
 Příloha č. 1 návrhu Zprávy o uplatňování ÚPÚL  

1 

 

Komentář pořizovatele k návrhům na pořízení změny 

územního plánu 

Návrh č. 1 - MM_OUPSM_OUP_147_2012 – Ing. Bc. Jan Anýž 

Požadované využití: plochy pro zahrádkářské kolonie a chaty, pro dopravní a 

technickou infrastrukturu 

Usnesení ZM 153/12 

 

P. p. č. 403, 405, 406, 407, 406 vše v k. ú. Brná nad Labem 

Na p. p. č. 406 v k. ú. Brná nad Labem navržena veřejně prospěšná stavba „K46 Čerpací 

stanice – Karla Maye – U kurtu“ 

 
Letecký snímek s vyznačením návrhu na změnu ÚP ÚnL

 

Výřez z koordinačního výkresu ÚP ÚnL s vyznačením předmětného návrhu

 

Limity: venkovní vedení el. sítě VVN 110kV včetně OP 
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V Územním plánu Ústí nad Labem je dosud nevyužito cca 26 ha zastavitelných ploch, které 

umožňují realizaci chat nebo zahrádkářské kolonie s příslušnou technickou a dopravní 

infrastrukturou (např. RZ  - plochy rekreace – zahrádkové osady). 

V Územním plánu Ústí nad Labem jsou vymezeny další plochy označené jako plochy 

přestavby s požadovaným způsobem využití (např. v k. ú. Habrovice), které jsou dosud 

nevyužity - viz kapitola 5) návrhu Zprávy o uplatňování ÚP ÚnL v uplynulém období. 

Na základě výše uvedených skutečností pořizovatel nedoporučuje vymezovat novou 

zastavitelnou plochu na p. p. č. 403, 405, 406, 407 vše v k. ú. Brná nad Labem mimo 

zastavěné území i mimo vymezené zastavitelné plochy 

Jedním z cílů územního plánování je …chránit krajinu jako podstatnou složku prostředí 

života obyvatel. …určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje 

ochranu nezastavěného území…“. 

  V souladu s  ustanovením § 55 odst. 4 stavebního zákona, v platném znění mohou být další 

zastavitelné plochy změnou územního plánu vymezeny pouze na základě prokázání 

nemožnosti využít již vymezené zastavitelné plochy a potřeby vymezení nových 

zastavitelných ploch - viz kapitola 5) návrhu Zprávy o uplatňování ÚP ÚnL v uplynulém 

období. 

Vyhodnoceno pořizovatelem negativně - pořízení změny ÚP ÚnL nelze schválit z důvodu 

ustanovení § 55 odst. 4 stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„stavebního zákona“).  

Vyjádření Oddělení hlavního architekta ORM MmÚ: 

Velkou částí dotčeného území prochází vedení VVN 110kV, přičemž téměř celé území leží  

v jeho ochranném pásmu - tato technická infrastruktura má nadmístní význam a významně 

determinuje možnosti, resp. omezuje potenciál a vhodnost využití daného území pro další 

urbanizaci, intenzita využití předkládaného záměru žadatele není slučitelná s koncepcí 

územního plánu ani se stávajícím charakterem okolí, s ohledem na typ navrhované změny 

využití a v důsledku toho vznik možných rizik (§19, odst.1c SZ ), (rizika na veřejné zdraví); 

dotčené plochy leží v nezastavěném území (§18, zejména odst. 4, SZ) - OHA s ohledem  

na výše uvedené nedoporučuje v dotčeném území zařadit do zastavitelné plochy. 
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Návrh č. 2 - MM_OUPSM_OUP_347_2012,  Zdeňka Divišová 

Požadované využití: zrušení navrženého PPO6 (protipovodňové opatření)      

Usnesení ZM 155/12 

 

P. p. č. 229 v k. ú. Svádov 

 
Letecký snímek s vyznačením návrhu na změnu ÚP ÚnL

 
 
Výřez z koordinačního výkresu ÚP ÚnL s vyznačením předmětného návrhu

 

Limity: záplavové území vodního toku Labe 

Pořizovatel doporučuje prověřit předmětnou plochu s navrženým protipovodňovým 

opatřením v souladu s novými poznatky z oborů urbanismu, územního plánování a ekologie 

při dodržení požadavků stanovených v Zásadách územního rozvoje Ústeckého kraje (ZUR 

ÚK).  

Pořizovatel doporučuje prověřit i koncepci ochrany před povodněmi, která je stanovena v ÚP 

ÚnL v souladu s cíli a úkoly stanovenými v §18 a §19 SZ, které spočívají ve vyváženém 

vztahu pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství 

obyvatel území, který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky 

života generací budoucích. 
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Vyhodnoceno pořizovatelem kladně - pořizovatel doporučuje tento návrh včetně koncepce 

ochrany před povodněmi prověřit procesem projednání s dotčenými orgány a veřejností. 

 

Vyjádření Oddělení hlavního architekta ORM MmÚ: 

OHA apriori nedoporučuje zrušení PPO6 bez adekvátního prověření takového řešení, avšak 

doporučuje prověřit celovou ochranu území Ústí nad Labem před záplavami a v rámci 

celkové koncepce ochrany území před záplavami navrhnout vhodné řešení. V návrhu ÚP je 

třeba sladit ochranu veřejných zájmů (ochrany území), ale i soukromých zájmů týkajících se 

zejména (zastavěného území), v souvislosti s tímto dále prověřit význam a opodstatněnost 

vymezené rezervy R14. 
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Návrh č. 3 - MM_OUPSM_OUP_576_2012,  DIESELBENZINOIL s.r.o. 

Požadované využití: „VL plochy výroby a skladování - lehký průmysl“     

Usnesení ZM 154/12 

 

P. p. č. 899/35 v k. ú. Skorotice u Ústí nad Labem 

 
Letecký snímek s vyznačením návrhu na změnu ÚP ÚnL

 

Výřez z koordinačního výkresu ÚP ÚnL s vyznačením předmětného návrhu

 

Limity: OP 2. a 3. třídy - komunikace 

V Územním plánu Ústí nad Labem je dosud nevyužito cca 56,7 ha zastavitelných ploch se 

způsobem využití „VL plochy výroby a skladování - lehký průmysl“. 

V Územním plánu Ústí nad Labem jsou vymezeny další plochy označené jako plochy 

přestavby s požadovaným způsobem využití (např. v k. ú. Předlice), které jsou dosud 

nevyužity - viz kapitola 5) návrhu Zprávy o uplatňování ÚP ÚnL v uplynulém období.. 

Na základě výše uvedených skutečností pořizovatel nedoporučuje v zastavěném území 

prověřit změnou ÚP ÚnL předmětnou plochu na p. p. č. 899/35 v k. ú. Skorotice u Ústí nad 

Labem se stávajícím způsobem využití „OV plochy občanského vybavení - veřejná 

infrastruktura“ na požadované využití „VL  plochy výroby a skladování - lehký průmysl“.   
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Vyhodnoceno pořizovatelem negativně. 

Vyjádření Oddělení hlavního architekta ORM MmÚ: 

Informace uvedená v citovaném požadavku žadatele „v Územním plánu sídelního útvaru 

statutárního města Ústí nad Labem byl pozemek vymezen jako plocha "komerčně industriální 

zóny" - tato informace po nahlédnutí do této ÚPD není pravdivá;  koncepce stávajícího ÚP 

směřuje v dotčeném území rozvoj ploch veřejné občanské vybavenosti - otázku využití dle 

požadavku žadatele bude třeba interně prověřit, až dle vyhodnocení ploch (dle podkladů SÚ) 

a ve vztahu k potenciálu rozvoje rozvojových ploch i jejich okolí; z dopravně urbanistického 

hlediska by záměr využití na plochy výroby a skladování mohl vyvolat zvýšené dopravní 

nároky a zvýšit dopravní zatížení v území, což by mohlo mít i negativní důsledky na ochranu 

přírodních hodnot v okolí (vč. ochrany CHKO) a ochranu životního prostředí obecně. 
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Návrh č. 4 - MM_OUPSM_OUP_628_2012,  RNDr. Štěpán Ren 

                     MM_OUPSM_OUP_875_2012 

                     Požadované využití: „BI plochy bydlení v rodinných domech městské a 

příměstské“ 

                     Usnesení ZM 183/12 

 

P. p. č. 1267/8, 1267/9 v k. ú.  Sebuzín. 

 
Letecký snímek s vyznačením návrhu na změnu ÚP ÚnL

  
 
Výřez z koordinačního výkresu ÚP ÚnL s vyznačením předmětného návrhu

 

Limity: zóny CHKO – II. a IV. 

V Územním plánu Ústí nad Labem je dosud nevyužito cca 143 ha zastavitelných ploch se 

způsobem využití „BI  - plochy bydlení v rodinných domech městské a příměstské“. 

V Územním plánu Ústí nad Labem jsou vymezeny další plochy označené jako plochy 

přestavby s požadovaným způsobem využití (např. v k. ú. Sebuzín), které jsou dosud 

nevyužity - viz kapitola 5) návrhu Zprávy o uplatňování ÚP ÚnL v uplynulém období. 
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Na základě výše uvedených skutečností pořizovatel nedoporučuje, vymezovat novou 

zastavitelnou plochu na p. p. č. 1267/8, 1267/9 v k. ú.  Sebuzín mimo zastavěné území i mimo 

vymezené zastavitelné plochy. 

Jedním z cílů územního plánování je …chránit krajinu jako podstatnou složku prostředí 

života obyvatel. …určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje 

ochranu nezastavěného území…“. 

  V souladu s  ustanovením § 55 odst. 4 stavebního zákona, v platném znění mohou být další 

zastavitelné plochy změnou územního plánu vymezeny pouze na základě prokázání 

nemožnosti využít již vymezené zastavitelné plochy a potřeby vymezení nových 

zastavitelných ploch – viz kapitola 5) návrhu Zprávy o uplatňování ÚP ÚnL v uplynulém 

období. 

  Vyhodnoceno pořizovatelem negativně - pořízení změny ÚP ÚnL nelze schválit z důvodu 

ustanovení § 55 odst. 4 stavebního zákona.  

Vyjádření Oddělení hlavního architekta ORM MmÚ: 

Vzhledem k limitům CHKO a vzhledem k dostatečnému rozsahu ploch určených k zastavění 

rodinným bydlením OHA nedoporučuje prověřit. 
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Návrh č. 5 - MM_OUPSM_OUP_614_2012 Bruno Kohlhofer 

MM_OUPSM_OUP_913_2012,   

Požadované využití: zrušení komunikace IV. třídy na soukromém pozemku                    

Usnesení ZM 179/12 

 

P. p. č. 717/110 v k. ú. Svádov 

 
Letecký snímek s vyznačením návrhu na změnu ÚP ÚnL

 

Výřez z koordinačního výkresu ÚP ÚnL s vyznačením předmětného návrhu

 

Limity: arch. naleziště (UAN I.), státem chráněná kulturní památka rej. Č. 43558/5-250 - býv. 

fara čp. 1, protipovodňová hráz, zóny CHKO 

Stav v území: oploceno, vjezd do areálu zahrádkářské kolonie. 

V Územním plánu Ústí nad Labem je navržena účelová komunikace do předmětného 

území. 

Na základě výše uvedených skutečností pořizovatel doporučuje v zastavěném území 

prověřit předmětnou plochu na p. p. č.  717/110 v k. ú. Svádov s komunikací IV. třídy  

na soukromém pozemku v souladu s koncepcí dopravní infrastruktury ÚP ÚnL. 

Vyhodnoceno pořizovatelem kladně - pořizovatel doporučuje tento návrh prověřit procesem 

projednání s dotčenými orgány a veřejností. 
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Vyjádření Oddělení hlavního architekta ORM MmÚ: 

OHA doporučuje prověřit vymezení dopravní obsluhy zahrádkářské kolonie s ohledem  

na podmínky v území. Zároveň doporučujeme prověřit prostorové uspořádání vymezené 

navržené komunikace v souladu s vymezením ploch s rozdílným způsobem využití. 

Vzhledem k navazujícím plochám staveb pro rekreaci lze doporučit prověření na plochy RZ. 



 Příloha č. 1 návrhu Zprávy o uplatňování ÚPÚL  

11 

 

Návrh č. 6 - MM_OUPSM_OUP_695_2012  Věra Gogová                      

MM_OUPSM_OUP_914_2012,   

Požadované využití: „RI plochy staveb pro rodinnou individuální rekreaci“ 

Usnesení ZM 176/12 

 

P. p. č. 1028/23, 1028/28 obě v k. ú. Svádov 

 
Letecký snímek s vyznačením návrhu na změnu ÚP ÚnL

 

Výřez z koordinačního výkresu ÚP ÚnL s vyznačením předmětného návrhu

 

Na základě Rozhodnutí KÚ ÚK  ze dne 10. 03. 2014 (JID: 37851/2014/KUUK, č. j. 

599/UPS/2013) bude pořízena změna ÚP ÚnL (usnesení ZM 434/14). 
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Návrh č. 7 - MM_OUPSM_OUP_704_2012  Bc. Jitka Palusková, Jan a Marie Šlosarčíkovi, 

Roman, Mgr. Edita, Jana, Zdeněk Čepelovi, Ing. Petr a Ivana Jansovi, Ing. 

