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Příloha č. 2 Důvodové zprávy  

   

 





Příloha č. 3 Důvodové zprávy 
 

Dle Územního plánu Ústí nad Labem – kapitola f) se p. p. č. 757 v  k. ú. Sebuzín 
nachází v zastavěném území na stabilizované ploše se způsobem využití  
„RI plochy staveb pro individuální rodinnou rekreaci“. 
 

RI plochy staveb pro individuální rodinnou rekreaci 
a) převažující účel využití  
 - rodinná rekreace formou chat, rekreačních domků a chalup  
b) přípustné  
 - stavby pro rodinnou rekreaci (např. chaty, rekreační domky a chalupy zahradní 

domky a další stavby a zařízení, které souvisejí s rodinnou rekreací)  
 - plochy zahrádek, trvalých travních porostů (ZPF) a ostatní plochy, sloužící pro 

rodinnou rekreaci vč. pěstování zeleniny, ovoce, okrasných rostlin pro vlastní 
potřebu  

 - nezbytná dopravní a technická infrastruktura  
c) podmíněně přípustné  
 - plochy lesa (PUPFL) a ostatní přírodní zeleně  
 - přístřešky pro automobily a drobnou zahradní techniku  
d) podmínky funkčního a prostorového uspořádání  
 - pro každé dva hektary vymezené zastavitelné plochy bude vymezena plocha 

veřejného prostranství s touto zastavitelnou plochou související o výměře 
nejméně 1000 m2, do této výměry se nezapočítávají pozemní komunikace  

 - výměra zastavěné plochy rekreačních objektů (do které se započítávají 
zpevněné terasy zastřešené i nezastřešené) nepřesáhne 8% celkové výměry 
předmětného pozemku, zároveň však maximálně 60 m2.  

 - v případě oddělení části pozemku, na kterém je již realizována nebo povolena 
stavba pro rodinnou rekreaci, nebude na této nově oddělené části povolena 
další stavba  

 - výška objektů nepřekročí 1NP a podkroví  
e) nepřípustné  
 - všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnosti  
 

Dle Územního plánu Ústí nad Labem – kapitola m) je p. p. č. 757 v k.ú. Sebuzín 
součástí architektonicky a urbanisticky významné plochy, pro kterou může 
architektonickou část projektové dokumentace vypracovávat jen autorizovaný 
architekt. 
Dle Územního plánu Ústí nad Labem – koordinační výkres se p. p. č. 757 
v k.ú. Sebuzín nachází ve IV. zóně chráněné krajinné oblasti České středohoří a 
v území archeologických nalezišť UAN II. 

 

Požadovaný způsob využití: 
 

BI plochy bydlení v rodinných domech městské a příměstské 
a) převažující účel využití  
 - bydlení v rodinných domech s příměsí nerušících obslužných funkcí místního 

významu  
b) přípustné  
 - rodinné domy (RD )  
 - nezbytná dopravní a technická infrastruktura  
c) podmíněně přípustné  



 - maloobchod, stravovací zařízení a nerušící provozy služeb, sloužící výhradně 
pro potřebu tohoto území  

 - sportovní a rekreační objekty a plochy, sloužící pro potřebu tohoto území  
 - penziony s omezenou ubytovací kapacitou do 20 lůžek  
 - zařízení drobné řemeslnické výroby a služeb nerušící bydlení  
d) podmínky funkčního a prostorového uspořádání  
 - pro každé dva hektary vymezené zastavitelné plochy bude vymezena plocha 

veřejného prostranství s touto zastavitelnou plochou související o výměře 
nejméně 1000 m2, do této výměry se nezapočítávají pozemní komunikace  

 - zastavitelnost nových pozemků max. 30%, do které se započítávají veškeré 
zpevněné plochy, přístřešky, terasy zastřešené i nezastřešené, bazény, 
zahradní domky a podobné stavby  

e) nepřípustné  
 - všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnosti  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                  Příloha č. 4 Důvodové zprávy 

 


