelstva je zajiötÏno místním rozhlasem a sirénou. Z hlediska ukrytí
obyvatelstva v d˘sledku mimo¯ádné události mohou b˝t jako improvizované úkryty (slouûící ke sníûení
destrukËních, radioaktivních, toxick˝ch a infekËních úËink˘ soudob˝ch zbraní) vyuûívány vhodné Ëásti
stavebních objekt˘. Jako sklad prost¯edk˘ CO lze v p¯ípadÏ pot¯eby vyuûít objekty obËanského vybavení.
Dopravní cesty pro vyvezení a uskladnÏní nebezpeËn˝ch látek mimo zastavÏná území jsou
totoûné se silnicemi III. t¯ídy. Pro záchranné, likvidaËní a obnovovací práce pro odstranÏní nebo sníûení
ökodliv˝ch úËink˘ kontaminace, vznikl˝ch p¯i mimo¯ádné události jsou vhodné zejména Ëásti za¯ízení
v˝roby se souvisl˝mi zpevnÏn˝mi plochami, resp. s rampami pro údrûbu vozidel.
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ZajiötÏní bezodkladn˝ch poh¯ebních sluûeb je moûné na místním h¯bitovÏ i na h¯bitovech v
okolních sídlech.
Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií:
Pro zajiötÏní krizového zásobování pitnou vodou jsou (dle PRVKUK Ústeckého kraje) zajiötÏny
podzemní zdroje Vlastislav - Kaple, Velké éernoseky a vrty Maleöov. Nouzové zásobování pitnou vodou
zajistí dopravou pitné vody cisternami (dennÏ v mnoûství do 15 l/obyvatele) SeveroËeské vodovody a
kanalizace, a. s. Nouzové zásobování uûitkovou vodou bude zajiöùováno ze stávajícího ve¯ejného
vodovodu. P¯i vyuûívání zdroj˘ pro zásobení uûitkovou vodou se bude postupovat podle pokyn˘ územnÏ
p¯ísluöného hygienika. Nouzové zásobování elektrickou energií bude zajiötÏno mobilními zdroji v
souËinnosti s orgány civilní ochrany.
13)

Údaje o poËtu list˘ od˘vodnÏní územního plánu a poËtu v˝kres˘
Textová Ëást Od˘vodnÏní ÚP CtinÏves má 61 Ëíslovan˝ch stran, titulní list a 3 neËíslované strany
(údaje o po¯izovateli a projektantovi, obsah a dalöí).
Grafická Ëást Od˘vodnÏní ÚP CtinÏves má 3 v˝kresy (4. KOORDINA»NÍ V›KRES, 5. V›KRES
äIRäÍCH VZTAHŸ, 6. V›KRES PÿEDPOKLÁDAN›CH ZÁBORŸ PŸDNÍHO FONDU) o rozmÏru 61,2/129,8 cm
a 89/42 cm.
14)

Vyhodnocení p¯ipomínek podan˝ch k Návrhu územního plánu CtinÏves

1)

Michal Dvo¯ák, Bajkonurská 736/4, Praha 4, 149 00,
obdrûeno 7. 8. 2014, MURCE/26633/2014
P¯ipomínka k†Návrhu územního plánu CtinÏves
V†Praze dne 1.8.2014

Dobr˝ den,
rád bych uplatnil p¯ipomínku ke vznikajícímu územnímu plánu obce CtinÏves. Jedná se o
pozemek p.Ë. 539/4, trval˝ travní porost.
V†souËasném návrhu ÚP je tento pozemek zahrnut do ploch DM – plochy dopravní
infrastruktury.
Neznám d˘vod, proË je takto ten soukrom˝ pozemek, kter˝ vyuûívám a vyuûívat plánuji jako souËást
pozemku 558/4 – zahrada, zahrnut do plochy dopravní infrastruktury. Ve skuteËnosti vede polní cesta na
pozemku p.Ë. 571/1, kter˝ s†pozemkem p.Ë. 539/4 sousedí. Pozemek p.Ë. 571/1 se skuteËnÏ jako cesta
vyuûívá. Ale ohrazuji se proti zahrnutí pozemku p.Ë. 539/4 do plochy DM.
Prosím o za¯azení pozemku p.Ë. 539/4 do ploch NZ.s – plochy zemÏdÏlské – sady a
záhumenky.
Vyhodnocení: p¯ipomínce je vyhovÏno
Od˘vodnÏní: po provÏ¯ení a zejména po p¯epracování návrhu (z†d˘vodu nesouladu s
nad¯azenou dokumentací ve vedení regionálního biokoridoru) ve vrstvÏ územních systém˘ ekologické
stability je p¯ipomínce vyhovÏno. Pozemek byl zahrnut do ploch zemÏdÏlsk˝ch NZ a NZ.s tak, aby
navazoval na funkËní vyuûití sousedního pozemku.
2)

Petr Wajshajtl a Iva Wajshajtlová,
Ë.j. MURCE/29104/2014, obdrûeno dne 29.8.2014

Ústí nad Labem 27. srpna 2014
PÿIPOMÍNKA k†návrhu územního plánu CTINÃVES - pozemek par. Ëíslo 250/3 z†územního
plánu obce CtinÏves
Tímto v†zákonné lh˘tÏ uplatÚuji p¯ipomínku k†Návrhu územního plánu CtinÏves vyvÏöeného na
ú¯ední desce obce CtinÏves ze dne 16.7.2014.
K†p˘vodní ûádosti o zmÏnu územního plánu bych uvedl, ûe jiû delöí dobu /od roku 1993/
ûádám obec z†zmÏnu územního rozhodnutí s†úmyslem stavÏt zde rodinn˝ d˘m . Do souËasné doby mi
nebylo nikterak vyhovÏno a mé ûádosti byly zamítány. Je s†podivem, ûe v†bezprost¯ední blízkosti mé
parcely jsou rodinné domy stavÏny a je v†zájmu obce, aby tato lokalita byla zastavÏna.
V†Návrhu územního plánu 6/2014 vypracovaná Ing.arch.Bareöem m˘j pozemek není za¯azen
pro v˝stavbu RD s†od˘vodnÏním, ûe pozemek je v†blízkosti dráhy »D a dále, ûe se pozemek nachází
v†území s†charakterem nivy vodního toku. To ovöem domy, které stojí na druhé stranÏ potoka jsou také a
jejich v˝stavbÏ nic nebránilo.
Proto ûádám, aby má p¯ipomínka byla znovu projednána.
Vyhodnocení: p¯ipomínce se nevyhovuje
Od˘vodnÏní: p¯edmÏtn˝ pozemek je omezen limitem ochranného pásma dráhy a dále je
umístÏn v†nivÏ malého vodního toku, vymezení zastavitelné plochy do oblastí s†potenciálním rizikem
záplavy je v†p¯ímém rozporu s†republikov˝mi prioritami územního plánování, konkrétnÏ s†prioritou 26,
územní plán zde ponechává p˘vodní funkci vymezuje zde i nadále zemÏdÏlskou plochu s†podrobnÏjöí
specifikací nivy, které jsou vymezeny za úËelem p¯írodního charakteru území, které leûí v†blízkosti vodních
tok˘ a je vyuûíváno zejména jako trvalé travní porosty coû je plnÏ v†souladu s†prioritou 25 Politiky
územního rozvoje »R. Dále uvádíme, ûe k†pozemku tj. k†nové zastavitelné ploöe je nutné zajistit p¯ístup
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dle platn˝ch právních p¯edpis˘ tj. vyhláöky 501/2006 Sb. o obecn˝ch poûadavcích na vyuûívání území
§22 odst.2 cituji: „nejmenöí öí¯ka ve¯ejného prostranství, jehoû souËástí je pozemní komunikace
zp¯ístupÚující pozemek rodinného domu, je 8 m“.
V†neposlední ¯adÏ uvádíme, ûe neexistuje ve¯ejné subjektivní právo vlastníka na za¯azení jeho
pozemku do zastaviteln˝ch ploch a dále uvádíme, ûe navrhovatel není nijak omezen územním plánem ve
stávajícím funkËním vyuûitím.
3)

Duöan Urban a Petra Mareöová, Ing.,
obdrûeno dne 27.8.2014, Ë.j. MURCE/28851/2014
Ve Slaném dne 26. srpna 2014
VÏc: P¯ipomínky k†vystavenému Návrhu územního plánu obce CtinÏves