Miroslav a Ing. Tatjana Richterovi, Ing. Jan a Hana Mandičákovi, Michal a 

Simona Frimlovi, Marie Flígrová, Jaroslav a Zdeňka Kozlovi, Miroslava 

Kabešová, Jiří a Šárka Píšovi, Jiří a Dana Kulhaví, František Vitner a Daniela 

Nicole, Renáta Vanšová, Pavel a Bohumila Hájkovi, Mgr. Lenka Hyhlanová, 

Zdeňka Divišová 

 

Požadované využití: vymazání návrhu protipovodňového opatření PPO6 - 

povodňového valu 

Usnesení ZM 184/12 

 

P. p. č. 241, 242, 236/4, 236/5, 236/6, 236/7, 236/8, 236/9, 236/10, 236/11, 236/12, 236/80, 

236/13, 236/81, 236/14, 236/82, 236/15, 236/16, 236/17, 232, 233/5, 229 vše v k. ú. Svádov 

 

 
Letecký snímek s vyznačením návrhu na změnu ÚP ÚnL

 

 

Výřez z koordinačního výkresu ÚP ÚnL s vyznačením předmětného návrhu

 

Limity: záplavové území vodního toku Labe 
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Pořizovatel doporučuje prověřit předmětnou plochu s navrženým protipovodňovým opatřením 

v souladu s novými poznatky z oborů urbanismu, územního plánování a ekologie při dodržení 

požadavků stanovených v Zásadách územního rozvoje Ústeckého kraje (ZUR ÚK).  

Pořizovatel doporučuje prověřit i koncepci ochrany před povodněmi, která je stanovena v ÚP 

ÚnL v souladu s cíli a úkoly stanovenými v §18 a §19 SZ, které spočívají ve vyváženém 

vztahu pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství 

obyvatel území, který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky 

života generací budoucích. 

 

Vyhodnoceno pořizovatelem kladně - pořizovatel doporučuje tento návrh včetně koncepce 

ochrany před povodněmi prověřit procesem projednání s dotčenými orgány a veřejností. 

Vyjádření Oddělení hlavního architekta ORM MmÚ: 

OHA doporučuje prověřit celkovou ochranu území Ústí nad Labem před záplavami a v rámci 

celkové koncepce ochrany území před záplavami navrhnout vhodné řešení. V návrhu ÚP je 

třeba sladit ochranu veřejných zájmů (ochrany území) ale i soukromých zájmů týkajících se 

zejména (zastavěného území), v souvislosti s tímto dále prověřit význam a opodstatněnost 

vymezené rezervy R14. 
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Návrh č. 8 - MM_OUPSM_OUP_772_2012, Ladislav Šanovský, Marta Šanovská 

MM_OUPSM_OUP_850_2012 

Požadované využití:  „BI plochy bydlení v rodinných domech městské a 

příměstské“ 

Usnesení ZM 182/12 

 

P. p. č. 1088/1 v k. ú. Neštěmice 

 
Letecký snímek s vyznačením návrhu na změnu ÚP ÚnL

 

Výřez z koordinačního výkresu ÚP ÚnL s vyznačením předmětného návrhu

 

Limity: zóny CHKO, sesuvné území, vedení VN, vzdálenost 50 metrů od lesa. 

V Územním plánu Ústí nad Labem je dosud nevyužito cca 143 ha zastavitelných ploch se 

způsobem využití „BI  - plochy bydlení v rodinných domech městské a příměstské“. 

V Územním plánu Ústí nad Labem jsou vymezeny další plochy označené jako plochy 

přestavby s požadovaným způsobem využití (např. v k. ú. Neštěmice), které jsou dosud 

nevyužity - viz kapitola 5) návrhu Zprávy o uplatňování ÚP ÚnL v uplynulém období. 
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Na základě výše uvedených skutečností pořizovatel nedoporučuje, vymezovat novou 

zastavitelnou plochu na p. p. č. 1088/1 v k. ú. Neštěmice mimo zastavěné území i mimo 

vymezené zastavitelné plochy 

Jedním z cílů územního plánování je …chránit krajinu jako podstatnou složku 

prostředí života obyvatel. …určuje podmínky pro hospodárné využívání 

zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného území…“. 

  V souladu s  ustanovením § 55 odst. 4 stavebního zákona, v platném znění mohou být další 

zastavitelné plochy změnou územního plánu vymezeny pouze na základě prokázání 

nemožnosti využít již vymezené zastavitelné plochy a potřeby vymezení nových 

zastavitelných ploch – viz kapitola 5) návrhu Zprávy o uplatňování ÚP ÚnL v uplynulém 

období. 

Vyhodnoceno pořizovatelem negativně - pořízení změny ÚP ÚnL nelze schválit z důvodu 

ustanovení § 55 odst. 4 stavebního zákona.  

Vyjádření Oddělení hlavního architekta ORM MmÚ: 

OHA nedoporučuje prověřit předmětné pozemky do změny územního plánu z důvodu 

nadměrného rozsahu vymezených ploch pro výstavbu rodinného bydlení. 
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Návrh č. 9 - MM_OUPSM_OUP_893_2012, Jana Králová, Martin Král 

 

Požadované využití: „BI plochy bydlení v rodinných domech městské a 

příměstské“ 

Usnesení ZM 180/12 

 

P. p. č.  87/1 v k. ú. Církvice 

 

Předložen vlastníky dokument „Posouzení vlivu předpokládané výstavby rodinných domů  

na pozemcích p. č. 87/1, 87/31, 87/21-26, k. ú. Církvice na krajinný ráz“ a stanovisko  

Správy CHKO ČS. 

Vyjádření: Předpokládaná změna využití pozemku p. č. 87/1 v k. ú. Církvice je navržena 

s ohledem na zákonná kritéria krajinného rázu a je proto hodnocena jako únosný zásah  

do krajinného rázu, chráněného dle §12 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. 

 
Letecký snímek s vyznačením návrhu na změnu ÚP ÚnL

 

Výřez z koordinačního výkresu ÚP ÚnL s vyznačením předmětného návrhu

 

Limity: zóny CHKO, OP 2. a 3. třídy - komunikace, OP hygienické ochrany 
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V Územním plánu Ústí nad Labem je dosud nevyužito cca 143 ha zastavitelných ploch se 

způsobem využití „BI  - plochy bydlení v rodinných domech městské a příměstské“. 

V Územním plánu Ústí nad Labem jsou vymezeny další plochy označené jako plochy 

přestavby s požadovaným způsobem využití (např. v k. ú. Brná nad Labem), které jsou dosud 

nevyužity - viz kapitola 5) návrhu Zprávy o uplatňování ÚP ÚnL v uplynulém období. 

Na základě výše uvedených skutečností pořizovatel nedoporučuje, vymezovat novou 

zastavitelnou plochu na p. p. č. 87/1 v k. ú. Církvice mimo zastavěné území i mimo vymezené 

zastavitelné plochy 

                    Jedním z cílů územního plánování je …chránit krajinu jako podstatnou složku 

prostředí života obyvatel. …určuje podmínky pro hospodárné využívání 

zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného území…“. 

  V souladu s  ustanovením § 55 odst. 4 stavebního zákona, v platném znění mohou být další 

zastavitelné plochy změnou územního plánu vymezeny pouze na základě prokázání 

nemožnosti využít již vymezené zastavitelné plochy a potřeby vymezení nových 

zastavitelných ploch viz kapitola 5) návrhu Zprávy o uplatňování ÚP ÚnL v uplynulém 

období. 

Vyhodnoceno pořizovatelem negativně - pořízení změny ÚP ÚnL nelze schválit z důvodu 

ustanovení § 55 odst. 4 stavebního zákona 

Vyjádření Oddělení hlavního architekta ORM MmÚ: 

OHA nedoporučuje prověřit předmětný pozemek do změny územního plánu z důvodu 

nadměrného rozsahu vymezených ploch pro výstavbu rodinného bydlení. 
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Návrh č. 10 - MM_OUPSM_OUP_903_2012 Petr Vojtíšek, Karla Vojtíšková 

                     Požadované využití: „BI plochy bydlení v rodinných domech městské a 

příměstské“ 

                     Usnesení ZM 175/12 

 

P. p. č. 342 v k. ú. Skorotice u Ústí nad Labem 

 
Letecký snímek s vyznačením návrhu na změnu ÚP ÚnL

 

Výřez z koordinačního výkresu ÚP ÚnL s vyznačením předmětného návrhu 

 

 
Na základě Rozhodnutí KÚ ÚK ze dne 4.12.2013 (JID: 152915/2013/KUUK, č. j. 

559/UPS/2013 -2 bude pořízena změna  ÚP ÚnL (usnesení ZM 433/14). 
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Návrh č. 11 - MM_OUPSM_OUP_903_2012, Van Thang Nguyen 

                     Požadované využití: „BM plochy bydlení v bytových domech“ 

                     Usnesení ZM 181/12 

 

P. p. č. 1619 v k. ú. Bukov 

 

Předloženo územní rozhodnutí o umístění stavby „Obchodní centrum k. ú. Bukov, Ústí  

nad Labem“ ze dne 9.4. 2010.  

 

 
Letecký snímek s vyznačením návrhu na změnu ÚP ÚnL

 

Výřez z koordinačního výkresu ÚP ÚnL s vyznačením předmětného návrhu 

 

 

Limity: OP trolejbusové trati, OP el. sítě 

V Územním plánu Ústí nad Labem je dosud nevyužito cca 0,6 ha zastavitelných ploch se 

způsobem využití „BM plochy bydlení v bytových domech“. 

V Územním plánu Ústí nad Labem jsou vymezeny další plochy označené jako plochy 

přestavby s požadovaným způsobem využití (např. v k. ú. Ústí nad Labem), které jsou dosud 

nevyužity - viz kapitola 5) návrhu Zprávy o uplatňování ÚP ÚnL v uplynulém období. 

Vydáno územní rozhodnutí o umístění stavby „Obchodní centrum k. ú. Bukov, Ústí nad 

Labem ze dne 9.4. 2010.  
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V případě, že pro stavbu „Obchodní centrum Bukov na p. p. č. 1619 v k. ú. Bukov“ bylo 

vydáno správní rozhodnutí, zůstává toto rozhodnutí, bez ohledu na vydaný Územní plán Ústí 

nad Labem, v platnosti. 

 

Na základě výše uvedených skutečností pořizovatel doporučuje v zastavěném území prověřit 

předmětnou plochu na p. p. č. 1619 v k. ú. Bukov se způsobem využití „ZV-P plochy zeleně 

na veřejných prostranstvích - park“ pro požadované využití „BM plochy bydlení v bytových 

domech“. 

Vyhodnoceno pořizovatelem kladně - pořizovatel doporučuje tento návrh prověřit procesem 

projednání s dotčenými orgány a veřejností. 

Vyjádření Oddělení hlavního architekta ORM MmÚ: 

OHA doporučuje prověřit ve změně územního plánu, bylo vydáno územní rozhodnutí na 

výstavbu obchodního centra a je dosud v platnosti. 
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Návrh č. 12 - MM_OUPSM_OUP_961_2012, Ing. Milan Koukol, Miluše Koukolová, 

Martina Kubelíková 

                     Požadované využití: „BI plochy bydlení v rodinných domech městské a 

příměstské“ 

                     Usnesení ZM 177/12 

P. p. č. 343 v k. ú. Skorotice u Ústí nad Labem 

 
Letecký snímek s vyznačením návrhu na změnu ÚP ÚnL

 

Výřez z koordinačního výkresu ÚP ÚnL s vyznačením předmětného návrhu 

 

 

Na základě Rozhodnutí KÚ ÚK ze dne 4. 12. 2013 (JID: 152915/2013/KUUK, č. j. 

559/UPS/2013 -2) bude pořízena změna ÚP ÚnL (usnesení ZM 433/14). 
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Návrh č. 13 - MM_OUPSM_OUP_978_2012, Ing. Stanislav Dunaj 

                       Požadované využití: „BI plochy bydlení v rodinných domech městské a 

příměstské“ 

                       Usnesení ZM 178/12 

 

P. p. č. 3536/1 v k. ú.  Střekov 

 
Letecký snímek s vyznačením návrhu na změnu ÚP ÚnL

 

Výřez z koordinačního výkresu ÚP ÚnL s vyznačením předmětného návrhu 

 

 

Limity: OP nemovité kulturní památky (UAN část II. a III.), plocha při okraji lesa s 

podmíněným využíváním 

V Územním plánu Ústí nad Labem je dosud nevyužito cca 143 ha zastavitelných ploch se 

způsobem využití „BI  - plochy bydlení v rodinných domech městské a příměstské“. 

V Územním plánu Ústí nad Labem jsou vymezeny další plochy označené jako plochy 

přestavby s požadovaným způsobem využití (např. v k. ú. Střekov), které jsou dosud 

nevyužity - viz kapitola 5) návrhu Zprávy o uplatňování ÚP ÚnL v uplynulém období. 

Na základě výše uvedených skutečností pořizovatel nedoporučuje v zastavěném území 

prověřit změnou ÚP ÚnL předmětnou plochu na p. p. č. 3536/1 v k. ú. Střekov se způsobem 

využití „RI plochy staveb pro individuální rodinnou rekreaci“ pro požadované využití  

„BI plochy bydlení v rodinných domech městské a příměstské“. 
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Vyhodnoceno pořizovatelem negativně. 

