
Příloha č. 1 Důvodové zprávy 
 

 



 



 

 

  



 

 



 

 



 

  



Příloha č. 2 Důvodové zprávy 
 

 



 

  



Příloha č. 3 Důvodové zprávy 
 

Dle Územního plánu Ústí nad Labem – kapitola f) se p. p. č. 896/15 v k.ú. Skorotice u Ústí nad Labem 
nachází v nezastavěném území na stabilizované ploše se způsobem využití „Z-T plochy zemědělské – 
trvalé travní porosty“. 
 

Z-T plochy zemědělské – trvalé travní porosty 
a) převažující účel využití  
 - produkční i neprodukční plochy zemědělského půdního fondu  
b) přípustné  
 - louky, pastviny a ostatní trvalé travní porosty zemědělsky obhospodařované  
 - izolační a doprovodná zeleň  
 - zařízení zabraňující erozi a splachu půdy – protipovodňová opatření, stoky  
 - účelové komunikace  
c) podmíněně přípustné  
 - nezbytná dopravní a technická infrastruktura  
 - změny kultury  
d) nepřípustné  
 - všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnosti 

 
Dle Územního plánu Ústí nad Labem – Koordinační výkres se p. p. č. 896/15 v k.ú. Skorotice u Ústí nad 

Labem nachází na území archeologických naležišť UAN III. 

Dle Územního plánu Ústí nad Labem – Koordinační výkres se na p. p. č. 896/15 v k.ú. Skorotice u Ústí 
nad Labem nachází vedení elektrizační soustavy. 
 
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  
 

nebo 

SM-V plochy smíšené obytné venkovské 
a) převažující účel využití  
 - bydlení venkovského charakteru včetně umístění ostatních zařízení, která svým provozem, 

vyvolanou dopravní obsluhou ani vzhledem nenaruší funkci obytnou  
b) přípustné  
 - bydlení v rodinných domech s hospodářskými stavbami, užitkovými zahradami a případným 

chovem drobného hospodářského zvířectva pro vlastní potřebu  
 - obchodní zařízení do 200 m2 odbytových ploch  



 - veřejné stravování a ubytování  
 - administrativa a veřejná správa  
 - kulturní, sociální, zdravotní a sportovní zařízení  
 - zařízení na zpracování a výkup zemědělské produkce  
 - zařízení drobné výroby a služeb nerušící bydlení  
 - nezbytná dopravní a technická infrastruktura, odstavná a parkovací stání  
c) podmíněně přípustné  
 - zahradnictví  
 - bytové domy  
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  

 - připouští se pouze takové stavby a zařízení, které svým provozováním a technickým zařízením 
nenarušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí, nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího území 
a které svým charakterem a kapacitou nezvyšují dopravní zátěž v území  

e) nepřípustné  
 - všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnosti 

 

nebo 

RZ plochy rekreace – zahrádkové osady 
a) převažující účel využití  
 - rodinná rekreace formou zahrádek, zahrádkářských osad a kolonií, kde mohou být povolovány 

stavby, pro které jsou stanoveny specifické zejména prostorové regulativy  
b) přípustné  
 - plochy zahrádek (ZPF) sloužící pro drobnou zemědělskou činnost, tj. pěstování zeleniny, ovoce, 

květin, okrasných rostlin pro vlastní potřebu  
 - zahradní domky pro uschování nářadí a ukrytí před nepohodou  
 - oplocení zemědělské půdy (zahrad a sadů) za účelem ochrany úrody  
c) podmíněně přípustné  
 - přístřešky pro drobnou zahradní techniku  
 - nezbytná dopravní a technická infrastruktura  
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 rekreační stavba, 
nebude na této nově oddělené části povolena další stavba  

 - výška objektů nepřekročí 1,0 NP s výškou okapové hrany max. 3,0 m od přilehlého terénu a 
výškou hřebene max. 6,0 m, jedním podzemním podlažím do hloubky max.3,0 m  

e) nepřípustné  
 - všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnosti 

 

  

  



Příloha č. 4 Důvodové zprávy 

 

  



Příloha č. 5 Důvodové zprávy 

 



 

 

 
 

 



 
 