Dle § 50 odst. 3 stavebního zákona Ë. 183/2006 Sb. uplatÚujeme tímto písemné p¯ipomínky
k†Návrhu územního plánu obce CtinÏves vystaveného Ve¯ejnou vyhláökou dne 16.7.2014.
Jsme vlastníky pozemk˘ p.Ë. 236/1, p.Ë. 236/2 a p.Ë. 234/2 umístÏn˝ch v†katastrálním území
CtinÏves, obec CtinÏves, zapsan˝ch na LV Ë. 683. Na Ëásti dvou v˝öe zmínÏn˝ch pozemk˘ (p.Ë. 236/1 a p.Ë.
236/2) je jiû plocha aktuálním územním plánem urËena k†v˝stavbÏ a to v˝stavbÏ rodinn˝ch dom˘. Daná
Ëást pozemk˘ je tedy plochou zastavitelnou.
S†ohledem na v˝öe uvedenou skuteËnost jsme také vöechny 3 pozemky kupní smlouvou ze dne
3.12. 2012 koupili a i cena naöich pozemk˘ byla odvozena v†návaznosti na jasnÏ definované garance
platnosti územního plánu obce CtinÏves. P¯edpokládáme, ûe v†minulosti p¯i zpracování územního plánu
jako takového byly provÏ¯eny d˘kladnÏ veökeré limity území a v†návaznosti na tuto skuteËnost byla plocha
urËena potaûmo SCHVÁLENA jako plocha zastavitelná pro v˝stavbu rodinn˝ch dom˘ jednotliv˝mi
dotËen˝mi orgány státní správy, ú¯adem pro územní plánování a v†koneËné fázi schválena samotn˝m
Zastupitelstvem obce. Jsme si jisti, ûe tato skuteËnost provÏ¯ovaná v†rámci nÏkolika kol projednávání
územního plánu obce dává záruku majitel˘m pozemk˘, ûe je plocha dostateËnÏ provÏ¯ena, zda je v†ní
v˝stavba moûná Ëi není. O této skuteËnosti jsme se p¯ed zakoupením pozemk˘ ujistili na Obecním ú¯adÏ
CtinÏves a byl jsem ze strany obce ubezpeËen, ûe na tÏchto pozemcích v†souladu s†platn˝m územním
plánem obce CtinÏves m˘ûeme na vymezené Ëásti tÏchto pozemk˘ postavit rodinn˝ d˘m.
1) P¯ipomínka ke zmÏnÏ zastavitelného území Z4 a ke zruöení zastavitelné plochy na pozemcích
p.Ë. 236/1 a p.Ë. 236/2, k.ú. CtinÏves, obec CtinÏves
V†nynÏjöím návrhu zmÏny územního plánu jsou v˝öe uvedené pozemky v†naöem vlastnictví
vyjmuty ze zastavitelného území a místo nich jsou v†p¯edmÏtném území Z4 navrhovány jako zastavitelné
plochy celé pozemky jin˝ch soukrom˝ch vlastník˘, p¯iËemû jiû v†aktuálnÏ platném územním plánu jsou
velké Ëásti tÏchto pozemk˘ zastavitelné.
Jedná se o pozemek p.Ë. 240/5 (ovocn˝ sad o celkové v˝mÏ¯e 5789 m2) ve vlastnictví Fiöerové
Jaroslavy, Neklanova 1794, 41301 Roudnice nad Labem, kter˝ je jiû v†rámci platného územního plánu svou
Ëástí o v˝mÏ¯e cca 1†870 m2 umístÏn v†zastavitelném území a o pozemek p.Ë. 240/6 (orná p˘da o celkové
v˝mÏ¯e 3204 m2) ve vlastnictví Ing. Václava Materny, Ë.p. 178, 41301 Kostomlaty pod ÿípem, kter˝ je také
v†rámci aktuálnÏ platného územního plánu svou Ëástí o v˝mÏ¯e cca 800 m2 umístÏn v†zastavitelném
území. Tzn., ûe vlastníci tÏchto pozemk˘ na nich mohli a mohou bez jak˝chkoliv nov˝ch zmÏn územního
plánu ve stavebním ¯ízení postavit rodinn˝ d˘m.
Nov˝ návrh zmÏny územního plánu tedy navrhuje rozöí¯ení zastavitelného území na pozemcích
jin˝ch soukrom˝ch vlastník˘ a de facto zhodnocuje tyto Ëásti v˝mÏr pozemk˘ z†ceny pozemku ovocn˝ sad
a pozemku orná p˘da na ceny pozemk˘ zastaviteln˝ch. Protoûe vlastníci tÏchto pozemk˘ i podle
stávajícího územního plánu si mohou na svém pozemku postavit rodinn˝ d˘m, nelze nab˝t jiného dojmu,
neû ûe taková zmÏna v†jejich prospÏch a k†naöí újmÏ je ËistÏ spekulativního charakteru bez z¯etele na
ve¯ejn˝ zájem, jako jsou nap¯. ochrana p¯írodního a kulturního dÏdictví nebo civilizaËní, architektonické
nebo urbanistické hodnoty.
Obec CtinÏves nemá budoucí prospÏch ze zmÏny zastavitelnosti pozemk˘ z†jednoho na
druhého soukromého vlastníka prodeje zastaviteln˝ch obecních pozemk˘ a nejedná se tedy o ve¯ejn˝
zájem. ProspÏch z†budoucí parcelace a prodeje takov˝ch pozemk˘ p.Ë. 240/5 a p.Ë. 240/6 by mÏli v˝öe
uvedení soukromí vlastníci a v†p¯ípadÏ vyuûití potencionálního korupËního prost¯edí také navrhovatel Ëi
zpracovatel takové zmÏny v†územním plánu.
Obec CtinÏves naopak takovou zmÏnou zastavitelnosti pozemk˘ z†jednoho na druhého
soukromého vlastníka bude s†velkou mírou pravdÏpodobnosti subjektem, kter˝ bude hradit náhradu
vlastníkovi pozemku, jehoû urËení k†zastavÏní bylo zruöeno na základÏ nového územního plánu. Zejména
s†ohledem na obecn˝ poûadavek na spravedlivé rozhodování ve¯ejné správy a na p¯edvídatelnost jeho
v˝sledk˘ a dále na poûadavek minimalizace zásahu do vlastnick˝ch práv, kter˝ má b˝t ËinÏn pouze
v†nezbytné mí¯e, nejöetrnÏjöím ze zp˘sob˘ vedoucích jeötÏ rozumnÏ k†zam˝ölenému cíli,
nediskriminaËním zp˘sobem a s†vylouËením libov˘le.
Judikatura Nejvyööího správního soudu sice jiû dovodila, ûe omezení vlastnického práva je
moûné také územním plánem, a to dokonce zp˘sobem p¯esahujícím „spravedlivou míru“, a bez souhlasu
vlastníka. Nutno vöak dodat, ûe takov˝ zásah musí b˝t veden za úËelem dosaûení ústavnÏ legitimních cíl˘
za souËasného dodrûení principu subsidiarity a minimalizace zásah˘ do vlastnick˝ch a jin˝ch vÏcn˝ch
práv.
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Pro právní up¯esnÏní v˝kladu nÏkter˝ch ustanovení stavebního zákona v†aktuálním znÏní ve
vÏci náhrady uvádíme, ûe naöe zastavitelné pozemky dle stávajícího územního plánu jsme nabyli dne
3.12.2012 jeötÏ p¯ed úËinností novely stavebního zákona ode dne 1.1.2013.
Územní plány jsou „koncepcí ochrany a rozvoje hodnot území obce“ schvalovanou
zastupitelstvy obcí. ÚËelem ÚP je k†obecnému prospÏchu koordinovat nejen soukromé zájmy (nap¯. na
zmÏnu dosud nezastavÏného území vymezením zastaviteln˝ch ploch), ale koordinovat je i se zájmy
ve¯ejn˝mi, chránÏn˝mi nejen podle zvláötních právních p¯edpis˘ (nap¯. ochrana p¯írody, zemÏdÏlského
p˘dního fondu, památek atp.), ale i podle stavebního zákona. Jen tehdy, kdyû územní plán zohledÚuje
ve¯ejné zájmy, m˘ûe b˝t zastupitelstvem obce schválen a proto je také podle SZ závazn˝ pro navazující
rozhodování správních orgán˘ o zmÏnách v†uspo¯ádání a vyuûití území obce.
S†ohledem na v˝öe uvedené ûádáme o ponechání zastavitelné plochy – bydlení (BV) na
pozemcích p.Ë. 236/1 a p.Ë. 236/2. V†opaËném p¯ípadÏ budeme postupovat v†souladu s § 102 stavebního
zákona „Náhrady za zmÏnu v†území“, neboù nám vznikne prokazatelná majetková újma v†d˘sledku zruöení
urËení pozemku k†zastavÏní.
2) P¯ipomínka k†limit˘m a dalöím omezením vyuûití území
Ve v˝kresu öiröích vztah˘ 5 – od˘vodnÏní ÚP CtinÏves (LIMITY VYUéITÍ ÚZEMÍ – VYPL›VAJÍCÍ
Z†PRÁVNÍCH PÿEDPISŸ A SPRÁVNÍCH ROZHODNUTÍ – A DALäÍ OMEZENÍ VE VYUéITÍ ÚZEMÍ), ochrana
p¯írody a krajiny, ÚSES, kter˝ je souËástí návrhu zmÏny územního plánu je nesprávnÏ zakreslena „hranice
50 m od okraje lesa“. P¯estoûe tato hranice zasahuje aû 3,7 m do pozemku p.Ë. 240/5 v†Ëásti jeho severní
hranice se sousedícím pozemkem p.Ë. 239. ZmÏna na celou zastavitelnost pozemku p.Ë. 240/5 je
navrhována s†rozdíln˝m uplatnÏním zásad omezení ve vyuûití území neû u naöich pozemk˘ p.Ë. 236/1 a
p.Ë. 236/2. Z†toho je z¯ejmé, ûe návrh územního plánu poËítá s†moûností, ûe se souhlasem vlastníka
lesního pozemku a se závazn˝m stanoviskem (v˝jimkou) orgánu státní správy chránícím zájmy dle zákona
Ë. 289/1995 Sb. lze zastavÏt pozemek i v†ochranném pásmu lesa.
Naöe p¯ipomínka smÏ¯uje k†uplatnÏní stejného p¯ístupu zpracovatele i v†p¯ípadÏ naöich
pozemk˘, v†p˘vodním územním plánu urËen˝ch jako zastavitelné plochy.
3) P¯ipomínka k†limit˘m a dalöím omezením vyuûití území
V†p¯ípadÏ, ûe by jedno z†od˘vodnÏní, proË dochází ke zruöení zastavitelné plochy na naöich
pozemcích (p.Ë. 236/1 a p.Ë. 236/2, k.ú. CtinÏves) bylo uvádÏno, ûe se pozemky nachází v†ochranném
pásmu dráhy, p¯ipomínáme, ûe z†koordinaËního v˝kresu 4 – od˘vodnÏní ÚP CtinÏves (ochrana technické
infrastruktury – OP dráhy) je evidentní, ûe v†rámci ochranného pásma dráhy – ûelezniËní traù (regionální)
je novÏ navrûeno umístÏní dalöích zastaviteln˝ch ploch bydlení – vesnické (BV). ZároveÚ uvádíme, ûe
v†ochranném pásmu této regionální ûelezniËní trati se jiû nachází rodinné domy, tudíû v˝stavba v†daném
ochranném pásmu je moûná.
Z†judikatury Nejvyööího správního soudu vypl˝vá, ûe proces schvalování územního plánu (a
nutno dodat, ûe v†praxi i proces po¯izování územního plánu) je v˝sledkem politické v˘le p¯ísluöné obce,
p¯iËemû tato v˘le je omezena právÏ zákonn˝mi pravidly územního plánování. P¯edpokládáme, ûe není
v†zájmu zástupc˘ obce CtinÏves dospÏt k†rozporu s†ustanovením § 18 zákona Ë. 183/2006 Sb. tj.
k†rozporu s†cílem územního plánování (nap¯. uspokojením bytov˝ch pot¯eb jedné skupiny obyvatel obce
proti uspokojení stejn˝ch pot¯eb druhé skupiny obyvatel).
Vyhodnocení: p¯ipomínce se nevyhovuje
Od˘vodnÏní: 1) P¯ipomínka ke zmÏnÏ zastavitelného území Z4 a ke zruöení zastavitelné plochy
na pozemcích p.Ë. 236/1 a p.Ë. 236/2, k.ú. CtinÏves, obec CtinÏves v†této souvislosti upozorÚujeme, ûe
obec nezpracovává zmÏnu stávající územnÏ plánovací dokumentace, ale dokumentaci novou tedy
Územní plán CtinÏves, kter˝ má stanovenou urbanistickou koncepci a koresponduje s†vydan˝mi
nad¯azen˝mi dokumentacemi tj. Politikou územního rozvoje »R, Zásadami územního rozvoje Ústeckého
kraje a s §18 a 19 stavebního zákona zejména pak odstavcem 4 §18 stavebního zákona v†platném znÏní.
Od˘vodnÏní: 2) P¯ipomínka k†limit˘m a dalöím omezením vyuûití území
Existence ochranného pásma lesa nevyluËuje umístÏní stavby v nÏm za podmínky splnÏní
podmínek orgánu státní správy les˘. Existence ochranného pásma není jedin˝m d˘vodem pro
nevymezení zastavitelné plochy v tomto území. Pozemky se nacházejí ve volné krajinÏ, mimo souvislost
se zastavÏn˝m územím. Vymezení zastavitelné plochy tedy není vzhledem k poûadavk˘m ochrany krajiny
moûné
Od˘vodnÏní: 3) P¯ipomínka k†limit˘m a dalöím omezením vyuûití území
Existence ochranného pásma dráhy nevyluËuje umístÏní stavby v nÏm za podmínky splnÏní
podmínek na ochranu p¯ed hlukem ap. Existence ochranného pásma není jedin˝m d˘vodem pro
nevymezení zastavitelné plochy v tomto území. Pozemky se nacházejí ve volné krajinÏ, mimo souvislost
se zastavÏn˝m územím. Vymezení zastavitelné plochy tedy není vzhledem k poûadavk˘m ochrany krajiny
moûné.
4)