Vyjádření Oddělení hlavního architekta ORM MmÚ: 

OHA nedoporučuje prověření podnětu z důvodu, že nebyla prokázána nemožnost využít již 

vymezené zastavitelné plochy, které jsou vymezené v platném ÚP. 
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Návrh č. 14 - MM_OUPSM_OUP_1017_2012, Magistrát města Ústí nad Labem - Odbor 

životního prostředí 

Požadované využití: zahrnutí do zastavěného území/zastavitelné plochy 

pro veřejnou zeleň, regionální biokoridor 

Usnesení ZM 224/12 

 

P. p. č. 4852/1 v k. ú. Ústí nad Labem 

 
Letecký snímek s vyznačením návrhu na změnu ÚP ÚnL

 

Výřez z koordinačního výkresu ÚP ÚnL s vyznačením předmětného návrhu 

 

 

Limity: ložisko nerostných surovin, významný krajinný prvek, ÚSES 

 

Jedná se o požadavek odboru životního prostředí MmÚ (Ing. arch. Jan Zadražil) za účelem 

budoucí realizace záměru dotvoření regionálního biokoridoru a navazující zeleně na tomto 

území, tak aby tato zeleň mohla optimálně soužit jak pro zájmy ochrany přírody a krajiny  

a aby mohla být alespoň vhodně využita pro příměstskou rekreaci, například v rámci rozšíření 

aktivit navazujícího areálu ZOO Ústí nad Labem. Realizaci dosadby biokoridoru a biocentra a 

navazující parkové úpravy, nelze provést na jiné parcele.  



 Příloha č. 1 návrhu Zprávy o uplatňování ÚPÚL  

25 

 

Na základě výše uvedených skutečností pořizovatel doporučuje prověřit předmětnou plochu 

na p. p. č. 4852/1 v k. ú. Ústí nad Labem se způsobem využití „ZV-LP plochy zeleně  

na veřejných prostranstvích“ a „PUPFL plochy lesní“. 

Vyhodnoceno pořizovatelem kladně - pořizovatel doporučuje tento návrh prověřit procesem 

projednání s dotčenými orgány a veřejností. 

Vyjádření Oddělení hlavního architekta ORM MmÚ: 

OHA doporučuje zařadit do změny územního plánu. 

 

Vyjádření a poznámky DO z hlediska ochrany hlediska ochrany přírody a krajiny: 

Lokalita je částečně v registrovaném VKP, součást USES. Návrh na zařazení do ploch  

s funkčním využitím účely ÚSES/ochrany přírody akceptován 
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Návrh č. 15 - MM_OUPSM_OUP_1034_2012 Manželé Nápravníkovi 

                       MM_OUPSM_OUP_1134_2012,  

                       Požadované využití: „VD plochy výroby a skladování - drobná a řemeslná 

výroba“ 

                       Usnesení ZM 213/12 

 

P. p. č. 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 119/5 vše v k. ú. Neštěmice 

 
Letecký snímek s vyznačením návrhu na změnu ÚP ÚnL

 

Výřez z koordinačního výkresu ÚP ÚnL s vyznačením předmětného návrhu 

 

 

Limity: arch. naleziště (UAN II.) 

Stav v území: stávající garáže s nástavbou 

V Územním plánu Ústí nad Labem jsou vymezeny pouze plochy stabilizované se způsobem 

využití „VD plochy výroby a skladování - drobná a řemeslná výroba“. 

 

VD plochy výroby a skladování - drobná a řemeslná výroba: 

a) převažující účel využití  
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 - umístění a rozvoj drobné, řemeslné či přidružené výroby, výrobních a nevýrobních služeb a to 

zejména těch, která nemohou být umístěna v jiných územích  

b) přípustné  

 - zařízení drobné výroby, výrobních a nevýrobních služeb  

 - sklady a veřejné provozy  

 - obchodní, administrativní a správní budovy  

 - veřejné stravování  

 - odstavná a parkovací stání  

 - nezbytná dopravní a technická infrastruktura  

 - odstavné plochy a garáže  

c) podmíněně přípustné  

 - ostatní ubytovací zařízení  

 - ubytovny  

 - sběrné dvory  

d) podmínky prostorového uspořádání  

 - zastavěnost pozemku resp. areálu nepřesáhne 65%, tzn. min 35% výměry pozemků bude tvořit 

zeleň  

e) nepřípustné  

 - všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnosti  

 

Na základě výše uvedených skutečností pořizovatel doporučuje v zastavěném území 

prověřit předmětnou plochu na p. p. č. 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 119/5 vše v k. ú. 

Neštěmice se stávajícím způsobem využití „DI-S plochy dopravní infrastruktury silniční“ a 

„ZV-LP plochy zeleně na veřejných prostranstvích - lesopark“ na požadované využití „VD 

plochy výroby a skladování – drobná řemeslná výroba“.   

Vyhodnoceno pořizovatelem kladně - pořizovatel doporučuje tento návrh prověřit procesem 

projednání s dotčenými orgány a veřejností. 

Vyjádření Oddělení hlavního architekta ORM MmÚ: 

OHA doporučuje prověřit. 
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Návrh č. 16 - MM_OUPSM_OUP_1152_2012 , Nekvindovi 

MM_OUPSM_OUP_1195_2012,   

Požadované využití: vymístění VPS na pozemek města 

Usnesení ZM 215/12 

 

Na p. p. č. 1884 v k. ú. Brná nad Labem  je navržena veřejně prospěšná stavba „V20 

automatická tlaková stanice - Brná n.L. 

 
Letecký snímek s vyznačením návrhu na změnu ÚP ÚnL

 

Výřez z koordinačního výkresu ÚP ÚnL s vyznačením předmětného návrhu 

 

 

Limity: OP objektu/zařízení el. sítě 

Pořizovatel doporučuje prověřit vymezení  zastavitelné plochy Z24 -104, na které je navržena 

v ÚP ÚnL veřejně prospěšná stavba pod označením V20 -  automatická tlaková stanice  

- Brná n. L. v souladu s koncepcí technické infrastruktury ÚP ÚnL. 

 

Vyhodnoceno pořizovatelem kladně - pořizovatel doporučuje tento návrh prověřit procesem 

projednání s dotčenými orgány a veřejností. 

Vyjádření Oddělení hlavního architekta ORM MmÚ: 
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OHA doporučuje prověřit přeložení VPS, pokud to řešení a podmínky v daném území umožní 

- pokud možno na pozemek v majetku města. 
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 Návrh č. 17 - MM_OUPSM_OUP_1156_2012, Mgr. František Cerman 

Požadované využití: „BI plochy bydlení v rodinných domech městské a 

příměstské“, popř. „RI plochy staveb pro individuální rodinnou rekreaci“  

Usnesení ZM 214/12 

P. p. č. 1495/1, 1495/2 obě v k. ú. Brná nad Labem 

 
Letecký snímek s vyznačením návrhu na změnu ÚP ÚnL

 

Výřez z koordinačního výkresu ÚP ÚnL s vyznačením předmětného návrhu

 

Na základě Rozhodnutí KÚ ÚK  ze dne  23. 5. 2014 (JID: 57170/2014/KUUK,  

č. j. 173/UPS/2014) bude pořízena změna ÚP ÚnL (usnesení ZM 476/14). 
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Návrh č. 18 - MM_OUPSM_OUP_1162_2012, Pavel Kříž 

Požadované využití: „BI plochy bydlení v rodinných domech městské a 

příměstské“ 

Usnesení ZM 216/12 

P. p. č. 899/198 v k. ú. Skorotice u Ústí nad Labem 

 
Letecký snímek s vyznačením návrhu na změnu ÚP ÚnL

 

Výřez z koordinačního výkresu ÚP ÚnL s vyznačením předmětného návrhu 

 
 

Limity: 0 

Pořizovatel doporučuje v zastavěném území prověřit návrh na p. p. č. 899/198 v k. ú. 

Skorotice u Ústí nad Labem se způsobem využití „PV-plochy veřejných prostranství“ pro 

požadované využití „BI plochy bydlení v rodinných domech městské a příměstské“ dle stavu 

v území a v souladu koncepcí dopravní infrastruktury ÚP ÚnL. 

 

Vyhodnoceno pořizovatelem kladně - pořizovatel doporučuje tento návrh prověřit procesem 

projednání s dotčenými orgány a veřejností. 

Vyjádření Oddělení hlavního architekta ORM MmÚ: 

OHA doporučuje prověření veřejného prostranství na základě skutečného stavu v území. 
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Návrh č. 19 - MM_OUPSM_OUP_1180_2012, Milena Prágrová, Josef Prágl 

Požadované využití: „BI plochy bydlení v rodinných domech městské a  

příměstské“ nebo „BV plochy bydlení v rodinných domech venkovské“ 

Usnesení ZM 212/12 

P. p. č. 87/31 v k. ú. Církvice 

Dokument „Posouzení vlivu předpokládané výstavby rodinných domů na pozemcích p. č. 

87/1, 87/31, 87/21-26, k. ú. Církvice na krajinný ráz“. 

 
Letecký snímek s vyznačením návrhu na změnu ÚP ÚnL

 

Výřez z koordinačního výkresu ÚP ÚnL s vyznačením předmětného návrhu

 

Limity: zóny CHKO, OP 2. a 3. třídy - komunikace 

V Územním plánu Ústí nad Labem je dosud nevyužito cca 144 ha zastavitelných ploch se 

způsobem využití „BI  - plochy bydlení v rodinných domech městské a příměstské“ a  

„BV – plochy bydlení v rodinných domech venkovské“. 
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V Územním plánu Ústí nad Labem jsou vymezeny další plochy označené jako plochy 

přestavby s požadovaným způsobem využití (např. v k. ú. Církvice), které jsou dosud 

nevyužity - viz kapitola 5) návrhu Zprávy o uplatňování ÚP ÚnL v uplynulém období. 

Na základě výše uvedených skutečností pořizovatel nedoporučuje, vymezovat novou 

zastavitelnou plochu na p. p. č. v k. ú. 87/31 v k. ú. Církvice mimo zastavěné území i mimo 

vymezené zastavitelné plochy 

Jedním z cílů územního plánování je …chránit krajinu jako podstatnou složku prostředí 

života obyvatel. …určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje 

ochranu nezastavěného území…“. 

  V souladu s  ustanovením § 55 odst. 4 stavebního zákona, v platném znění mohou být další 

zastavitelné plochy změnou územního plánu vymezeny pouze na základě prokázání 

nemožnosti využít již vymezené zastavitelné plochy a potřeby vymezení nových 

zastavitelných ploch - viz kapitola 5) návrhu Zprávy o uplatňování ÚP ÚnL v uplynulém 

období. 

Vyhodnoceno pořizovatelem negativně - pořízení změny ÚP ÚnL nelze schválit z důvodu 

ustanovení § 55 odst. 4 stavebního zákona 

Vyjádření Oddělení hlavního architekta ORM MmÚ: 

OHA nedoporučuje prověřit předmětné pozemky do změny územního plánu z důvodu 

nadměrného rozsahu vymezených ploch pro výstavbu rodinného bydlení. 
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Návrh č. 20 - MM_OUPSM_OUP_1205_2012, Tomáš Bursík a Lenka Bursíková  

Požadované využití: BI plochy bydlení v rodinných domech městské a 

příměstské 

Usnesení ZM 218/12 

 

P. p. č. 899/222 v k. ú. Skorotice u Ústí nad Labem 

 
Letecký snímek s vyznačením návrhu na změnu ÚP ÚnL

 

Výřez z koordinačního výkresu ÚP ÚnL s vyznačením předmětného návrhu 

 

Limity: 0 

Pořizovatel doporučuje v zastavěném území prověřit změnou ÚP ÚnL předmětnou plochu  

na p. p. č. 899/222 v k. ú. Skorotice u Ústí nad Labem se způsobem využití „PV-plochy 

veřejných prostranství“ pro požadované využití „BI plochy bydlení v rodinných domech 

městské a příměstské“ dle stavu v území v souladu koncepcí dopravní infrastruktury ÚP ÚnL. 

 

Vyhodnoceno pořizovatelem kladně - pořizovatel doporučuje tento návrh prověřit procesem 

projednání s dotčenými orgány a veřejností. 

Vyjádření Oddělení hlavního architekta ORM MmÚ: 

OHA doporučuje prověření veřejného prostranství na základě skutečného stavu v území. 
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Návrh č. 21 -  MM_OUPSM_OUP_1217_2012  Ing. Jan Šebesta 

MM_OUPSM_OUP_1254_2012  

Požadované využití: vymístění ČOV Olešnice 

Usnesení ZM 217/12 

 

P. p. č. 3/2 v k. ú. Olešnice u Svádova 

Na části p. p. č. 3/2 v k. ú. Olešnice u Svádova je navržena veřejně prospěšná stavba „ČOV 

Olešnice“. 

 
Letecký snímek s vyznačením návrhu na změnu ÚP ÚnL

 

Výřez z koordinačního výkresu ÚP ÚnL s vyznačením předmětného návrhu

 

Limity: 0 

Pořizovatel doporučuje prověřit vymezení  zastavitelné plochy Z23 -1, na které je navržena 

v ÚP ÚnL veřejně prospěšná stavba pod označením K40 -  ČOV Olešnice v souladu 

s koncepcí technické infrastruktury ÚP ÚnL. 

 

Vyhodnoceno pořizovatelem kladně - pořizovatel doporučuje tento návrh prověřit 

procesem projednání s dotčenými orgány a veřejností. 

Vyjádření Oddělení hlavního architekta ORM MmÚ: 
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Je v kompetenci a odpovědnosti pořizovatele, kdy řešení vyplývá z platného ÚP, k němuž měl 

navrhovatel možnost vyjádřit své připomínky či námitky, OHA sděluje, že VPS mohla být 

pravděpodobně vymezena tak, aby plocha nezasahovala na pozemky v soukromém vlastnictví 

- to OHA doporučuje prověřit. 

