
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. 1480/93, 1480/506 obě v  k. ú. 
Krásné Březno nacházejí v zastavěném území na stabilizované ploše se způsobem využití 
„OV plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura“. 
 

OV plochy občanského vybavení - veřejná infrastruktura 
a) převažující účel využití  
 - umístění převážně nekomerčních zařízení pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, 

péči o rodinu, zdravotnictví, církve, kultury, veřejné správy a ochranu obyvatelstva  
b) přípustné  
 - jednotlivé typy (stupně) školských zařízení včetně jejich ubytovacích kapacit, 

sportovních a dalších účelových zařízení  
 - zdravotnická zařízení a zařízení sociální péče  
 - účelová zařízení církví  
 - zařízení veřejné správy a administrativy  
 - kulturní zařízení, muzea, památníky  
 - nezbytná dopravní a technická infrastruktura  
 - zařízení pro ochranu obyvatelstva  
c) podmíněně přípustné  
 - ostatní ubytovací zařízení  
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  

e) nepřípustné  
 - všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnosti  
 

Dle Územního plánu Ústí nad Labem – koordinační výkres se p. p. č. 1480/93, 1480/506 obě 
v  k. ú. Krásné Březno nacházejí v území archeologických nalezišť UAN III. a ve vnější zóně 
havarijního plánování Spolchemie a.s.  
 
Požadovaný způsob využití: 
 

BM plochy bydlení v bytových domech 
a) převažující účel využití  
 - bydlení městského charakteru, tj. bytové domy s příměsí nerušících obslužných funkcí 

místního významu včetně ploch obytné zeleně  
b) přípustné  
 - plochy bytových domů včetně vícepodlažní zástavby  
 - maloobchod, stravovací zařízení a nerušící řemeslnické provozy, sloužící pro obsluhu 

tohoto území  
 - penziony s omezenou ubytovací kapacitou do 45 lůžek  
 - kulturní, zdravotnická a sociální zařízení, sloužící pro potřeby území  
 - předškolní a školní zařízení  
 - sportovní a rekreační objekty a plochy, sloužící pro potřebu tohoto území  
 - nezbytná dopravní a technická infrastruktura  
c) podmíněně přípustné  
 - ostatní nerušící provozy služeb a drobné výroby  
 - zařízení veřejné a komunální správy  
 - zmenšování podílu stávajících ploch zeleně pouze výjimečně pro související 

infrastrukturu  
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  

e) nepřípustné  
 - všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnosti  



                                                                  Příloha č. 4 Důvodové zprávy 

 
 