Tomáö äinkora – zástupce ve¯ejnosti,
obdrûeno dne 27.8.2014, Ë.j. MURCE/28852/2014

Ve CtinÏvsi dne 18. srpna 2014
VÏcnÏ shodná p¯ipomínka a zmocnÏní zástupce ve¯ejnosti p¯i po¯izování nového územního
plánu obce CtinÏves
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My, níûe uvedení a podepsaní obËané obce CtinÏves, uplatÚujeme v†souladu s § 23 odst. 1
zákona Ë. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ¯ádu (stavební zákon), v†platném znÏní, vÏcnÏ
shodné p¯ipomínky ke konceptu a návrhu územnÏ plánovací dokumentace. Na základÏ tÏchto, níûe
up¯esnÏn˝ch, p¯ipomínek zmocÚujeme k†podání námitky a k†naöemu dalöímu zastupování p¯i projednání
námitky ve smyslu § 23 odst. 3 stavebního zákona zástupce ve¯ejnosti.
P¯edmÏtná územnÏ plánovací dokumentace: návrh Územního plánu CtinÏves, oznámeném
ve¯ejnosti Ve¯ejnou vyhláökou vyvÏöenou 16. Ëervence 2014.
ZnÏní p¯ipomínky:
1. Poûadujeme vypracování nového návrhu územního plánu.
2. Poûadujeme, aby územní plán obce CtinÏves, ani ûádná jiná územnÏ plánovací dokumentace
neobsahovaly vymezení zastaviteln˝ch ploch oznaËen˝ch v†návrhu územního plánu jako:
-

zastavitelná plocha Z3 (prostor mezi fotbalov˝m h¯iötÏm a kostelem a h¯bitovem, orná p˘da)
zastavitelná plocha Z4 (prostor na SSV okraji obce, orná p˘da podél polní cesty smÏrem
k†fotbalovému h¯iöti)
zastavitelná plocha Z6 (orná p˘da, prostor na severním okraji obce u p¯íjezdové silnice od
KrabËic, prodlouûení a p¯ipojení slepé ulice k†silnici Ë. 24623)
zastavitelná plocha Z8 (orná p˘da, prostor za zahradami u cesty smÏrem na VÏtrník)

3. Dále poûadujeme, aby územní plán obce CtinÏves, ani ûádná jiná územnÏ plánovací
dokumentace neobsahovaly vymezení ploch p¯estavby oznaËen˝ch v†návrhu územního plánu jako:
-

P1
P2

Od˘vodnÏní p¯ipomínky:
1. Poûadujeme vypracování nového návrhu územního plánu.
Obsahem návrhu územního plánu je potenciální a ËasovÏ nedefinované a ne¯ízené rozöí¯ení
obce o 25% dom˘ resp. 47% obyvatel (od˘vodnÏní územního planu, str. 8, bod 4.3), které povaûujeme
za hrozbu pro soudrûnost obce. Je v†protikladu s†deklarovan˝m od˘vodnÏním návrhu územního plánu, ûe
rozvoj obce má zohlednit „soudrûnost spoleËenství obyvatel“ (Územní plán – textová Ëást, b2 / str. 1).
P¯ehnan˝ rozmÏr plánovaného rozöí¯ení naopak ohroûuje ráz a charakter obce, kter˝ má b˝t podle
dokumentu zachován.
Domníváme se, ûe poptávka po bydlení v†obci není tak vysoká a ûe tuto p¯ípadnou poptávku je
moûné pokr˝t menöím mnoûstvím nov˝ch ploch k†bydlení a rekonstrukcí stávajících dom˘. Naopak se
domníváme, ûe v†návrhu územního plánu plánové mnoûství ploch k†bydlení umístÏn˝ch na okraji obce by
vedlo k†nezájmu o rekonstrukci dom˘ ve stávající zástavbÏ a tím o zv˝öení poËtu chátrajících budov ve
st¯edu obce.
2. Poûadujeme, aby územní plán obce CtinÏves, ani ûádná jiná územnÏ plánovací dokumentace
neobsahovaly vymezení zastaviteln˝ch ploch oznaËen˝ch v†návrhu územního plánu jako:
-

zastavitelná plocha Z3 (prostor mezi fotbalov˝m h¯iötÏm a kostelem a h¯bitovem, orná p˘da)