 



 Příloha č. 1 návrhu Zprávy o uplatňování ÚPÚL  

37 

 

Návrh č. 22 - MM_OUPSM_OUP_1238_2012, Marie Pavlasová 

Požadované využití: BI plochy bydlení v rodinných domech městské a 

příměstské 

Usnesení ZM 223/12 

 

P. p. č. 251/1 v k. ú. Habrovice , část p. p. č. 251/1 v k. ú. Habrovice je již dle ÚP ÚnL 

vymezena jako plocha „BI plochy bydlení v rodinných domech městské a příměstské“  

 
Letecký snímek s vyznačením návrhu na změnu ÚP ÚnL

 

Výřez z koordinačního výkresu ÚP ÚnL s vyznačením předmětného návrhu

 

Limity: 0 

V Územním plánu Ústí nad Labem je dosud nevyužito cca 143 ha zastavitelných ploch se 

způsobem využití „BI  - plochy bydlení v rodinných domech městské a příměstské“. 
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V Územním plánu Ústí nad Labem jsou vymezeny další plochy označené jako plochy 

přestavby s požadovaným způsobem využití (např. v k. ú. Habrovice), které jsou dosud 

nevyužity - viz kapitola 5) návrhu Zprávy o uplatňování ÚP ÚnL v uplynulém období. 

Na základě výše uvedených skutečností pořizovatel nedoporučuje, vymezovat novou 

zastavitelnou plochu na části p. p. č. 251/1 v k. ú. Habrovice mimo zastavěné území i mimo 

vymezené zastavitelné plochy 

Jedním z cílů územního plánování je  … chránit krajinu jako podstatnou složku prostředí 

života obyvatel. …určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje 

ochranu nezastavěného území…“. 

  V souladu s  ustanovením § 55 odst. 4 stavebního zákona, v platném znění mohou být další 

zastavitelné plochy změnou územního plánu vymezeny pouze na základě prokázání 

nemožnosti využít již vymezené zastavitelné plochy a potřeby vymezení nových 

zastavitelných ploch -  viz kapitola 5) návrhu Zprávy o uplatňování ÚP ÚnL v uplynulém 

období. 

Vyhodnoceno pořizovatelem negativně - pořízení změny ÚP ÚnL nelze schválit z důvodu 

ustanovení § 55 odst. 4 stavebního zákona.  

Vyjádření Oddělení hlavního architekta ORM MmÚ: 

OHA nedoporučuje prověřit předmětné pozemky do změny územního plánu z důvodu 

nadměrného rozsahu vymezených ploch pro výstavbu rodinného bydlení. 

Vyjádření a poznámky DO z hlediska ochrany přírody a krajiny: 

Návrh zasahuje až do migrační trasy obojživelník. Návrh nelze akceptovat.   
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Návrh č. 23 - MM_OUPSM_OUP_1255_2012, Martin Peterka 

Požadované využití: „BI plochy bydlení v rodinných domech městské a 

příměstské“ 

                     Usnesení ZM 220/12 

 

P. p. č. 311 v k. ú. Habrovice 

 
Letecký snímek s vyznačením návrhu na změnu ÚP ÚnL

 
 
Výřez z koordinačního výkresu ÚP ÚnL s vyznačením předmětného návrhu

 

Limity: arch. naleziště (UAN I. a III.)  

V Územním plánu Ústí nad Labem je dosud nevyužito cca 143 ha zastavitelných ploch se 

způsobem využití „BI  - plochy bydlení v rodinných domech městské a příměstské“. 

V Územním plánu Ústí nad Labem jsou vymezeny další plochy označené jako plochy 

přestavby s požadovaným způsobem využití (např. v k. ú. Habrovice), které jsou dosud 

nevyužity - viz kapitola 5) návrhu Zprávy o uplatňování ÚP ÚnL v uplynulém období. 
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Na základě výše uvedených skutečností pořizovatel nedoporučuje, vymezovat novou 

zastavitelnou plochu na p. p. č. 311 v k. ú. Habrovice mimo zastavěné území i mimo 

vymezené zastavitelné plochy 

Jedním z cílů územního plánování je  … chránit krajinu jako podstatnou složku prostředí 

života obyvatel. …určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje 

ochranu nezastavěného území…“. 

  V souladu s  ustanovením § 55 odst. 4 stavebního zákona, v platném znění mohou být další 

zastavitelné plochy změnou územního plánu vymezeny pouze na základě prokázání 

nemožnosti využít již vymezené zastavitelné plochy a potřeby vymezení nových 

zastavitelných ploch - viz kapitola 5) návrhu Zprávy o uplatňování ÚP ÚnL v uplynulém 

období. 

Vyhodnoceno pořizovatelem negativně - pořízení změny ÚP ÚnL nelze schválit z důvodu 

ustanovení § 55 odst. 4 stavebního zákona.  

Vyjádření Oddělení hlavního architekta ORM MmÚ: 

OHA nedoporučuje prověření podnětu nejen z důvodu, že nebyla prokázána nemožnost využít 

již vymezené zastavitelné plochy, které jsou vymezené v platném ÚP, i z důvodu vhodnosti 

zachování vzrostlé zeleně v daném území, jež je součástí vymezeného koncepce prostorového 

uspořádání krajiny. 

 

Vyjádření a poznámky DO z hlediska ochrany hlediska ochrany přírody a krajiny: 

Plocha má povahu tzv. interakčního prvku. 
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Návrh č. 24 - MM_OUPSM_OUP_1297_2012,  Petr Chvojka 

Požadované využití: SM-M plochy smíšené obytné městské 

Usnesení ZM 219/12 

 

P. p. č. 1104/2, 1107/14, 1107/11, 1108/29, 1108/30, 1107/13, 1107/15 vše v k. ú. Ústí n.L. 

 
Letecký snímek s vyznačením návrhu na změnu ÚP ÚnL 

 

Výřez z koordinačního výkresu ÚP ÚnL s vyznačením předmětného návrhu 

 

Limity: radioreleová trasa 

V Územním plánu Ústí nad Labem je dosud nevyužito cca 10 ha zastavitelných ploch se 

způsobem využití „SM-M plochy smíšené obytné městské“. 

V Územním plánu Ústí nad Labem jsou vymezeny další stabilizované plochy a plochy 

přestavby s požadovaným způsobem využití (např. v k. ú. Ústí nad Labem), které jsou dosud 

nevyužity – viz kapitola 5) návrhu Zprávy o uplatňování ÚP ÚnL v uplynulém období. 

Pořizovatel doporučuje v zastavěném území prověřit změnou ÚP ÚnL předmětnou plochu  

na p. p. č. 1104/2, 1107/14, 1107/11, 1108/29, 1108/30, 1107/13, 1107/15 vše v k. ú.  

Ústí n. L. s ohledem na její charakter a využití i na prostorovou a hmotovou strukturu 

zástavby. 



 Příloha č. 1 návrhu Zprávy o uplatňování ÚPÚL  

42 

 

 

Vyhodnoceno pořizovatelem kladně - pořizovatel doporučuje tento návrh prověřit procesem 

projednání s dotčenými orgány a veřejností. 

Vyjádření Oddělení hlavního architekta ORM MmÚ: 

OHA doporučuje prověřit vhodné určení využití a charakter předmětných stabilizovaných 

ploch (zejména s ohledem na jejich charakter a využití i na prostorovou a hmotovou strukturu 

zástavby). 
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Návrh č. 25 - MM_OUPSM_OUP_1323_2012,  Martin Matras a Světlana Matrasová                        

Požadované využití: BI plochy bydlení v rodinných domech městské a 

příměstské 

Usnesení ZM 221/12 

 

P. p. č. 772 v k. ú. Krásné Březno 

 
Letecký snímek s vyznačením návrhu na změnu ÚP ÚnL 

 

Výřez z koordinačního výkresu ÚP ÚnL s vyznačením předmětného návrhu 

 

Limity: poddolované území, OP objektu  zařízení el. sítě 

V Územním plánu Ústí nad Labem je dosud nevyužito cca 143 ha zastavitelných ploch se 

způsobem využití „BI  - plochy bydlení v rodinných domech městské a příměstské“. 

V Územním plánu Ústí nad Labem jsou vymezeny další plochy označené jako plochy 

přestavby s požadovaným způsobem využití (např. v k. ú. Krásné Březno), které jsou dosud 

nevyužity- viz kapitola 5) návrhu Zprávy o uplatňování ÚP ÚnL v uplynulém období. 

Pořizovatel doporučuje v zastavěném území prověřit změnou ÚP ÚnL předmětnou plochu  

na p. p. č. 772 v k. ú. Krásné Březno se způsobem využití „OV-KM plochy občanského 



 Příloha č. 1 návrhu Zprávy o uplatňování ÚPÚL  

44 

 

vybavení – komerční zařízení malá a střední“ pro požadované využití „BI  - plochy bydlení 

v rodinných domech městské a příměstské“ dle skutečného stavu. 

Vyhodnoceno pořizovatelem kladně - pořizovatel doporučuje tento návrh prověřit procesem 

projednání s dotčenými orgány a veřejností. 

Vyjádření Oddělení hlavního architekta ORM MmÚ: 

OHA doporučuje prověřit návrh na změnu využití dotčeného území s přihlédnutím  

ke skutečnému stavu a podmínkám v území (samozřejmě i vzniku případných střetů v území). 

Doporučuje řešit celou plochu „OV-KM plochy občanského vybavení – komerční zařízení 

malá a střední“ pro požadované využití „BI  - plochy bydlení v rodinných domech městské a 

příměstské“ dle skutečného stavu.  
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Návrh č. 26 - MM_OUPSM_OUP_1333_2012, JUDr. Jiří Sýkora, Vojtěch Tuček 

Požadované využití: „RI plochy staveb pro individuální rodinnou rekreaci“ RZ 

plochy rekreace - zahrádkové osady, Usnesení ZM 222/12 

P. p. č. 5155, 5173/60, 4400/398 vše v k. ú. Ústí nad Labem 

 
Letecký snímek s vyznačením návrhu na změnu ÚP ÚnL

 

Výřez z koordinačního výkresu ÚP ÚnL s vyznačením předmětného návrhu

 

Limity: v části řešeného území se nachází pozemek k plnění funkce lesa (PUPFL) 

V Územním plánu Ústí nad Labem je dosud nevyužito cca 3 ha zastavitelných ploch se 

způsobem využití „RI plochy staveb pro individuální rodinnou rekreaci“ a „RZ plochy 

rekreace - zahrádkové osady“. 

 

V Územním plánu Ústí nad Labem je vymezena další plocha označená jako plocha přestavby 

„RZ plochy rekreace - zahrádkové osady“ (např. v k. ú. Habrovice), která je dosud nevyužita 

- viz kapitola 5) návrhu Zprávy o uplatňování ÚP ÚnL v uplynulém období. 
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Na základě výše uvedených skutečností pořizovatel nedoporučuje, vymezovat novou 

zastavitelnou plochu na p. p. č. 5155, 5173/60, 4400/398 v k. ú. Ústí nad Labem mimo 

zastavěné území i mimo vymezené zastavitelné plochy. 

Jedním z cílů územního plánování je …chránit krajinu jako podstatnou složku prostředí 

života obyvatel. …určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje 

ochranu nezastavěného území…“. 

  V souladu s  ustanovením § 55 odst. 4 stavebního zákona, v platném znění mohou být další 

zastavitelné plochy změnou územního plánu vymezeny pouze na základě prokázání 

nemožnosti využít již vymezené zastavitelné plochy a potřeby vymezení nových 

zastavitelných ploch - viz kapitola 5) návrhu Zprávy o uplatňování ÚP ÚnL v uplynulém 

období. 

Vyhodnoceno pořizovatelem negativně - pořízení změny ÚP ÚnL nelze schválit z důvodu 

ustanovení § 55 odst. 4 stavebního zákona.  

Vyjádření Oddělení hlavního architekta ORM MmÚ: 

OHA nedoporučuje prověřit předmětné pozemky do změny územního plánu pro účel 

individuální rodinné rekreace mimo zastavěné území z důvodu nadměrného rozsahu 

vymezených ploch. 

 

Vyjádření a poznámky DO z hlediska ochrany přírody a krajiny: 

Zasahuje až k LBC 139. Dojde k snížení prostupnosti krajiny a vznikne nepropustná bariera 

pro zvěř. Samotný LBC je z hlediska průchodu pro zvěř nedostačující, protože se jedná  

o biokoridor podél potoka. Je riziko, že se zde bude zvěř zdržovat, pokud nebude mít možnost 

další migrace 
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Návrh č. 27  - MM_ORM_OUP_1356_2012, Jindřich Bernášek 

Požadované využití: BI plochy bydlení v rodinných domech městské a  

příměstské 

Usnesení ZM 255/13 

 

P. p. č. 1399/4 v k. ú. Krásné Březno 

 
Letecký snímek s vyznačením návrhu na změnu ÚP ÚnL 

 
 

Výřez z koordinačního výkresu ÚP ÚnL s vyznačením předmětného návrhu 

 
 

Limity: zóna havarijního plánu (Spolchemie), lokální ÚSES 

 

Stav v území: oplocená zahrada, která tvoří proluku ve stávající zástavbě rodinných domů se 

zahradami 

 

V Územním plánu Ústí nad Labem je dosud nevyužito cca 143 ha zastavitelných ploch se 

způsobem využití „BI  - plochy bydlení v rodinných domech městské a příměstské“. 

V Územním plánu Ústí nad Labem jsou vymezeny další plochy označené jako plochy 

přestavby s požadovaným způsobem využití (např. v k. ú. Krásné Březno), které jsou dosud 

nevyužity - viz kapitola 5) návrhu Zprávy o uplatňování ÚP ÚnL v uplynulém období. 
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Na základě výše uvedených skutečností pořizovatel doporučuje v zastavěném území prověřit 

změnou ÚP ÚnL předmětnou plochu na p. p. č. 1399/4 v k. ú. Krásné Březno se způsobem 

využití „ZS plochy zeleně soukromé a vyhrazené“ pro požadované využití  

„BI  - plochy bydlení v rodinných domech městské a příměstské“ dle skutečného stavu. 

