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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. 538/1 v  k. ú. Svádov nachází 
v nezastavěném území na stabilizované ploše se způsobem využití  
„ZP plochy přírodní“. 
 

ZP plochy přírodní 
a) převažující účel využití  
 - plochy k zajištění podmínek pro ochranu přírody a krajiny, jako součást vymezeného 

územního systému ekologické stability krajiny a jiných chráněných území přírody, 
ostatní nelesní zeleň  

b) přípustné  
 - trvalé travní porosty  
 - střední a vysoká zeleň nelesního charakteru  
c) podmíněně přípustné  
 - nezbytná dopravní a technická infrastruktura  
d) podmínky funkčního a prostorového uspořádání  
 - nebudou povolovány změny kultury na ornou půdu, speciální zemědělské kultury  
e) nepřípustné  
 - všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnosti  

 
Dle Územního plánu Ústí nad Labem – koordinační výkres se p. p. č. 538/1 v  k. ú. Svádov 
nachází ve IV. a II. zóně chráněné krajinné oblasti České středohoří a v území 
archeologických nalezišť UAN III. 
 
Dle Územního plánu Ústí nad Labem – koordinační výkres je p. p. č. 538/1 v  k. ú. Svádov 
dotčena ochranným pásmem železniční tratě, ochranným pásmem elektrické sítě, 
komunikačním vedením radioreleové trasy a ochranným pásmem lesa (vzdálenost do 50 m 
od okraje lesa). 
 
Požadovaný způsob využití: 
 

SM-R plochy smíšené obytné rekreační 
a) převažující účel využití  
 - bydlení převážně příměstského a 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  
 - plochy staveb pro rodinnou rekreaci, např. chaty, rekreační domy 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  
 - hřiště a účelové sportovně rekreační objekty (tělocvičny, plavecké areály ap.)  
 - obchodní zařízení do 200 m2 odbytových ploch  
 - veřejné stravování a ubytování  
 - nezbytná dopravní a technická infrastruktura  
c) podmíněně přípustné  
 - 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  

 - výška objektů nepřekročí 2NP a podkroví a zastavitelnost pozemku 20%  
e) nepřípustné  
 - všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnosti 



                                                                  Příloha č. 4 Důvodové zprávy 

 