Nevhodná plocha pro stavební parcely
Kostel sv. Matouöe ze 13. století je centrem a dominantou obce. Z†pohledu od fotbalového
h¯iötÏ je jedinou viditelnou stavbou a tvo¯í typické a hodnotné panorama s†ÿípem a pohledem do krajiny
»eského st¯edoho¯í. Zástavba okolo h¯iötÏ by znehodnotila toto neruöené panorama. ZároveÚ by
nerespektovala zásady stavebního v˝voje obce: stará vesnická v˝stavba v†okolí vyuûívá terén a vûdy se
schovává za svahem, a to ve st¯edu obce, vedle i proti kostelu a taky za kostelem podél cesty do
Kostomlat (tzv. lokalita Kradlov). PrávÏ to podtrhuje dominantu pozice kostela. Zástavba na stejné v˝ökové
úrovni kostela) by zniËila kompozici a urbanistickou hodnotu.
Kostel a p¯ilehlé pole tvo¯í v˝znamn˝ historick˝ areál a archeologické naleziötÏ a jak˝si
duchovni st¯ed obce. Podle povÏsti a podle záznamu ve star˝ch kronikách zde byl poh¯ben praotec »ech.
JeötÏ do 19. století se zde nacházela stara mohyla. Archeologické bádaní zaËínalo v†18. století a trvá
dodnes. V˝znam místa pro celonárodní povÏdomí dokresluje t¯eba verö básníka Frantiöka Turínského
z†poloviny 19. st.: „Aj CtiÚoves to! Budiû ûehnáno mi sídlo posvátné! Hrobko naöich otc˘, pamÏti
velkomocná.“ Z†tÏchto hrob˘ se stále a vöude vyskytuji st¯epiny staré keramiky z†p¯edslovansk˝ch
poh¯ebiöù. Jednotlivá místa hrobu se dají v†létÏ i laicky urËit podle silnÏjöího r˘stu obilí. Je o tom silné
povÏdomí i v†jinak historicky nevzdÏlan˝ch kruzích obyvatel obce. Stavba rodinn˝ch domu zde naprosto
není p¯ípustná z†hlediska zniËení archeologick˝ch naleziöù, ale i p¯edevöím kv˘li znehodnocení duchovního
charakteru lokality, která má díky povÏsti o praotci »echovi celostátní v˝znam.
Nevyhovuje z†historického a pietního d˘vodu, jelikoû se nachází v†p¯ímém sousedství h¯bitova a kostela,
kdy by p¯ípadné stavby byly v†ostrém kontrastu od stávající linie a zastiÚovaly by dominantu kostela.
Fotbalové h¯iötÏ s†jeho zázemím (klubovna, kiosek, udírna, zast¯eöená terasa) není jen sportovní areál –
zároveÚ tvo¯í vedle kulturního domu s†restaurací druhé spoleËenské a kulturní centrum obce s†60 letou
tradicí. Vedle fotbalov˝ch utkání se pravidelnÏ konají r˘zné akce organizované obcí, spolky Ëi soukromého
rázu: den dÏtí, hasiËské soutÏûe, pálení ËarodÏjnic, spoleËenské veËírky, diskotéky, soukromé oslavy.
Vzhledem k†tomu, ûe h¯iötÏ drûí urËit˝ odstup od zástavby pro bydlení, a ûe nejbliûöí domy jsou kryty
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svahem, p¯ípadné zv˝öení hluku ve veËerních hodinách není problematické. Kdyby se zastavÏlo okolí
h¯iötÏ rodinn˝mi domy, vznikl by tím problém hlukové zátÏûe a vyuûívaní spoleËenského zázemí h¯iötÏ a
tím pádem by byl v˝znamnÏ utlumen Ëi znemoûnÏn spoleËensk˝ ûivot obce.
Pozemky nacházejí na vyv˝öeném místÏ, tak z†pohledu od ÿípu mohou v˝raznÏ ovlivnit krajinn˝
ráz celé obce.
P¯ístupová komunikace p.Ë. 581/2, která je v†souËasné dobÏ vyuûívána i jako parkovací plocha
pro stávající obyvatele – pokud dojde k†nár˘stu provozu z†ploch Z1, Z2 a Z3, bude docházet ke kolizním
situacím, Tato komunikace by kapacitnÏ nezvládla zv˝öení provozu, a je t¯eba brát ohled na zv˝öení hluku
a tím sníûení kvality bydlení pro stávající obyvatele.
Dále je nutné do¯eöit i svod deöùové vody, jelikoû svah z†celé této oblasti smÏ¯uje právÏ na v˝öe
zmínÏnou silnici.
Jako problém se jeví i p¯ípadn˝ stavební ruch, neboù zvuk z†této lokality se rozléhá vzhledem
k†její poloze do obydlen˝ch Ëástí obce. Po dostavbÏ dom˘ by hluk z†této lokality zatÏûoval ostatní Ëásti
obce (práce na zahradách apod.)
-

zastavitelná plocha Z4 (prostor na SSV okraji obce, orná p˘da podél polní cesty smÏrem
k†fotbalovému h¯iöti)

Tato lokalita zasahuje svou rozlohou do krajiny a zbyteËnÏ rozöi¯uje hranice obce.
Navíc je nová v˝stavba situována kolmo na stávající objekty, tudíû zcela zmÏní celkov˝ ráz obce.
NehledÏ na v˝ökovou rozdílnost nov˝ch pozemk˘, které budou pomÏrnou Ëástí p¯esahovat stávající, takûe
celkov˝ pohled by p˘sobil neurovnanou linií.
Jinak opÏt není ¯eöena úprava stávající komunikace p.Ë. 586/1 na kterou bude navazovat nová
rozöí¯ená. Stávající komunikace je nezpevnÏná a v†nejuûöím místÏ dosahuje maximálnÏ cca 3,5 metru.
Toto je naprosto nevyhovující pro zv˝öen˝ provoz.
Navíc není ¯eöena dopravní obsluûnost, jelikoû není navrûena toËna na konci nové silnice.
OhlednÏ svodu deöùové vody je jiû stávající stav nevyhovující. PrávÏ z†pozemk˘, kde bude
docházet k†nové v˝stavbÏ, stéká voda na spodní silnici a na pozemky, kde se hromadí, jelikoû retenËní
schopnost tÏchto pozemk˘ a silnice je velmi malá.
-

zastavitelná plocha Z6 (orná p˘da, prostor na severním okraji obce u p¯íjezdové silnice od
KrabËic, prodlouûení a p¯ipojení slepé ulice k†silnici Ë. 24623)

Nevhodné rozöí¯ení pozemk˘ zasahujících do krajiny, navíc zbyteËnÏ rozöi¯ující hranice obce.
Nové pozemky nebudou tvo¯it jednu rovnobÏûnou linii se stávajícími pozemky, ale budou
kolmo naruöovat celkov˝ ráz krajiny. Ochrann˝ pás zelenÏ je ¯eöen pouze z†jedné strany, p¯i pohledu
z†druhé strany budou ruöit dominantu hory ÿíp.
Toto rozöí¯ení a zpr˘jezdnÏní doposud slepé ulice také není vhodné s†ohledem na bezpeËnost
provozu, kvalitu vozovky a stá¯í stávajících dom˘, které by ohrozil p¯ípadn˝ zv˝öen˝ provoz, nap¯.
zemÏdÏlské techniky. V˝stavba by vedla ke sníûení kvality bydlení v†této doposud klidné lokalitÏ.
Z†pozemk˘, by mÏlo dojít k†nové v˝stavbÏ, by stékala voda po této komunikaci a ohrozila by
budovy níûe, retenËní kapacita silnice je jiû nyní hraniËní.
-

zastavitelná plocha Z8 (orná p˘da, prostor za zahradami u cesty smÏrem na VÏtrník)