Vyhodnoceno pořizovatelem kladně - pořizovatel doporučuje tento návrh prověřit procesem 

projednání s dotčenými orgány a veřejností. 

Vyjádření Oddělení hlavního architekta ORM MmÚ: 

OHA doporučuje prověřit - dotčenou parcelu lze považovat za proluku. Při řešení území je 

nutné přihlédnout k průchodu lokálního ÚSES územím. 
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Návrh č. 28  - MM_ORM_OUP_1370_2012, Václava Klenerová  

Požadované využití: „BI plochy bydlení v rodinných domech městské a 

příměstské“ 

Usnesení ZM 256/13 

 

P. p. č. 5119, části p. p. č. 5120 obě v k. ú. Ústí nad Labem 

 
Letecký snímek s vyznačením návrhu na změnu ÚP ÚnL 

 
 

Výřez z koordinačního výkresu ÚP ÚnL s vyznačením předmětného návrhu

 
 

Limity: arch. naleziště (UAN III.) 

Stav v území: oplocená zahrada u RD 

V Územním plánu Ústí nad Labem je dosud nevyužito cca 143 ha zastavitelných ploch se 

způsobem využití „BI plochy bydlení v rodinných domech městské a příměstské“. 

V Územním plánu Ústí nad Labem jsou vymezeny další plochy označené jako plochy 

přestavby s požadovaným způsobem využití (např. v k. ú. Ústí nad Labem), které jsou dosud 

nevyužity - viz kapitola 5) návrhu Zprávy o uplatňování ÚP ÚnL v uplynulém období. 
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Na základě výše uvedených skutečností pořizovatel doporučuje v zastavěném území prověřit 

předmětnou plochu na p. p. č 5119, části 5120 obě v k. ú. Ústí nad Labem se způsobem 

využití ZV-L plochy zeleně na veřejných prostranstvích – lesopark pro požadované využití 

„BI plochy bydlení v rodinných domech městské a příměstské“.  

Vyhodnoceno pořizovatelem kladně - pořizovatel doporučuje tento návrh prověřit procesem 

projednání s dotčenými orgány a veřejností. 

Vyjádření Oddělení hlavního architekta ORM MmÚ: 

Je v kompetenci a odpovědnosti pořizovatele, kdy řešení vyplývá z platného ÚP, k němuž měl 

navrhovatel možnost vyjádřit své připomínky či námitky, OHA doporučuje prověřit skutečný 

stav území (dle navrhovatele užíváno jako soukromá zahrada) vůči vymezení ploch veřejných 

prostranství v ÚP a navrhnout řešení - řešit lokalitu s ohledem na celkový a požadovaný 

charakter území. 
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Návrh č. 29  - MM_ORM_OUP_1371_2012, Milan a Jitka Šperlovi 

Požadované využití: BI plochy bydlení v rodinných domech městské a 

příměstské                        

Usnesení ZM 257/13 

 

P. p. č. 5121, 5122, 5123 vše v k. ú. Ústí nad Labem 

 
Letecký snímek s vyznačením návrhu na změnu ÚP ÚnL 

 
 
Výřez z koordinačního výkresu ÚP ÚnL s vyznačením předmětného návrhu 

 
 

Limity: arch. naleziště (UAN III.) 

Stav v území: oplocená zahrada u RD 

V Územním plánu Ústí nad Labem je dosud nevyužito cca 143 ha zastavitelných ploch se 

způsobem využití „BI plochy bydlení v rodinných domech městské a příměstské“. 

V Územním plánu Ústí nad Labem jsou vymezeny další plochy označené jako plochy 

přestavby s požadovaným způsobem využití (např. v k. ú. Ústí nad Labem), které jsou dosud 

nevyužity – viz kapitola 5) návrhu Zprávy o uplatňování ÚP ÚnL v uplynulém období. 
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Na základě výše uvedených skutečností pořizovatel doporučuje v zastavěném území prověřit 

předmětnou plochu na p. p. č 5121, 5122, 5123 vše v k. ú Ústí nad Labem se způsobem 

využití ZV-LP plochy zeleně na veřejných prostranstvích – lesopark pro požadované využití 

„BI plochy bydlení v rodinných domech městské a příměstské“.  

Vyhodnoceno pořizovatelem kladně - pořizovatel doporučuje tento návrh prověřit procesem 

projednání s dotčenými orgány a veřejností. 

Vyjádření Oddělení hlavního architekta ORM MmÚ: 

Je v kompetenci a odpovědnosti pořizovatele, kdy řešení vyplývá z platného ÚP, k němuž měl 

navrhovatel možnost vyjádřit své připomínky či námitky, OHA doporučuje prověřit skutečný 

stav území (dle navrhovatele užíváno jako soukromá zahrada) vůči vymezení ploch veřejných 

prostranství v ÚP a navrhnout řešení - řešit lokalitu s ohledem na celkový a požadovaný 

charakter území. 
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Návrh č. 30  - MM_ORM_OUP_1372_2012, Pavel Šubík 

Požadované využití: BI plochy bydlení v rodinných domech městské a 

příměstské                         

Usnesení ZM 260/13 

 

P. p. č. 5126/1, části p. p. č. 5125 v k. ú.  Ústí nad Labem 

 
Letecký snímek s vyznačením návrhu na změnu ÚP ÚnL 

 
 
Výřez z koordinačního výkresu ÚP ÚnL s vyznačením předmětného návrhu 

 
 

Limity: arch. naleziště (UAN III.) 

Stav v území: oplocená zahrada a ostatní  plocha u RD  

V Územním plánu Ústí nad Labem je dosud nevyužito cca 143 ha zastavitelných ploch se 

způsobem využití „BI plochy bydlení v rodinných domech městské a příměstské“. 

V Územním plánu Ústí nad Labem jsou vymezeny další plochy označené jako plochy 

přestavby s požadovaným způsobem využití (např. v k. ú. Ústí nad Labem), které jsou dosud 

nevyužity - viz kapitola 5) návrhu Zprávy o uplatňování ÚP ÚnL v uplynulém období. 
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Na základě výše uvedených skutečností pořizovatel doporučuje v zastavěném území prověřit 

předmětnou plochu na p. p. č 5126/1, části p. p. č. 5125 v k. ú.  Ústí nad Labem se způsobem 

využití „ZV-LP plochy zeleně na veřejných prostranstvích – lesopark“ pro požadované 

využití „BI plochy bydlení v rodinných domech městské a příměstské“.  

Vyhodnoceno pořizovatelem kladně - pořizovatel doporučuje tento návrh prověřit procesem 

projednání s dotčenými orgány a veřejností. 

Vyjádření Oddělení hlavního architekta ORM MmÚ: 

Je v kompetenci a odpovědnosti pořizovatele, kdy řešení vyplývá z platného ÚP, k němuž měl 

navrhovatel možnost vyjádřit své připomínky či námitky, OHA doporučuje prověřit skutečný 

stav území (dle navrhovatele užíváno jako soukromá zahrada) vůči vymezení ploch veřejných 

prostranství v ÚP a navrhnout řešení - řešit lokalitu s ohledem na celkový a požadovaný 

charakter území. 
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Návrh č. 31  - MM_ORM_OUP_1413_2012, Marie Cimflová, Pavla Tiptová, Petr Tipta 

Marcela Holubová 

Požadované využití: pro bydlení (rodinné domy)                         

Usnesení ZM 258/13 

 

Část p. p. č  227/11 v k. ú. Božtěšice 

 
Letecký snímek s vyznačením návrhu na změnu ÚP ÚnL

 

Výřez z koordinačního výkresu ÚP ÚnL s vyznačením předmětného návrhu

 

Limity: OP el. sítě 

V Územním plánu Ústí nad Labem je dosud nevyužito cca 144 ha zastavitelných ploch se 

způsobem využití „BI plochy bydlení v rodinných domech městské a příměstské“ a  

„BV plochy bydlení v rodinných domech venkovské“ které umožňují bydlení v rodinných 

domech.                        
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V Územním plánu Ústí nad Labem jsou vymezeny další plochy označené jako plochy 

přestavby s požadovaným způsobem využití (např. v k. ú. Božtěšice), které jsou dosud 

nevyužity - viz kapitola 5) návrhu Zprávy o uplatňování ÚP ÚnL v uplynulém období.. 

Na základě výše uvedených skutečností pořizovatel nedoporučuje, vymezovat novou 

zastavitelnou plochu na části p. p. č.  227/11v k. ú. Božtěšice mimo zastavěné území i mimo 

vymezené zastavitelné plochy 

Jedním z cílů územního plánování je  … chránit krajinu jako podstatnou složku prostředí 

života obyvatel. …určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje 

ochranu nezastavěného území…“. 

  V souladu s  ustanovením § 55 odst. 4 stavebního zákona, v platném znění mohou být další 

zastavitelné plochy změnou územního plánu vymezeny pouze na základě prokázání 

nemožnosti využít již vymezené zastavitelné plochy a potřeby vymezení nových 

zastavitelných ploch - viz kapitola 5) návrhu Zprávy o uplatňování ÚP ÚnL v uplynulém 

období. 

Vyhodnoceno pořizovatelem negativně - pořízení změny ÚP ÚnL nelze schválit z důvodu 

ustanovení § 55 odst. 4 stavebního zákona.  

Vyjádření Oddělení hlavního architekta ORM MmÚ: 

OHA nedoporučuje prověřit předmětné pozemky do změny územního plánu z důvodu 

nadměrného rozsahu vymezených ploch pro výstavbu rodinného bydlení. 
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Návrh č. 32 - MM_ORM_OUP_1413_2012, Jiří Pelc 

Požadované využití: „BI plochy bydlení v rodinných domech městské a 

příměstské“ 

Usnesení ZM 259/13 

 

P. p. č. 113/1 v k. ú. Strážky u Habrovic (na části p. p. č. 113/1 v k. ú. Strážky u Habrovic  

pro 1RD) 

 
Letecký snímek s vyznačením návrhu na změnu ÚP ÚnL

 

Výřez z koordinačního výkresu ÚP ÚnL s vyznačením předmětného návrhu

 

Limity:  zóny CHKO, OP el. sítě, arch. naleziště (UAN III.) 

V Územním plánu Ústí nad Labem je dosud nevyužito cca 144 ha zastavitelných ploch se 

způsobem využití „BI plochy bydlení v rodinných domech městské a příměstské“ a „BV 

plochy bydlení v rodinných domech venkovské“.                        
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V Územním plánu Ústí nad Labem jsou vymezeny další plochy označené jako plochy 

přestavby s požadovaným způsobem využití (např. v k. ú. Strážky u Habrovic), které jsou 

dosud nevyužity - viz kapitola 5) návrhu Zprávy o uplatňování ÚP ÚnL v uplynulém období. 

Na základě výše uvedených skutečností pořizovatel nedoporučuje, vymezovat novou 

zastavitelnou plochu na části p. p. č. 113/1 v k. ú. Strážky u Habrovic mimo zastavěné území i 

mimo vymezené zastavitelné plochy 

Jedním z cílů územního plánování je  … chránit krajinu jako podstatnou složku prostředí 

života obyvatel. …určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje 

ochranu nezastavěného území…“. 

  V souladu s  ustanovením § 55 odst. 4 stavebního zákona, v platném znění mohou být další 

zastavitelné plochy změnou územního plánu vymezeny pouze na základě prokázání 

nemožnosti využít již vymezené zastavitelné plochy a potřeby vymezení nových 

zastavitelných ploch - viz kapitola 5) návrhu Zprávy o uplatňování ÚP ÚnL v uplynulém 

období. 

Vyhodnoceno pořizovatelem negativně - pořízení změny ÚP ÚnL nelze schválit z důvodu 

ustanovení § 55 odst. 4 stavebního zákona.  

Vyjádření Oddělení hlavního architekta ORM MmÚ: 

OHA nedoporučuje prověřit předmětné pozemky do změny územního plánu z důvodu 

nadměrného rozsahu vymezených ploch pro výstavbu rodinného bydlení. 
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Návrh č. 33  - MM_ORM_OUP_1487_2012, České přístavy a.s. 

Požadované využití: OV-K plochy občanského vybavení - komerční zařízení 

plošně rozsáhlá 

Usnesení ZM 309/13 

 

P. p. č. 1665/1, 1665/4, 1665/5, 1665/6, 1665/9 vše v k. ú. Krásné Březno 

 
Letecký snímek s vyznačením návrhu na změnu ÚP ÚnL 

 
 
Výřez z koordinačního výkresu ÚP ÚnL s vyznačením předmětného návrhu 

 
 

Limity: záplavové území vodního toku Labe -  aktivní zóna, zóna havarijního plánu 

Dle ÚP ÚnL jsou předmětné plochy součástí územní rezervy R5 - Krásné Březno jih 

s navrhovaným způsobem využití „SM-M plochy smíšené obytné městské“. 

V Územním plánu Ústí nad Labem není vymezena zastavitelná plocha se způsobem využití 

„OV-K  plochy občanského vybavení - komerční zařízení plošně rozsáhlá“. 

V Územním plánu Ústí nad Labem je vymezeno cca 10 ha ploch označených jako plochy 

přestavby s požadovaným způsobem využití (např. v k. ú. Krásné Březno), které jsou dosud 

nevyužity - viz kapitola 5) návrhu Zprávy o uplatňování ÚP ÚnL v uplynulém období. Jedná 

se především o 8,5 ha nevyužité plochy bývalého Zahradnického podniku v Krásném Březně. 
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Na základě výše uvedených skutečností pořizovatel nedoporučuje v zastavěném území 

prověřit změnou ÚP ÚnL předmětnou plochu na p. p. č. 1665/1, 1665/4, 1665/5, 1665/6, 

1665/9 v k. ú. Krásné Březno se způsobem využití „ZO plochy zeleně ochranné a izolační“ 

pro požadované využití „OV-K plochy občanské vybavenosti – komerční zařízení plošně 

rozsáhlá“. 

