
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. 171/5 a 174 
v k.ú. Všebořice nacházejí v zastavěném území na stabilizované ploše se způsobem 
využití „ZV-P plochy“. 
 
ZV-P plochy zeleně na veřejných prostranstvích – park 

a) převažující účel využití  
 - nezastavitelná území s povinností zachování a rozvoje funkce městské 

urbanizované zeleně přístupné bez omezení, a to bez ohledu na vlastnictví k 
tomuto prostoru  

b) přípustné  
 - trvalé travní porosty s nízkou i vysokou zelení a s prvky drobné architektury 

(kašny, drobné vodní plochy, plastiky, altány apod.)  
 - pěší komunikace a prostory umožňující celoroční bezkolizní užívání  
 - cyklostezky a in-line dráhy a trasy umožňující celoroční bezkolizní užívání  
 - hřiště, víceúčelové travnaté a mlatové plochy s různými doplňky, podněcujícími 

hravost a tvořivost dětí.  
 - využití vodních prvků na exponovaných místech  
 - užití zdobných druhů včetně kultivarů  
c) podmíněně přípustné  
 - účelové cesty a dráhy např. pro bicross či skatepark a ostatní plochy pro 

rekreaci vyžadující i zpevněný povrch  
 - nezbytná dopravní a technická infrastruktura  
d) podmínky funkčního a prostorového uspořádání:  
 - zastavěné plochy nesmí přesahovat 15% plochy parku  
 - v plochách obsahujících prvky ÚSES vyloučené užití konifer, kultivarů a 

introdukovaných dřevin a bylin  
e) nepřípustné  
 - všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnosti 

 
Dle Územního plánu Ústí nad Labem – koordinační výkres je p. p. č. 171/5 v  k. ú. 
Všebořice dotčena návrhem veřejně prospěšné stavby E07 - trasa STL plynovodu 
(N_STL – Bukov). 
 
Dle Územního plánu Ústí nad Labem – Koordinační výkres se p. p. č. 171/5 a 174 
v k.ú. Všebořice nacházejí na území archeologických nalezišť UAN II. a jsou dotčeny 
komunikačním vedením radioreleové trasy a ochranným pásmem lesa (vzdálenost 
do 50 m od okraje lesa). 
 
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 

 
 