Stávající pozemky s†ochrann˝m pásem zahrad a zelenÏ, tvo¯í hranici obce. Nové stavební
pozemky tento pás prodlouûí jen ËásteËnÏ, z†Ëásti tuto linii naruöí. ZároveÚ parcely otevírají dokonale
uzav¯enou „blokovou“ zástavbu, která je ukonËena zahradami, tak jak to oprávnÏnÏ poûaduje i územní
plán.
Na tomto místÏ i p¯es plánovan˝ poldr hrozí záplava p¯ívalovou vodou, s†tímto problémem
existuje zkuöenost i z†minul˝ch let, kdy byla na ochranu pozemk˘ pod tímto místem stavÏna svépomocnÏ
hráz.
3. Dále poûadujeme, aby územní plán obce CtinÏves, ani ûádná jiná územnÏ plánovací
dokumentace neobsahovaly vymezení ploch p¯estavby oznaËen˝ch v†návrhu územního plánu jako:
-

plocha p¯estavby P1

tato plocha má ¯eöit novou 8 m p¯ístupovou komunikaci v†severním okraji. Bohuûel ne¯eöí
stávající komunikaci p.Ë. 586/1, která v†nejuûöím místÏ dosahuje cca 3,5 m a tudíû je naprosto
nevyhovující pro centrální p¯ístupovou cestu pro novou stavební lokalitu Z4. Navíc na tuto plochu mohou
b˝t umístÏny, vzhledem k†doporuËení kolmosti na silnici, maximálnÏ dvÏ stavební parcely.
-

plocha p¯estavby P2

zde je stejn˝ problém se stávající p¯ístupovou cestou p.Ë. 586/1. Dalöím problémem je ne¯eöení
deöùové kanalizace. Tyto pozemky mají malou retenËní schopnost vzhledem k†vysoké spodní vodÏ
sousedícímu potoku, a jelikoû z†lokality Z4 bude spád veökeré sráûkové vody na tyto pozemky, bude
docházet k†nebezpeËn˝m záplavov˝m situacím.
ZmocnÏní zástupce ve¯ejnosti: Tomáö äinkora, trvalé bydliötÏ CtinÏves 161
P¯ijetí zmocnÏní zástupcem ve¯ejnosti: Tomáö äinkora, trvalé bydliötÏ CtinÏves 161 toto zmocnÏní p¯ijímá.
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Ve CtinÏvsi dne 18. srpna 2014
Seznam obËan˘ obce CtinÏves, kte¯í uplatÚují vÏcnÏ shodnou p¯ipomínku a podpisová listina
ke zmocnÏní zástupce ve¯ejnosti k†podání námitky:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Jméno a p¯íjmení
Miroslav StaÚkovsk˝
Marie Klementová
Veronika Plachá
Plachá Jitka
Blanka Mikulová
Edita StaÚkovská
Miroslav Husák
Novák Václav
Eliöka Plachá
Marek Plach˝
Eduard Plach˝
Martina Kyselková
Lucie äinkorová
ävec ZbynÏk
Jitka ävecová
Nikola NÏmcová
David NÏmec
Jan Kessner (öpatnÏ Ëitelné)
Miroslava K¯íûková
Alena Vavruöková – Kroupová
Lucie Hroudová
Försterová Jitka
Plach˝ Eduard
Plachá Vladimíra
Suk Jan
Ji¯í Varta
Monika HrdliËková
Holanová ZdeÚka
»ada Martin
Marcela Suková
Strach ZdenÏk
KukeÚová Olina
Cina Michal
Cinová Aneta
Livorová Brídlová Edita
Romana K¯iËková
Ji¯í K¯iËka
Michal Micura
Miroslav Vacek
K¯íûková Hana (öpatnÏ Ëitelné)

Vyhodnocení: p¯ipomínce je ËásteËnÏ vyhovÏno
Od˘vodnÏní: návrh územnÏ plánovací dokumentace byl ve smyslu p¯ipomínky a na základÏ
stanovisek nÏkter˝ch dotËen˝ch orgán˘ upraven tj. zredukována. Plochy Z3(Ëást pro bydlení) a Z4 byly
z†návrhu územního plánu vy¯azeny. Zastavitelná plocha Z3 (byla vylouËena obytná zástavba v okolí
historického jádra sídla, území bude nadále vyuûíváno jako zemÏdÏlská plocha, ponechán byl pouze pás
ve¯ejné zelenÏ mezi st¯edem sídla a sportovním areálem a moûnost rozöí¯ení sportovního areálu v
proluce mezi vlastním areálem a stávající zástavbou, na v˝chodním okraji sídla byla ponechána moûnost
v˝stavby jednoho rodinného domu. Zastavitelná plocha Z4 (zastavitelná plocha byla zmenöena na rozsah
dvou stavebních parcel p¯iléhajících ke stávající místní komunikaci, není navrûen v˝bÏûek nové zástavby
smÏrem na v˝chod). Zastavitelná plocha Z5 a Z6 není vymezena. Plocha Z8 po dohodÏ s†dotËen˝mi
orgány z˘stala vymezena s†podmínkou p¯edchozí realizace protipovodÚového opat¯ení, které je
v†územnÏ plánovací dokumentaci vymezeno jako POL 1 a OP 1, obytná zástavba je p¯ípustná pouze v
poloze navazující na stávající místní komunikace. Plocha p¯estavby P1 je v†návrhu i nadále vymezena,
urbanisticky doplÚuje souËasnÏ zastavÏné území, komunikace respektive ve¯ejné prostranství jehoû
souËástí je pozemní komunikace zp¯ístupÚující plochy rodinného domu vymezena v†souvislosti s†nov˝mi
zastaviteln˝mi plochami je vymezeno v†öí¯i 8m v†souladu s†vyhláökou o obecn˝ch poûadavcích na
vyuûívání území a vzhledem k†tomu, ûe tento § vyhláöky se vztahuje na nové zastavitelné plochy nelze jej
aplikovat ani vymáhat zpÏtnÏ, (obytná zástavba je p¯ípustná pouze v poloze navazující na stávající
místní komunikace. Plocha p¯estavby P2 byla zredukována a to tak, ûe je rozdÏlena na plochy bydlení a
plochy sídelní zelenÏ – zahrady. Zasakování sráûkové vody bude ¯eöeno vûdy na vlastním pozemku. Pro
plochu p¯estavby P2 a P3 je vymezen nezastaviteln˝ pás podél vodního toku, zástavbÏ musí p¯edcházet
provedení vyhodnocení nátoku vod jako podmínky Vodoprávního ú¯adu, tyto dvÏ lokality byly vymezeny
a provÏ¯eny d¯íve projednanou a schválenou územnÏ plánovací dokumentací, místní komunikace bude
dle moûností rozöí¯ena, stávající úzká místa vöak nelze rozöi¯ovat s ohledem na existující stavby.
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5)

Plach˝ Petr
CtinÏves dne 29. srpna 2014

1.p¯ipomínka
Podávám p¯ipomínku proti územnímu plánu v†obci CtinÏves z†d˘vod˘ nevyhovÏní mé ûádosti o
Ëást pozemku Ëíslo 558/7 zmÏnit z†orné p˘dy na stavební parcelu, kterou jsem podal na obecní ú¯ad
v†obci CtinÏves.
Plach˝ Petr, CtinÏves 36
Vyhodnocení: p¯ipomínce se nevyhovuje
Od˘vodnÏní: Lokalita se nachází v nivÏ Vraûkovského potoka, vymezení zastavitelné plochy zde
není vhodné a je v†rozporu s†cíli a úkoly územního plánování a Aktualizací Ë.1 politiky územního rozvoje
»R, vymezit zastavitelné plochy do oblastí s†potenciálním rizikem záplavy je v†p¯ímém rozporu
s†republikov˝mi prioritami územního plánování, konkrétnÏ s†prioritou 26, územní plán zde ponechává
p˘vodní funkci.
P¯ipomínky podané v†rámci ¯ízení o návrhu
1)

»epro, a. s., ze dne 1.10.2015 Ëj. 3843/Fÿ/15, naöe Ëj. MURCE/33860/2015
ÿeöen˝m územím prochází trasa produktovodu a v†soubÏhu s†ní doprovodn˝ dálkov˝ sdÏlovací
kabel (jihov˝chodní Ëástí ¯eöeného území) s†ochrann˝m pásmem produktovodu, vlastníkem a správcem
dálkovodu je »EPRO, a.s..
Vyhodnocení: p¯ipomínka je vzata na vÏdomí
Od˘vodnÏní: trasa produktovodu je v†územnÏ plánovací dokumentaci zapracována a to
v†koordinaËním v˝kresu, jako limit vyuûití území, do trasy produktovodu nejsou navrhovány ûádné nové
zastavitelné plochy, ochranné pásmo se pouze okrajovÏ dot˝ká jedné z†ploch p¯estavby, vzhledem
k†tomu, ûe se jedná pouze o hraniËní záleûitost bude toto nadále ¯eöeno v†navazujících ¯ízeních.
2)