 

Vyhodnoceno pořizovatelem negativně. Aktivní zóna záplavového území.  

Omezení v záplavových územích  

(1) V aktivní zóně záplavových území se nesmí umísťovat, povolovat ani provádět stavby s 

výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí 

opatření na ochranu před povodněmi nebo která jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se 

zlepšují odtokové poměry, staveb pro jímání vod, odvádění odpadních vod a odvádění 

srážkových vod a dále nezbytných staveb dopravní a technické infrastruktury.  

(2) V aktivní zóně je dále zakázáno a) těžit nerosty a zeminu způsobem zhoršujícím odtok 

povrchových vod a provádět terénní úpravy zhoršující odtok povrchových vod, b) skladovat 

odplavitelný materiál, látky a předměty, c) zřizovat oplocení, živé ploty a jiné podobné 

překážky, d) zřizovat tábory, kempy a jiná dočasná ubytovací zařízení.  

(3) Mimo aktivní zónu v záplavovém území může vodoprávní úřad stanovit omezující 

podmínky. Takto postupuje i v případě, není-li aktivní zóna stanovena.  

Předmětné plochy budou prověřeny pouze změnou územního plánu v rámci posouzení 

rozsahu územní rezervy R5 - Krásné Březno jih.  

Vyjádření Oddělení hlavního architekta ORM MmÚ: 

Doporučujeme prověření ve změně Územního plánu Ústí nad Labem. Změna prověří rozsah 

stanovené územní rezervy, rozsah ploch bydlení v bytových domech a rozsah ploch veřejného 

prostoru v řešeném území. 
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Návrh č. 34 - MM_ORM_OUP_1498_2012, ULIMEX s.r.o. 

Požadované využití: „BI plochy bydlení v rodinných domech městské a 

příměstské“                       

Usnesení ZM 308/13 

 

P. p. č. 88/1 v k. ú.  Církvice 

Předloženo posouzení vlivu předpokládané změny využití p. p. č. 88/1 v k. ú. Církvice  

na krajinný ráz. 

 
Letecký snímek s vyznačením návrhu na změnu ÚP ÚnL

 

Výřez z koordinačního výkresu ÚP ÚnL s vyznačením předmětného návrhu

 

Limity: zóny CHKO   

V Územním plánu Ústí nad Labem je dosud nevyužito cca 143 ha zastavitelných ploch se 

způsobem využití „BI  - plochy bydlení v rodinných domech městské a příměstské“. 
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V Územním plánu Ústí nad Labem jsou vymezeny další plochy označené jako plochy 

přestavby s požadovaným způsobem využití (např. v k. ú. Církvice), které jsou dosud 

nevyužity - viz kapitola 5) návrhu Zprávy o uplatňování ÚP ÚnL v uplynulém období. 

Na základě výše uvedených skutečností pořizovatel nedoporučuje, vymezovat novou 

zastavitelnou plochu na p. p. č. 88/1 v k. ú. Církvice mimo zastavěné území i mimo vymezené 

zastavitelné plochy 

Jedním z cílů územního plánování je  … chránit krajinu jako podstatnou složku prostředí 

života obyvatel. …určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje 

ochranu nezastavěného území…“. 

  V souladu s  ustanovením § 55 odst. 4 stavebního zákona, v platném znění mohou být další 

zastavitelné plochy změnou územního plánu vymezeny pouze na základě prokázání 

nemožnosti využít již vymezené zastavitelné plochy a potřeby vymezení nových 

zastavitelných ploch - viz kapitola 5) návrhu Zprávy o uplatňování ÚP ÚnL v uplynulém 

období. 

Vyhodnoceno pořizovatelem negativně - pořízení změny ÚP ÚnL nelze schválit z důvodu 

ustanovení § 55 odst. 4 stavebního zákona.  

Vyjádření Oddělení hlavního architekta ORM MmÚ: 

OHA nedoporučuje prověření podnětu z důvodu, že nebyla prokázána nemožnost využít již 

vymezené zastavitelné plochy, které jsou vymezené v platném ÚP. 
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Návrh č. 35  - MM_ORM_OUP_1500_2012, Jiří Kulhavý, Dana Kulhavá                         

Požadované využití: zrušení PPO6  protipovodňový val, Svádov 

Usnesení ZM 313/13 

 

P. p. č. 717/1, 717 část 16 vše v k. ú. Svádov 

 
Letecký snímek s vyznačením návrhu na změnu ÚP ÚnL 

 
 
Výřez z koordinačního výkresu ÚP ÚnL s vyznačením předmětného návrhu 

 
 

Limity: záplavové území vodního toku Labe 

Pořizovatel doporučuje prověřit předmětnou plochu s navrženým protipovodňovým opatřením 

v souladu s novými poznatky z oborů urbanismu, územního plánování a ekologie při dodržení 

požadavků stanovených v Zásadách územního rozvoje Ústeckého kraje (ZUR ÚK).  



 Příloha č. 1 návrhu Zprávy o uplatňování ÚPÚL  

64 

 

Pořizovatel doporučuje prověřit i koncepci ochrany před povodněmi, která je stanovena v ÚP 

ÚnL v souladu s cíli a úkoly stanovenými v §18 a §19 SZ, které spočívají ve vyváženém 

vztahu pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství 

obyvatel území, který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky 

života generací budoucích. 

Vyhodnoceno pořizovatelem kladně - pořizovatel doporučuje tento návrh včetně koncepce 

ochrany před povodněmi prověřit procesem projednání s dotčenými orgány a veřejností. 

Vyjádření Oddělení hlavního architekta ORM MmÚ: 

OHA apriori nedoporučuje zrušení PPO6 bez adekvátního prověření takového řešení, avšak 

doporučuje prověřit celovou ochranu území Ústí nad Labem před záplavami a v rámci 

celkové koncepce ochrany území před záplavami navrhnout vhodné řešení. V návrhu ÚP je 

třeba sladit ochranu veřejných zájmů (ochrany území), ale i soukromých zájmů týkajících se 

zejména (zastavěného území), v souvislosti s tímto dále prověřit význam a opodstatněnost 

vymezené rezervy R14.  
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Návrh č. 36  - MM_ORM_OUP_30_2013,  Hana Kokešová,  Jiří Kokeš . 

Požadované využití: „RI - plochy staveb pro individuální rekreaci“, nesouhlas 

s umístěním přečerpávací stanice                         

Usnesení ZM 346/13 

 

P. p. č. 196/2,  197/2 vše v k. ú. Církvice -  vlastníci H.Kokešová, J.Kokeš  

P. p. č. 195/1,  197/1 vše v k. ú. Církvice -  vlastník Statutární město Ústí nad Labem 

 

Na části p. p. č. 196/2 v k. ú. Církvice se nachází plocha P26-3 pro umístění VPS K57 

„Čerpací stanice – Sebuzín 1a“ 

 
Letecký snímek s vyznačením návrh na změnu ÚP ÚnL

 
 
Výřez z koordinačního výkresu ÚP ÚnL s vyznačením předmětného návrhu 
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Limity: záplavové území vodního toku Labe 

 

Pořizovatel doporučuje prověření pozemků se způsobem využití „PV plochy veřejných 

prostranství“ v řešeném území dle stavu v území a prověření vymezení  zastavitelné plochy 

P26-3, na které je navržena v ÚP ÚnL veřejně prospěšná stavba pod označením K57 -  ČS 

Sebuzín 1a) v souladu s koncepcí dopravní a technické infrastruktury ÚP ÚnL. 

 

Vyhodnoceno pořizovatelem kladně - pořizovatel doporučuje tento návrh prověřit procesem 

projednání s dotčenými orgány a veřejností. 

Vyjádření Oddělení hlavního architekta ORM MmÚ: 

S prověřením ve změně Územního plánu Ústí nad Labem souhlasíme z důvodu nutnosti 

prověření veřejného prostranství v řešeném území a z důvodu zajištění stavby technické 

infrastruktury jako VPS a možnosti prověření rozsahu ploch pro individuální rodinnou 

rekreaci. 
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Návrh č. 37 - MM_ORM_OUP_114_2013, MUDr. Daniel Nalos 

Požadované využití: „BI plochy bydlení  v rodinných domech městské a 

příměstské“ 

Usnesení ZM 312/13 

 

P. p. č. 660/1 v k. ú. Svádov 

 
Letecký snímek s vyznačením návrhu na změnu ÚP ÚnL

 

Výřez z koordinačního výkresu ÚP ÚnL s vyznačením předmětného návrhu

 

Limity: zóny CHKO,   

V Územním plánu Ústí nad Labem je dosud nevyužito cca 143 ha zastavitelných ploch se 

způsobem využití „BI  - plochy bydlení v rodinných domech městské a příměstské“. 

V Územním plánu Ústí nad Labem jsou vymezeny další plochy označené jako plochy 

přestavby s požadovaným způsobem využití (např. v k. ú. Svádov), které jsou dosud 

nevyužity - viz kapitola 5) návrhu Zprávy o uplatňování ÚP ÚnL v uplynulém období. 
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Na základě výše uvedených skutečností pořizovatel nedoporučuje, vymezovat novou 

zastavitelnou plochu na p. p. č. 660/1 v k. ú. Svádov mimo zastavěné území i mimo vymezené 

zastavitelné plochy 

Jedním z cílů územního plánování je  … chránit krajinu jako podstatnou složku prostředí 

života obyvatel. …určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje 

ochranu nezastavěného území…“. 

  V souladu s  ustanovením § 55 odst. 4 stavebního zákona, v platném znění mohou být další 

zastavitelné plochy změnou územního plánu vymezeny pouze na základě prokázání 

nemožnosti využít již vymezené zastavitelné plochy a potřeby vymezení nových 

zastavitelných ploch - viz kapitola 5) návrhu Zprávy o uplatňování ÚP ÚnL v uplynulém 

období. 

Vyhodnoceno pořizovatelem negativně - pořízení změny ÚP ÚnL nelze schválit z důvodu 

ustanovení § 55 odst. 4 stavebního zákona. 

Vyjádření Oddělení hlavního architekta ORM MmÚ: 

OHA nedoporučuje prověřit předmětné pozemky do změny územního plánu z důvodu 

nadměrného rozsahu vymezených ploch pro výstavbu rodinného bydlení. 
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Návrh č. 38 - MM_ORM_OUP_154_2013, Petra Pelin 

Požadované využití: BI plochy bydlení v rodinných domech městské a 

příměstské 

Usnesení ZM 316/13 

 

P. p. č. 142 v k. ú. Habrovice 

 
Letecký snímek s vyznačením návrhu na změnu ÚP ÚnL

 

Výřez z koordinačního výkresu ÚP ÚnL s vyznačením předmětného návrhu

 

Limity: arch. naleziště (UAN III.) 

V Územním plánu Ústí nad Labem je dosud nevyužito cca 143 ha zastavitelných ploch se 

způsobem využití „BI  - plochy bydlení v rodinných domech městské a příměstské“. 

V Územním plánu Ústí nad Labem jsou vymezeny další plochy označené jako plochy 

přestavby s požadovaným způsobem využití (např. v k. ú. Habrovice), které jsou dosud 

nevyužity - viz kapitola 5) návrhu Zprávy o uplatňování ÚP ÚnL v uplynulém období. 
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Na základě výše uvedených skutečností pořizovatel nedoporučuje, vymezovat novou 

zastavitelnou plochu na p. p. č. 142 v k. ú. Habrovice mimo zastavěné území i mimo 

vymezené zastavitelné plochy 

Jedním z cílů územního plánování je  … chránit krajinu jako podstatnou složku prostředí 

života obyvatel. …určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje 

ochranu nezastavěného území…“. 

  V souladu s  ustanovením § 55 odst. 4 stavebního zákona, v platném znění mohou být další 

zastavitelné plochy změnou územního plánu vymezeny pouze na základě prokázání 

nemožnosti využít již vymezené zastavitelné plochy a potřeby vymezení nových 

zastavitelných ploch - viz kapitola 5) návrhu Zprávy o uplatňování ÚP ÚnL v uplynulém 

období. 

Vyhodnoceno pořizovatelem negativně - pořízení změny ÚP ÚnL nelze schválit z důvodu 

ustanovení § 55 odst. 4 stavebního zákona.  

Vyjádření Oddělení hlavního architekta ORM MmÚ: 

OHA nedoporučuje prověření, nebyla prokázána nemožnost využít již vymezené zastavitelné 

plochy, které jsou vymezené v platném ÚP, i z důvodu vhodnosti zachování vrostlé zeleně  

v daném území, jež je součástí vymezeného koncepce prostorového uspořádání krajiny. 

 

Vyjádření a poznámky DO z hlediska ochrany hlediska ochrany přírody a krajiny: 

Plocha má povahu tzv. interakčního prvku, volná krajina, fragmentace krajiny. 
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Návrh č. 39 - MM_OUPSM_OUP_186_2013,  Vlastimil Prokeš  

Požadované využití: BI plochy bydlení  v rodinných domech městské a 

příměstské 

Usnesení ZM 303/13 

 

P. p. č. 782/3, 782/5, 901/5, 904/3 vše v k. ú. Skorotice u ÚL 

 
Letecký snímek s vyznačením návrhu na změnu ÚP ÚnL 

 

Výřez z koordinačního výkresu ÚP ÚnL s vyznačením předmětného návrhu

 

Limity: OP plynovodu, bezpečnostní pásmo plynovodu 

V Územním plánu Ústí nad Labem je dosud nevyužito cca 143 ha zastavitelných ploch se 

způsobem využití „BI  - plochy bydlení v rodinných domech městské a příměstské“. 