Roman Svoboda, CtinÏves 8 ze dne 27.10.2015 Ëj. MURCE/36442/2015

VÏc: P¯ipomínky k†územnímu plánu CtinÏves
Prosím o p¯ehodnocení pozemku na katastrálním území obce CtinÏves. T˝ká se to pozemku
v†mém vlastnictví po Ëíslem 64/25, 64/26 a 64/21.
S†tímto pozemkem jsme do budoucna zam˝öleli, jako se stavebním pozemkem pro své dÏti.
Pokud nep˘jde tento pozemek navrhnout, jako stavební parcela, prosím aspoÚ o zmÏnu pole na zahradu.
Vyhodnocení: p¯ipomínce se ËásteËnÏ vyhovuje
Od˘vodnÏní: pozemky nejsou dopravnÏ p¯ístupné tak aby jejich p¯ipojení bylo v†souladu
s†vyhláökou 501/2006 Sb., o obecn˝ch poûadavcích na vyuûívání území § 22 odst. 2 a Politikou územního
rozvoje »R prioritou 16 a 27, tj. p¯i stanovování zp˘sobu vyuûití území v†územnÏ plánovací dokumentaci
dávat p¯ednost komplexním ¯eöením p¯ed uplatÚováním jednostrann˝ch hledisek a poûadavk˘, které ve
sv˝ch d˘sledcích zhoröují stav a hodnoty v†území. Po¯izovatel doporuËuje v†rámci opakovaného
projednání pozemky za¯adit do ploch sídelní zelenÏ - zahrady (ZN), protoûe dle katastru nemovitostí jde o
zahradu a p¯ístupovou komunikací a dle vyjád¯ení vlastníka je takto tento pozemek i vyuûíván.
3)

Tomáö Velebil, CtinÏves 54 ze dne 29.10.2015 Ëj. MURCE/36488/2015

VÏc: p¯ipomínka k†novému územnímu plánu
éádáme o vyjmutí pozemku 569/4 o v˝mÏ¯e 85m2 vedenou jako ostatní plocha – ostatní
komunikace z†d˘vodu odkoupení pozemku od obce do osobního vlastnictví, pro vyuûití pozemku na
parkovací stání.
ZároveÚ ûádáme o zmÏnu z†ostatní komunikace na zahradu.
Vyhodnocení: p¯ipomínce se vyhovuje
Od˘vodnÏní: po provÏ¯ení místních pomÏr˘ o zp˘sobu uûívání a to i ve vztahu k†vlastnick˝m
práv˘m k†nÏmu, doporuËujeme funkËní vyuûití tohoto pozemku p¯izp˘sobit jeho skuteËnému uûívání a
zruöit plochu ve¯ejného prostranství na tomto pozemku.
4)

Petr a Iva Wajshajtlovi ze dne 12.10.2015 naöe Ëj. MURCE/35200/2015

PÿIPOMÍNKA k†Návrhu územního plánu obce CtinÏves – pozemek par. Ëíslo 250/3
z†katastrálního území obce CtinÏves
Tímto v†zákonné lh˘tÏ uplatÚuji P¯ipomínku k†Návrhu územního plánu obce CtinÏves
vyvÏöeného na ú¯ední desce obce CtinÏves ze dne 23.9.2015
K†p˘vodní ûádosti o zmÏnu územního rozhodnutí bych uvedl, ûe jiû delöí dobu /od roku 1993/
ûádám obec o zmÏnu územního rozhodnutí s†úmyslem stavÏt zde rodinn˝ d˘m. Do souËasné doby mi
nebylo nikterak vyhovÏno a mé ûádosti byly zamítány. Okolní parcely okolo mého pozemku jiû jako
stavební parcely jsou vedeny a stojí zde rodinné domy .
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V†p˘vodním návrhu územního plánu Ë. 6/2014 vypracovan˝ Ing.arch. Bareöem m˘j pozemek není za¯azen
pro v˝stavbu rodinného domu s†od˘vodnÏním, ûe pozemek je v†blízkosti dráhy »D a dále , ûe pozemek se
nachází v†území s†charakterem nivy vodního toku . To ovöem rodinné domy , které stojí na druhé stranÏ
potoka jsou také a jejich v˝stavbÏ nic nebránilo .
Proto ûádám , aby má p¯ipomínka byla znovu projednána a do územního plánu zapracována.
Vyhodnocení: p¯ipomínce se nevyhovuje
Od˘vodnÏní: p¯edmÏtn˝ pozemek je omezen limitem ochranného pásma dráhy a dále je
umístÏn v†nivÏ malého vodního toku, vymezení zastavitelné plochy do oblastí s†potenciálním rizikem
záplavy je v†p¯ímém rozporu s†republikov˝mi prioritami územního plánování, konkrétnÏ s†prioritou 26,
územní plán zde ponechává p˘vodní funkci vymezuje zde i nadále zemÏdÏlskou plochu s†podrobnÏjöí
specifikací nivy, které jsou vymezeny za úËelem p¯írodního charakteru území, které leûí v†blízkosti vodních
tok˘ a je vyuûíváno zejména jako trvalé travní porosty coû je plnÏ v†souladu s†prioritou 25 Politiky
územního rozvoje »R. Dále uvádíme, ûe k†pozemku tj. k†nové zastavitelné ploöe je nutné zajistit p¯ístup
dle platn˝ch právních p¯edpis˘ tj. vyhláöky 501/2006 Sb. o obecn˝ch poûadavcích na vyuûívání území
§22 odst.2 cituji: „nejmenöí öí¯ka ve¯ejného prostranství, jehoû souËástí je pozemní komunikace
zp¯ístupÚující pozemek rodinného domu, je 8 m“.
V†neposlední ¯adÏ uvádíme, ûe neexistuje ve¯ejné subjektivní právo vlastníka na za¯azení jeho
pozemku do zastaviteln˝ch ploch a dále uvádíme, ûe navrhovatel není nijak omezen územním plánem ve
stávajícím funkËním vyuûitím.
Po termínu stanoveném vyhláökou tj. dne 19.11.2015 pod Ë.j. MURCE 39010/2015 byla na
MÏstsk˝ ú¯ad Roudnice nad Labem, ú¯ad územního plánování doruËena p¯ipomínka paní Veroniky Plaché.
Cituji: „Jako majitelka pozemku 250/2, nesouhlasím s†navrhovan˝m územním plánem a jeho
zmÏnou. Vzhledem, k†tomu, ûe územní plán, nebyl ¯ádnÏ vyvÏöen, ûádám o p¯ezkoumání a zmÏnu
návrhu. Na mém pozemku, bylo bez mého vÏdomí, zapsáno, ve¯ejné prostranství, s†Ëímû, nesouhlasím.“
Vyhodnocení: p¯ipomínce se vyhovuje pouze ËásteËnÏ
Od˘vodnÏní: po¯izovatel provÏ¯il vlastnictví a funkËní vyuûití pozemku 250/2 v†k.ú. CtinÏves a
konstatuje, ûe pozemek k nÏmuû je vztaûena p¯ipomínka je ve vlastnictví obce a má funkËní vyuûití
plochy dopravní infrastruktury - místní a p¯ístupové komunikace. Po¯izovatel provÏ¯il okolní pozemky a
konstatuje, ûe ve vlastnictví navrhovatelky je pozemek 250/16 na kterém je navrûeno ve¯ejné
prostranství, z†podané p¯ipomínky lze dovodit, ûe vlastník pozemku poûaduje pozemek ponechat
v†souËasném stavu tj. dle katastru nemovitostí je druhem pozemku orná p˘da, proto po¯izovatel
poûaduje tento pozemek za¯adit do ploch zemÏdÏlsk˝ch.
V†p¯ipomínce navrhovatelka poukazuje na to, ûe územní plán nebyl ¯ádnÏ vyvÏöen a ûe ûádá o
p¯ezkoumání návrhu. Po¯izovatel uvádí, ûe návrh byl vyvÏöen a následnÏ projednán v†souladu se
správním ¯ádem zákon Ë. 500/2004 a § 20, 50 a 52 zákona Ë. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním ¯ádu. Tyto skuteËnosti lze doloûit ve¯ejn˝mi vyhláökami s†potvrzením o vyvÏöení na ú¯edních
deskách (obce a mÏstského ú¯adu), dále Print Screenem obrazovky PC z†kterého je z¯ejmé, ûe ¯ízení o
územním plánu bylo zve¯ejnÏno i zp˘sobem umoûÚujícím dálkov˝ p¯ístup k†informacím a dále i hojnou
úËastí ve¯ejnosti na projednání územního plánu a stejnÏ tak i mnoûstvím podan˝ch p¯ipomínek a
námitek jak ke spoleËnému jednání, tak i k†¯ízení o územním plánu.
P¯ipomínky podané k†mÏnÏn˝m Ëástem Návrhu územního plánu CtinÏves
1)

p. Plachá ze dne 29.4.2016 Ëj. MURCE/14830/2016
NÁMITKA VLASTNÍKA POZEMKU K†NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU CTINÃVES
PARCELNÍ »ÍSLO: 250/16, LIST VLATSTNICTVÍ: 682
ODŸVODNÃNÍ: ZMAÿENÍ ZÁMÃRU STAVBY RODINNÉHO DOMU A ZNEHODNOCENÍ POZEMKU
NÁVRH: TÍMTO éÁDÁM O ZNOVU ZAKRESLENÍ STAVEBNÍ PARCELY NA MÉM POZEMKU ».
250/16 A TEDY PŸVODNÍ ZÁMÃR.
PÿÍLOHA: V›PIS Z†KATASTRU, VE CTINÃVSI DNE 28.4.2016

Vyhodnocení: p¯ipomínka se zamítá
Od˘vodnÏní: Po¯izovatel podanou námitku vyhodnotil jako p¯ipomínku a to vzhledem k†tomu,
ûe dle § 52 stavebního zákona v†platném znÏní není vlastník dotËen˝ návrhem ¯eöení, protoûe pozemky
jsou ponechány souËasnému funkËnímu vyuûití a dle § 172 odst. 5 správního ¯ádu v†platném znÏní
nejsou dotËena práva, povinnosti a zájmy související s†v˝konem vlastnického práva, protoûe pozemky
zemÏdÏlského p˘dního fondu jsou i nadále ponechány v†plochách zemÏdÏlsk˝ch a lze na nich
hospoda¯it jako doposud. P¯ipomínka se t˝ká vymezení nové plochy pro stavbu rodinného domu. Tento
podnÏt podala majitelka jiû k†zadání územního plánu, pokynem zadání bylo podané podnÏty provÏ¯it a
p¯ípadnÏ zapracovat, projektant tento podnÏt provÏ¯il a zapracoval nicménÏ v†rámci spoleËného jednání
obdrûel po¯izovatel negativní stanovisko k†projednávanému návrhu územního plánu od vodoprávního
ú¯adu, kter˝ nesouhlasil s†umístÏním nové rozvojové plochy kv˘li stále se opakujícímu vyb¯eûení
Vraûkovského potoka, coû dokládal i místními öet¯eními iniciovan˝mi na základÏ stíûností zejména po
p¯ívalov˝ch deötích Ëi lijácích. Z†tohoto d˘vodu a i s†ohledem na Aktualizaci Ë.1 Politiky územního rozvoje
»R zejména prioritu 25 a 26 byla lokalita z†návrhu vy¯azena a do ¯ízení s†ve¯ejností jiû byl v˝öe uvádÏn˝
pozemek veden jako plocha ve¯ejn˝ch prostranství. V†rámci ¯ízení o návrhu podala navrhovatelku
p¯ipomínku , ûe chce aby její pozemek nebyl v†územním plánu uveden cituji: Na mém pozemku, bylo bez
mého vÏdomí, zapsáno, ve¯ejné prostranství, s†Ëímû, nesouhlasím.“ »emuû bylo vyhovÏno a to takto
cituji: „ z†podané p¯ipomínky lze dovodit, ûe vlastník pozemku poûaduje pozemek ponechat v†souËasném
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stavu tj. dle katastru nemovitostí je druhem pozemku orná p˘da, proto po¯izovatel poûaduje tento
pozemek za¯adit do ploch zemÏdÏlsk˝ch“.
Vzhledem k†v˝öe uvedenému tedy k†negativnímu stanovisku dotËeného orgánu k†návrhu pro
spoleËné jednání a dále i k†cíl˘m a úkol˘m územního plánovaní a republikov˝m prioritám územního
plánování s†p¯ihlédnutím k†vlastním pr˘zkum˘m a rozbor˘m v†území viz. fotodokumentace a
opakovan˝m stíûnostem ze strany obyvatel obce na povodÚové stavy p¯i prudöích lijácích není moûné
p¯ipomínce vyhovÏt a zhoröovat , tak podmínky v†území, kde je†potenciální riziko p¯írodní katastrofy
(záplavy).

2)

manûelé Kvíderovi, ze dne 26.4.2016 Ëj. MURCE/14375/2016
P¯ipomínka k†návrhu územního plánu CtinÏves
Rádi bychom uplatnili p¯ipomínku ke vznikajícímu ÚP obce CtinÏves. Jedná se o pozemky 20/2
( st. parcela – zastavÏná plocha a nádvo¯í), 20/1 – Ëást pozemku ( st.parcela – zastavÏná plocha a
nádvo¯í), 545/3 ( ostatní plocha) a 544/17 (ostatní plocha) , jejichû jsme vlastníky, a které jsou zahrnuty
v†novÏ vznikajícím návrhu ÚP CtinÏves jako pozemky PV ( plochy ve¯ejn˝ch prostranství).
éádáme o zachování p˘vodního úËelu a charakteru v˝öe uveden˝ch pozemk˘, dle záznamu na
Katastrálním ú¯adÏ v†LitomÏ¯icích z†následujících d˘vod˘:
pozemky 20/1 – Ëást a 20/2 jsou vzhledem k†poloze a velikosti vyuûívány trvale na parkovací
stání, které nem˘ûe b˝ti jinak ¯eöeno.
pozemky 545/3 a 544/17 jsou ve stavu zatravnÏná plocha s†vzrostl˝mi ovocn˝mi stromy a
okrasn˝mi ke¯i, které vyuûíváme jako zahradu.
Vzhledem k†tomu, ûe se jedná o znaËnou zmÏnu charakteru pozemk˘, o které jsme nebyly
vyrozumÏni písemnÏ ani ústnÏ, proto zv˝öe uveden˝ch d˘vodu nesouhlasíme se za¯azením tÏchto
pozemk˘ jako PV ( plochy ve¯ejn˝ch prostranství).
Vyhodnocení: p¯ipomínka se zamítá
Od˘vodnÏní: p¯ipomínka nebyla podána k†projednávané vÏci tj. k†mÏnÏn˝m Ëástem návrhu
územního plánu i p¯esto po¯izovatel s†urËen˝m zastupitelem p¯ipomínku vyhodnotili.
P¯ipomínka se vztahuje k†vymezení ve¯ejného prostranství, kter˝m je vedena místní obsluûná
komunikace zp¯ístupÚující pozemky dvou rodinn˝ch dom˘ a dále zp¯ístupÚují místní koupaliötÏ a
pozemky zemÏdÏlského p˘dní fondu. kromÏ pr˘zkum˘ rozbor˘ daného území bylo vyuûito i historické
mapování, které jak je vidÏt na p¯iloûeném obrázku historické mapy z†roku 1954 dané území se uûívalo
stejn˝m zp˘sobem tj. jako ve¯ejné prostranství - cesta zp¯ístupÚující Ëp. 31 a 32 a umoûÚující dále voln˝
pr˘chod krajinou coû je zcela v†souladu s†cíli a úkoly územního plánování i s†prioritami územního
plánovaní obsaûen˝mi v†Aktualizaci Ë.1 Politiky územního rozvoje »R nap¯. prioritou 14,16,17.
P¯ipomínce, ûe majitelé pozemku nebyly vyrozumÏni písemnÏ ani ústnÏ po¯izovatel pouze dokládá, ûe
ve¯ejná vyhláöka o projednávání územního plánu byla vyvÏöena dle platného stavebního zákona tj. na
ú¯ední desce Obce CtinÏves a MÏstského ú¯adu v†Roudnici nad Labem a to i zp˘sobem umoûÚujícím
dálkov˝ p¯ístup, obec navíc v†obecním tisku upozorÚovala na po¯izovaní územního plánu, ûe tato vÏc byla
v†obci známá dokazuje i pomÏrnÏ velká úËast obËan˘ na ve¯ejném projednání tj. na ¯ízení o územním
plánu a dále i na opakovaném ¯ízení o územním plánu.
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3)