V Územním plánu Ústí nad Labem jsou vymezeny další plochy označené jako plochy 

přestavby s požadovaným způsobem využití (např. v k. ú. Skorotice u ÚL), které jsou dosud 

nevyužity - viz kapitola 5) návrhu Zprávy o uplatňování ÚP ÚnL v uplynulém období. 
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Na základě výše uvedených skutečností pořizovatel nedoporučuje, vymezovat novou 

zastavitelnou plochu na p. p. č. 782/3, 782/5, 901/5, 904/3 v k. ú. Skorotice u ÚL mimo 

zastavěné území i mimo vymezené zastavitelné plochy 

Jedním z cílů územního plánování je  … chránit krajinu jako podstatnou složku prostředí 

života obyvatel. …určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje 

ochranu nezastavěného území…“. 

  V souladu s  ustanovením § 55 odst. 4 stavebního zákona, v platném znění mohou být další 

zastavitelné plochy změnou územního plánu vymezeny pouze na základě prokázání 

nemožnosti využít již vymezené zastavitelné plochy a potřeby vymezení nových 

zastavitelných ploch - viz kapitola 5) návrhu Zprávy o uplatňování ÚP ÚnL v uplynulém 

období.   

Vyhodnoceno pořizovatelem negativně - pořízení změny ÚP ÚnL nelze schválit z důvodu 

ustanovení § 55 odst. 4 stavebního zákona.  

Vyjádření Oddělení hlavního architekta ORM MmÚ: 

OHA nedoporučuje prověřit předmětné pozemky do změny územního plánu z důvodu 

nadměrného rozsahu vymezených ploch pro výstavbu rodinného bydlení. 

Vyjádření a poznámky DO z hlediska ochrany hlediska ochrany přírody a krajiny: 

Zasahuje až k LBC, zamezení průchodnosti krajinou a migraci zvěře, fragmentace krajiny 
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Návrh č. 40  - MM_ORM_OUP_195_2013,  ÚMO ÚL- Neštěmice 

Požadované využití: „ZV-P plochy zeleně na veřejných prostranstvích – park“ 

Usnesení ZM 388/13 

 

P. p. č.1481/1,  1481/16,  1481/19,  1707/2 vše v k. ú. Krásné Březno 

 
Letecký snímek s vyznačením návrhu na změnu ÚP ÚnL 

 
 

Výřez z koordinačního výkresu ÚP ÚnL s vyznačením předmětného návrhu 

 
 

Limity: zóna havarijního plánu, arch. naleziště (UAN  I. a III.) 

Stav v území: veřejná zeleň 

V Územním plánu Ústí nad Labem je dosud nevyužito cca 10 ha zastavitelných ploch se 

způsobem využití „SM-M plochy smíšené obytné městské“. 

V Územním plánu Ústí nad Labem jsou vymezeny další plochy označené jako plochy 

přestavby se způsobem využití „SM-M plochy smíšené obytné městské“ v k. ú. Krásné 

Březno, které jsou dosud nevyužity - viz kapitola 5) návrhu Zprávy o uplatňování ÚP ÚnL  

v uplynulém období. 

Na základě výše uvedených skutečností pořizovatel doporučuje v zastavěném území prověřit 

plochu přestavby na p. p. č. 1481/1,  1481/16,  1481/19,  1707/2 vše v k. ú. Krásné Březno se 
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způsobem využití „SM-M plochy smíšené obytné městské“ včetně širších vazeb  

pro požadované využití „ZV-P plochy zeleně na veřejných prostranstvích – park“. 

 

Vyhodnoceno pořizovatelem kladně - pořizovatel doporučuje tento návrh prověřit procesem 

projednání s dotčenými orgány a veřejností. 

 

Vyjádření Oddělení hlavního architekta ORM MmÚ:  

Doporučujeme prověřit a přikláníme se k navrhovaným změnám. Plochy pojmout jako 

ucelené celky, pokud je to smysluplné a možné. Se změnou Územního plánu Ústí nad Labem 

souhlasíme.  
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Návrh č. 41  - MM_ORM_OUP_196_2013, ÚMO ÚL- Neštěmice          

Požadované využití: „OV-K plochy občanského vybavení - komerční zařízení 

plošně rozsáhlá“ 

Usnesení ZM 389/14 

 

 P. p. č. 99/1, 99/6, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 98 vše v k. ú. Krásné Březno 

 
Letecký snímek s vyznačením návrhu na změnu ÚP ÚnL 

 
 
Výřez z koordinačního výkresu ÚP ÚnL s vyznačením předmětného návrhu 

 
 

Limity: ochr. pásmo železniční trati, zóna havarijního plánu (Spolchemie) 

Stav v území: plocha s nevyužívanými objekty – Matiční ulice 

V Územním plánu Ústí nad Labem není vymezena zastavitelná plocha se způsobem využití 

„OV-K  plochy občanského vybavení - komerční zařízení plošně rozsáhlá“. 

V Územním plánu Ústí nad Labem je vymezeno cca 10 ha ploch označených jako plochy 

přestavby s požadovaným způsobem využití (např. v k. ú. Krásné Březno), které jsou dosud 

nevyužity - viz kapitola 5) návrhu Zprávy o uplatňování ÚP ÚnL v uplynulém období. Jedná 

se především o 8,5 ha nevyužité plochy bývalého Zahradnického podniku v Krásném Březně. 
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Na základě výše uvedených skutečností pořizovatel doporučuje v zastavěném území prověřit 

stabilizovanou plochu na p. p. č 99/1, 99/6, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 98 vše  

v k. ú. Krásné Březno včetně širších vztahů pro požadované využití „OV-K plochy 

občanského vybavení - komerční zařízení plošně rozsáhlá. 

 

Vyhodnoceno pořizovatelem kladně - pořizovatel doporučuje tento návrh prověřit procesem 

projednání s dotčenými orgány a veřejností. 

Vyjádření Oddělení hlavního architekta ORM MmÚ:  

Doporučujeme prověření změny funkčního využití a vytvoření celistvé obslužné komunikace 

daného území – doporučujeme vymezit prostor veřejného prostranství (PV) s vedením místní 

komunikace (prodloužení ulice Nový svět) mezi plochou BM (dle stávajícího ÚP ÚnL) a 

tělesem železnice (DI-D). Se změnou Územního plánu Ústí nad Labem souhlasíme. 
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Návrh č. 42  - MM_ORM_OUP_30_2013,  České přístavy a.s.       

Požadované využití: OV-K plochy občanského vybavení - komerční zařízení 

plošně rozsáhlá 

Usnesení ZM 352/13 

 

P. p. č. 107, 342/1, 342/20, 342/48, 342/46, 342/47 vše v k. ú. Krásné Březno 

 
Letecký snímek s vyznačením návrhu na změnu ÚP ÚnL 

 
Výřez z koordinačního výkresu ÚP ÚnL s vyznačením předmětného návrhu 

 
 

Limity. zóna havarijního plánu, záplavové území vodního toku Labe, OP železniční trati a 

vlečky 

Stav v území: plocha s nevyužívaným objektem – Matiční ulice 

V Územním plánu Ústí nad Labem není vymezena zastavitelná plocha se způsobem využití 

„OV-K  plochy občanského vybavení - komerční zařízení plošně rozsáhlá“. 

V Územním plánu Ústí nad Labem je vymezeno cca 10 ha ploch označených jako plochy 

přestavby s požadovaným způsobem využití (např. v k. ú. Krásné Březno), které jsou dosud 

nevyužity - viz kapitola 5) návrhu Zprávy o uplatňování ÚP ÚnL v uplynulém období. Jedná 

se především o 8,5 ha nevyužité plochy bývalého Zahradnického podniku v Krásném Březně. 
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Na základě výše uvedených skutečností pořizovatel doporučuje v zastavěném území prověřit 

stabilizovanou plochu na p. p. č. 107 v k. ú. Krásné Březno pro požadované využití  

„OV-K plochy občanského vybavení - komerční zařízení plošně rozsáhlá a nedoporučuje 

v zastavěném území prověřit stabilizovanou plochu na p. p. č.  342/1, 342/20, 342/48, 342/46, 

342/47 vše v k. ú. Krásné Březno pro požadované využití „OV-K plochy občanského 

vybavení - komerční zařízení plošně rozsáhlá z důvodu zachování veřejného prostranství. 

 

Vyhodnoceno pořizovatelem kladně - pořizovatel doporučuje návrh na p. p. č. 107  

v k. ú. Krásné Březno prověřit procesem projednání s dotčenými orgány, oprávněným 

investorem a veřejností. 

Vyhodnoceno pořizovatelem negativně na p. p. č. 342/1, 342/20, 342/48, 342/46, 342/47  vše 

v k. ú. Krásné Březno. 

Vyjádření Oddělení hlavního architekta ORM MmÚ:  

OHA nedoporučuje sjednotit plochy bez veřejného prostranství. OHA požaduje zachování 

stávajícího stavu na p. p. č. 342/1, 342/20, 342/48, 342/46, 342/47  vše v k. ú. Krásné Březno. 
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Návrh č. 43  - MM_ORM_OUP_218_2013,  Hasan Walid 

Požadované využití: BI plochy bydlení v rodinných domech městské a 

příměstské 

Usnesení ZM 314/13 

 

P. p. č. 300/3 v k. ú. Habrovice 

Letecký snímek s vyznačením návrhu na změnu ÚP ÚnL

 

Výřez z koordinačního výkresu ÚP ÚnL s vyznačením předmětného návrhu

 

Limity: zóny CHKO 

V Územním plánu Ústí nad Labem je dosud nevyužito cca 143 ha zastavitelných ploch se 

způsobem využití „BI  - plochy bydlení v rodinných domech městské a příměstské“. 

V Územním plánu Ústí nad Labem jsou vymezeny další plochy označené jako plochy 

přestavby s požadovaným způsobem využití (např. v k. ú. Habrovice), které jsou dosud 

nevyužity - viz kapitola 5) návrhu Zprávy o uplatňování ÚP ÚnL v uplynulém období. 
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Na základě výše uvedených skutečností pořizovatel nedoporučuje, vymezovat novou 

zastavitelnou plochu na p. p. č. 300/3 v k. ú. Habrovice mimo zastavěné území i mimo 

vymezené zastavitelné plochy 

Jedním z cílů územního plánování je  … chránit krajinu jako podstatnou složku prostředí 

života obyvatel. …určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje 

ochranu nezastavěného území…“. 

  V souladu s  ustanovením § 55 odst. 4 stavebního zákona, v platném znění mohou být další 

zastavitelné plochy změnou územního plánu vymezeny pouze na základě prokázání 

nemožnosti využít již vymezené zastavitelné plochy a potřeby vymezení nových 

zastavitelných ploch - viz kapitola 5) návrhu Zprávy o uplatňování ÚP ÚnL v uplynulém 

období. 

Vyhodnoceno pořizovatelem negativně - pořízení změny ÚP ÚnL nelze schválit z důvodu 

ustanovení § 55 odst. 4 stavebního zákona.  

  Vyjádření Oddělení hlavního architekta ORM MmÚ: 

OHA nedoporučuje prověřit předmětné pozemky do změny územního plánu z důvodu 

nadměrného rozsahu vymezených ploch pro výstavbu rodinného bydlení. 

Vyjádření a poznámky DO z hlediska ochrany hlediska ochrany přírody a krajiny: 

  Návrh se nachází v těsné blízkosti LBC, potenciálem negativního vlivu na krajinný ráz, 

volná krajina, fragmentace krajiny 
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Návrh č. 44 - MM_ORM_OUP_219_2013, MUDr. Al-Eaidi Hilmi-Mahmoud, Vendulka  

Al-Eraidová 

Požadované využití: „BI plochy bydlení v rodinných domech městské a 

příměstské“                      

Usnesení ZM 315/13 

 

P. p. č. 265/6, 290/3, 294/3, 295/2, 296/2, 301/5 vše v k. ú. Habrovice 

 
Letecký snímek s vyznačením návrhu na změnu ÚP ÚnL

 

Výřez z koordinačního výkresu ÚP ÚnL s vyznačením předmětného návrhu
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Letecký snímek s vyznačením návrhu na změnu ÚP ÚnL

 

Výřez z koordinačního výkresu ÚP ÚnL s vyznačením předmětného návrhu

 

Letecký snímek s vyznačením návrhu na změnu ÚP ÚnL
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Výřez z koordinačního výkresu ÚP ÚnL s vyznačením předmětného návrhu

 

Limity: bioregion 

V Územním plánu Ústí nad Labem je dosud nevyužito cca 143 ha zastavitelných ploch se 

způsobem využití „BI  - plochy bydlení v rodinných domech městské a příměstské“. 

V Územním plánu Ústí nad Labem jsou vymezeny další plochy označené jako plochy 

přestavby s požadovaným způsobem využití (např. v k. ú. Habrovice), které jsou dosud 

nevyužity - viz kapitola 5) návrhu Zprávy o uplatňování ÚP ÚnL v uplynulém období. 

Na základě výše uvedených skutečností pořizovatel nedoporučuje, vymezovat novou 

zastavitelnou plochu na p. p. č 265/6, 290/3, 294/3, 295/2, 296/2, 301/5 vše v k. ú. Habrovice 

mimo zastavěné území i mimo vymezené zastavitelné plochy. 

Jedním z cílů územního plánování je …chránit krajinu jako podstatnou složku prostředí 

života obyvatel. …určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje 

ochranu nezastavěného území…“. 

  V souladu s  ustanovením § 55 odst. 4 stavebního zákona, v platném znění mohou být další 

zastavitelné plochy změnou územního plánu vymezeny pouze na základě prokázání 

nemožnosti využít již vymezené zastavitelné plochy a potřeby vymezení nových 

zastavitelných ploch -  viz kapitola 5) návrhu Zprávy o uplatňování ÚP ÚnL v uplynulém 

období. 