p. Kouba, ze dne 30.4.2016 Ëj. MURCE/14885/2016
P¯ipomínka k†návrhu územního plánu CtinÏves
Rád bych uplatnil p¯ipomínku ke vznikajícímu ÚP obce CtinÏves. Jedná se o pozemek 545/1
(ostatní plocha, jíû jsem vlastníkem, a kter˝ jsou zahrnut v†novÏ vznikajícím návrhu ÚP CtinÏves jako
pozemky PV (plochy ve¯ejn˝ch prostranství).
éádám o zachování p˘vodního úËelu a charakteru v˝öe uvedeného pozemk˘, dle záznamu na
Katastrálním ú¯adu v†LitomÏ¯icích z†následujících d˘vod˘:
pozemek je vzhledem k†poloze vyuûíván trvale na parkovací stání, které nem˘ûe b˝ti jinak
¯eöeno a dále slouûí jako p¯ístupová cesta k†mému domu Ë. p. 31 a domu soused˘ (Kvíderovi).
ËásteËnÏ je zatravnÏn a upraven okrasn˝mi ke¯i. Tato úprava by m˘j pozemek rozdÏlila na dvÏ
Ëásti.
Prosím o spojení se mnou, jsem ochoten projednat jiné alternativy p¯ístupu p¯es mé pozemky.
Do této cesty jsem vûdy investoval sám a nikdy ze strany obce mi nebyla poskytnuta ûádná finanËní
náhrada ani materiální pomoc. Naopak chodníky se zde na pozemku vynechali, protoûe nám bylo ¯eËeno,
ûe je to soukrom˝ pozemek, to samé se t˝ká ve¯ejného osvÏtlení, které bylo také zamítnuto s†d˘razem, ûe
je to soukrom˝ pozemek.
P¯i v˝stavbÏ kanalizace mi bylo písemnÏ (mohu doloûit) p¯islíbena asfaltová cesta aû k†domu a
ze strany obce nedoölo k†ûádnému plnÏní. Proto mÏ p¯ekvapuje zmÏna názoru a zájmu o tento pozemek.
Vzhledem k†tomu, ûe se jedná o velmi v˝znamnou zmÏnu charakteru pozemku, o které jsem
nebyl vyrozumÏn písemnÏ ani ústnÏ, proto zv˝öe uveden˝ch d˘vod˘ nesouhlasím se za¯azením tÏchto
pozemk˘ jako PV (plochy ve¯ejn˝ch prostranství). Jestli nebude m˘j názor brán v†potaz, budu muset tuto
záleûitost ¯eöit právní cestou.
Vyhodnocení: p¯ipomínka se zamítá
Od˘vodnÏní: p¯ipomínka nebyla podána k†projednávané vÏci tj. k†mÏnÏn˝m Ëástem návrhu
územního plánu i p¯esto po¯izovatel s†urËen˝m zastupitelem p¯ipomínku vyhodnotili.
P¯ipomínka se vztahuje k†vymezení ve¯ejného prostranství, kter˝m je vedena místní obsluûná
komunikace zp¯ístupÚující pozemky dvou rodinn˝ch dom˘ (coû sám navrhovatel p¯ipomínky ve své
p¯ipomínce definuje) a dále zp¯ístupÚují místní koupaliötÏ a pozemky zemÏdÏlského p˘dní fondu. kromÏ
pr˘zkum˘ rozbor˘ daného území bylo vyuûito i historické mapování, které jak je vidÏt na p¯iloûeném
obrázku historické mapy z†roku 1954 dané území se uûívalo stejn˝m zp˘sobem tj. jako ve¯ejné
prostranství - cesta zp¯ístupÚující Ëp. 31 a 32 a umoûÚující dále voln˝ pr˘chod krajinou coû je zcela
v†souladu s†cíli a úkoly územního plánování i s†prioritami územního plánovaní obsaûen˝mi v†Aktualizaci
Ë.1 Politiky územního rozvoje »R nap¯. prioritou 14,16,17.
Územní plán ne¯eöí vlastnické vztahy v†území ani prostor nedefinuje jako budoucí obecní
majetek Ëi zájem o tento pozemek, ale v†souladu s†§7 vyhláöky 501/2006 Sb. a §34 zákona o obcích jej
definuje jako pozemek ve¯ejného prostranství v†nÏmû je umístÏna p¯ístupová komunikace a to bez
ohledu na jeho vlastnictví. Územní plán vlastnické vztahy v†území nemÏní a ani ûádnou zmÏnu
vlastnick˝ch vztah˘ v†této lokalitÏ nenavrhuje, pouze definuje stávající stav v†území.
Dále uvádíme ûe se nejedná o zmÏnu charakteru pozemku na listu vlastnictví v†katastru
nemovitostí, ale o funkËní vyuûití daného pozemku tj. p¯ístupová cesta byla vymezena jako ve¯ejné
prostranství, které zp¯ístupÚuje pozemky okolních nemovitostí zejména d˘m samotného navrhovatele,
ale také d˘m Ëp.32. P¯ipomínce, ûe majitel pozemku nebyl vyrozumÏn písemnÏ ani ústnÏ po¯izovatel
pouze dokládá, ûe ve¯ejná vyhláöka o projednávání územního plánu byla vyvÏöena dle platného
stavebního zákona tj. na ú¯ední desce Obce CtinÏves a MÏstského ú¯adu v†Roudnici nad Labem a to i
zp˘sobem umoûÚujícím dálkov˝ p¯ístup, obec navíc v†obecním tisku upozorÚovala na po¯izovaní
územního plánu, ûe tato vÏc byla v†obci známá dokazuje i pomÏrnÏ velká úËast obËan˘ na ve¯ejném
projednání tj. na ¯ízení o územním plánu a dále i na opakovaném ¯ízení o územním plánu.
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15)

Rozhodnutí o námitkách

1)

manûelé Urbanovi ze dne 26.10.2015 Ëj. MURCE/36550/2015
Námitka proti Návrhu územního plánu obce CtinÏves
Dle §52 odst. 2 stavebního zákona Ë. 183/2006 Sb., uplatÚujeme tímto písemnou námitku proti
Návrhu územního plánu obce CtinÏves zve¯ejnÏného opat¯ením obecné povahy ve dnech od 23. 9. 2015
do 29. 10. 2015 MÏstsk˝m ú¯adem Roudnice n. L., odborem Stavební ú¯ad, oddÏlením Ú¯adu územního
plánování.
Jsme vlastníky pozemk˘ p. Ë. 236/1 a p. Ë. 236/2 umístÏn˝ch v†katastrálním území CtinÏves,
obec CtinÏves, zapsan˝ch na LV Ë. 683. Na Ëásti obou v˝öe zmínÏn˝ch pozemk˘ je plocha aktuálním
územním plánem obce CtinÏves urËena k†v˝stavbÏ a to v˝stavbÏ rodinn˝ch dom˘. Daná Ëást pozemk˘ je
tedy plochou zastavitelnou.
S†ohledem k†v˝öe uvedené skuteËnosti jsme jako vlastníci pozemk˘ p. Ë. 236/1 a p. Ë. 236/2, k.
ú. CtinÏves, zadali zpracování dokumentace pro územní a stavební ¯ízení autorizované projekËní kancelá¯i,
vyzískali pot¯ebná souhlasná stanoviska dotËen˝ch orgán˘ státní správy a vyjád¯ení vlastník˘ a správc˘ IS,
vy¯eöili veökeré pot¯ebné majetkoprávní záleûitosti a poûádali v†souladu se stavebním zákonem Ë.
183/2006 Sb., o povolení umístÏní a provedení stavby rodinného domu stavební ú¯ad. Z†uvedeného
vypl˝vá, ûe v†dobÏ schválení nového Územního plánu obce CtinÏves Zastupitelstvem obce a v†dobÏ
vydání nového Územního plánu obce bude pro dané pozemky k†dispozici právoplatné stavební a
vodoprávní stavební povolení pro realizaci rodinného domu.
Tímto podáváme námitku proti Návrhu územního plánu obce CtinÏves konkrétnÏ proti zruöení
zastavitelné plochy na pozemcích p. Ë. 236/1 a p. Ë. 236/2, k. ú. CtinÏves, obec CtinÏves, neboù
zastavitelná plocha pro v˝stavbu rodinn˝ch dom˘ byla v†minulosti schválena jednotliv˝mi dotËen˝mi
orgány státní správy, provÏ¯ena ú¯adem pro územní plánování a v†koneËné fázi schválena samotn˝m
Zastupitelstvem obce CtinÏves. Jsme si jisti, ûe tato skuteËnost provÏ¯ovaná v†rámci nÏkolika kol
projednávání územního plánu obce dala záruku majitel˘m vöech zastaviteln˝ch pozemk˘, ûe je plocha
dostateËnÏ provÏ¯ena, zda je v†dan˝ch plochách v˝stavba moûná Ëi není.
V†návaznosti na v˝öe uvedenou skuteËnost jsme se rozhodli uËinit veökeré kroky pro vyzískání
územního a stavebního povolení pro umístÏní a provedení stavby rodinného domu a to v†souladu
s†Územním plánem obce CtinÏves, coû nás stálo nemalé finanËní prost¯edky a nemálo úsilí. Tyto kroky
byly vykonány v†dobré ví¯e, ûe závazn˝ materiál tj. Územní plán obce CtinÏves je právoplatn˝ dokument a
je pro nás jako vlastníky pozemku zárukou moûnosti v˝stavby.
Vyhodnocení: námitka je akceptována v†souvislosti s†vydáním správních rozhodnutí
Od˘vodnÏní: po¯izovatel ovÏ¯il na stavebním ú¯adÏ, zda vlastníci uËinili pat¯iËné kroky
k†vydání územního a stavebního rozhodnutí s†kladn˝m v˝sledkem, lokalita bude do návrhu zakreslena
dle v˝öe uvádÏn˝ch správních rozhodnutí jako zastavitelná plocha pro bydlení a dále bude vymezena
jako zastavitelné plocha v†souladu se stavebním zákonem a souvisejícími provádÏcími p¯edpisy zejména
pak vyhláökou 501/2006 Sb. o obecn˝ch poûadavcích na vyuûívání území, plocha bude do územnÏ
plánovací dokumentace zakreslena jako zastavitelná plocha pro bydlení vesnické se vöemi
odpovídajícími regulativy. Do regulativ˘ plochy bude promítnuto vydané územní rozhodnutí.
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