Vyhodnoceno pořizovatelem negativně - pořízení změny ÚP ÚnL nelze schválit z důvodu 

ustanovení § 55 odst. 4 stavebního zákona.  

  Vyjádření Oddělení hlavního architekta ORM MmÚ: 

OHA nedoporučuje prověřit předmětné pozemky do změny územního plánu z důvodu 

nadměrného rozsahu vymezených ploch pro výstavbu rodinného bydlení. 

Vyjádření a poznámky DO z hlediska ochrany hlediska ochrany přírody a krajiny: 

P. p. č. 290/3 – parcela je součástí LBC; p. p. č. 291/3 – navazuje na LBC, volná krajina bez 

zástavby v okolí; p. p. č. 295/2 – součástí LBC; p. p. č. 301/5 – volná krajina bez zástavby  

v okolí. Uvedené pozemky nenavazují na zástavbu. Došlo by k narušení (fragmentaci) krajiny 
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a vytvoření satelitu. Výstavba by mohla mít velmi negativní dopad na krajinný ráz a 

průchodnost krajinou. 
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Návrh č. 45 - MM_ORM_OUP_171_2013, Andělová Jiřina, Konheferová Marie 

Požadované využití: BI plochy bydlení v rodinných domech městské a 

příměstské  

Usnesení ZM 311/13 

 

P. p. č. 63/9,   63/8,   81/2,  81/5,  97/4,  154/2,  156/1,  156/2,  156/4,  157/2,  158/1,  158/2 

vše v k. ú. Dobětice 

 
Letecký snímek s vyznačením návrhu na změnu ÚP ÚnL

 

Výřez z koordinačního výkresu ÚP ÚnL s vyznačením předmětného návrhu
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Letecký snímek s vyznačením návrhu na změnu ÚP ÚnL

 

Výřez z koordinačního výkresu ÚP ÚnL s vyznačením předmětného návrhu

 

Limity: 0 

V Územním plánu Ústí nad Labem je dosud nevyužito cca 143 ha zastavitelných ploch se 

způsobem využití „BI  - plochy bydlení v rodinných domech městské a příměstské“. 

V Územním plánu Ústí nad Labem jsou vymezeny další plochy označené jako plochy 

přestavby s požadovaným způsobem využití (např. v k. ú. Dobětice), které jsou dosud 

nevyužity - viz kapitola 5) návrhu Zprávy o uplatňování ÚP ÚnL v uplynulém období. 

Na základě výše uvedených skutečností pořizovatel nedoporučuje, vymezovat novou 

zastavitelnou plochu na p. p. č. 63/9,   63/8,   81/2,  81/5,  97/4,  154/2,  156/1,  156/2,  156/4,  

157/2,  158/1,  158/2 v k. ú. Dobětice mimo zastavěné území i mimo vymezené zastavitelné 

plochy 

Jedním z cílů územního plánování je  … chránit krajinu jako podstatnou složku prostředí 

života obyvatel. …určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje 

ochranu nezastavěného území…“. 
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  V souladu s  ustanovením § 55 odst. 4 stavebního zákona, v platném znění mohou být další 

zastavitelné plochy změnou územního plánu vymezeny pouze na základě prokázání 

nemožnosti využít již vymezené zastavitelné plochy a potřeby vymezení nových 

zastavitelných ploch - viz kapitola 5) návrhu Zprávy o uplatňování ÚP ÚnL v uplynulém 

období. 

Vyhodnoceno pořizovatelem negativně - pořízení změny ÚP ÚnL nelze schválit z důvodu 

ustanovení § 55 odst. 4 stavebního zákona.  

Vyjádření Oddělení hlavního architekta ORM MmÚ: 

OHA nedoporučuje prověřit předmětné pozemky do změny územního plánu z důvodu 

nadměrného rozsahu vymezených ploch pro výstavbu rodinného bydlení. 

Vyjádření a poznámky DO z hlediska ochrany hlediska ochrany přírody a krajiny: 

Uvedené pozemky nenavazují na zástavbu. Došlo by k narušení (fragmentaci) krajiny a 

vytvoření satelitu. Výstavba by mohla mít velmi negativní dopad na krajinný ráz a 

průchodnost krajinou. 
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Návrh č. 46 - MM_ORM_OUP_293_2013, Ing. Avenariusová Milena, Ing. Avenarius 

Zdeněk, MUDr. Avenarius Jakub 

Požadované využití: „BI plochy bydlení v rodinných domech městské a 

příměstské“                       

Usnesení ZM 304/13 

 

Na částech p. p. č. 105/3, části p. p. č. 581/38, částech p. p. č. 581/40, částech p. p. č. 581/41,  

p. p. č. 502/3, p. p. č. 572 vše v k. ú. Božtěšice 

Na p. p. č. 502/3, 572, 105/3, 581/40 v k. ú. Božtěšice se nachází dopravní plocha ZD-7,  

na které je umístěna VPS D35 „Pěší cesta Božtěšice – Z část“. 

Letecký snímek s vyznačením návrhu na změnu ÚP ÚnL 

 
 
Výřez z koordinačního výkresu ÚP ÚnL s vyznačením předmětného návrhu

 

 
Limity: VPS  D35 - pěší cesta Božtěšice – Z část 

Stav v území: V zastavitelné ploše probíhá výstavba RD. 

Pořizovatel doporučuje na zastavitelné ploše pro výstavbu RD prověřit návrh na částech  

p. p. č. 105/3, části p. p. č. 581/38, částech p. p. č. 581/40, částech p. p. č. 581/41,  
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p. p. č. 502/3 a p. p. č. 572 vše v k. ú. Božtěšice se způsobem využití „PV-plochy veřejných 

prostranství“ pro požadované využití „BI plochy bydlení v rodinných domech městské a 

příměstské“ při respektování dopravní plochy ZD -7 s VPS D35.  

Pořizovatel doporučuje prověřit v řešeném území i dopravní koncepci města Ústí nad Labem, 

která je stanovena v ÚP ÚnL v souladu s cíli a úkoly stanovenými v §18 a §19 SZ, které 

spočívají ve vyváženém vztahu pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a  

pro soudržnost společenství obyvatel území, který uspokojuje potřeby současné generace, 

aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích. 

Vyhodnoceno pořizovatelem kladně - pořizovatel doporučuje tento návrh včetně dopravní 

koncepce prověřit procesem projednání s dotčenými orgány a veřejností. 

Vyjádření Oddělení hlavního architekta ORM MmÚ: 

OHA doporučuje prověřit v souladu s dopravní koncepcí města Ústí nad Labem při dodržení 

obecné problematiky veřejných prostranství jako předmětu veřejného zájmu. 
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Návrh č. 47 - MM_ORM_OUP_300_2013, Mgr. Jan Dušek, Miloslava Dušková,  

Ing. Václav Regner 

Požadované využití: "komerční využití, např. OV-K" 

Usnesení ZM 317 /13 

 

P. p. č. 78/2 v k. ú. Dělouš 

Letecký snímek s vyznačením návrhu na změnu ÚP ÚnL

 
 
Výřez z koordinačního výkresu ÚP ÚnL s vyznačením předmětného návrhu

 

 Limity: bezpečnostní pásmo plynovodu, OP dálnice, rychlostní a 1. třídy 

V Územním plánu Ústí nad Labem není vymezena zastavitelná plocha se způsobem využití 

„OV-K  plochy občanského vybavení - komerční zařízení plošně rozsáhlá“. 

V Územním plánu Ústí nad Labem je vymezeno cca 10 ha ploch označených jako plochy 

přestavby s požadovaným způsobem využití (např. v k. ú. Krásné Březno), které jsou dosud 

nevyužity - viz kapitola 5) návrhu Zprávy o uplatňování ÚP ÚnL v uplynulém období. Jedná 

se především o 8,5 ha nevyužité plochy bývalého Zahradnického podniku v Krásném Březně. 
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V Územním plánu Ústí nad Labem je dosud nevyužito cca 8 ha zastavitelných ploch se 

způsobem využití „OV-KM plocha občanské vybavenosti – komerční zařízení malá a 

střední“. 

V Územním plánu Ústí nad Labem jsou vymezeny další plochy označené jako plochy 

přestavby s požadovaným způsobem využití (např. v k. ú. Všebořice), které jsou dosud 

nevyužity - viz kapitola 5) návrhu Zprávy o uplatňování ÚP ÚnL v uplynulém období. 

V řešeném území u dálnice D8 jsou taktéž vymezeny zastavitelné plochy se způsobem využití  

„VL - plochy výroby a skladování - lehký průmysl“.   

Na základě výše uvedených skutečností pořizovatel nedoporučuje na zastavitelné ploše 

prověřit změnou ÚP ÚnL předmětnou plochu na p. p. č. 78/2 v k. ú. Dělouš  převážně se 

způsobem využití „TE plochy pro energetické stavby a zařízení z obnovitelných zdrojů“  

pro komerční využití například pro využití „OV-K plochy občanské vybavenosti – komerční 

zařízení plošně rozsáhlá“.   

Vyhodnoceno pořizovatelem negativně.  

Vyjádření Oddělení hlavního architekta ORM MmÚ: 

OHA nedoporučuje prověřit vzhledem k nižšímu potenciálu území větší části dotčeného 

území (78/2) než vykazují jiné plochy v okolí i s ohledem na další požadavky na obsluhu 

daného území a místní územní podmínky a vzhledem ke stávajícím kapacitám ploch se 

stejným nebo podobným funkčním využitím, jako je požadováno navrhovatelem. 

Vyjádření a poznámky DO z hlediska ochrany hlediska ochrany přírody a krajiny: 

Biologicky hodnotné plochy, u kterých je předpoklad výskytu zvláště chráněných druhů. 

Výstavba by mohla mít vliv na krajinný ráz. Další fragmentace území již dnes 

problematického z hlediska prostupnosti.   
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Návrh č. 48 - MM_ORM_OUP_340_2013 Družstvo Land 

Požadované využití: "komerční využití, např. OV-K" 

Usnesení ZM 319/13 

 

P. p. č. 60/25 v k. ú. Dělouš 

Letecký snímek s vyznačením návrhu na změnu ÚP ÚnL 

 
 
Výřez z koordinačního výkresu ÚP ÚnL s vyznačením předmětného návrhu

 

Limity: OP dálnice, rychlostní a 1. třídy 

V Územním plánu Ústí nad Labem není vymezena zastavitelná plocha se způsobem využití 

„OV-K  plochy občanského vybavení - komerční zařízení plošně rozsáhlá“. 

V Územním plánu Ústí nad Labem je vymezeno cca 10 ha ploch označených jako plochy 

přestavby s požadovaným způsobem využití (např. v k. ú. Krásné Březno), které jsou dosud 

nevyužity - viz kapitola 5) návrhu Zprávy o uplatňování ÚP ÚnL v uplynulém období. Jedná 

se především o 8,5 ha nevyužité plochy bývalého Zahradnického podniku v Krásném Březně. 
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V Územním plánu Ústí nad Labem je dosud nevyužito cca 8 ha zastavitelných ploch se 

způsobem využití „OV-KM plocha občanské vybavenosti – komerční zařízení malá a 

střední“. 

V Územním plánu Ústí nad Labem jsou vymezeny další plochy označené jako plochy 

přestavby s požadovaným způsobem využití (např. v k. ú. Všebořice), které jsou dosud 

nevyužity - viz kapitola 5) návrhu Zprávy o uplatňování ÚP ÚnL v uplynulém období. 

V řešeném území u dálnice D8 jsou taktéž vymezeny zastavitelné plochy se způsobem využití  

„VL - plochy výroby a skladování - lehký průmysl“.   

Na základě výše uvedených skutečností pořizovatel nedoporučuje na zastavitelné ploše 

prověřit změnou ÚP ÚnL předmětnou plochu na p. p. č. 60/25 v k. ú. Dělouš převážně se 

způsobem využití „TE plochy pro energetické stavby a zařízení z obnovitelných zdrojů“  

pro komerční využití například pro využití „OV-K plochy občanské vybavenosti – komerční 

zařízení plošně rozsáhlá“.   

Vyhodnoceno pořizovatelem negativně. 

Vyjádření Oddělení hlavního architekta ORM MmÚ: 

OHA nedoporučuje podnět prověřit  s ohledem na posouzení stávajících kapacit rozvojových 

ploch s podobným funkčním využitím jako je požadováno navrhovatelem - požadované 

využití by mělo být možné POUZE za předpokladu, že by se prokázala nemožnost využít již 

zastavitelné plochy (v blízkosti plochy se plochy pro požadované využití vyskytují). 

 

Vyjádření a poznámky DO z hlediska ochrany hlediska ochrany přírody a krajiny: 

Biologicky hodnotné plochy, u kterých je předpoklad výskytu zvláště chráněných druhů. 

Výstavba by mohla mít vliv na krajinný ráz. Další fragmentace území již dnes 

problematického z hlediska prostupnosti.   
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Návrh č. 49 - MM_ORM_OUP_344_2013,  Jaroslava Kubů, Zuzana Princová                  

Požadované využití: "komerční využití, např. OV-K" 

Usnesení ZM 318/13 

 

P. p. č. 78/31,  78/32,  78/77,  78/78 vše v k. ú.  Dělouš 

Letecký snímek s vyznačením návrhu na změnu ÚP ÚnL 

 
 
Výřez z koordinačního výkresu ÚP ÚnL s vyznačením předmětného návrhu

 

Limity: bezpečnostní pásmo plynovodu, OP dálnice, rychlostní a 1. třídy 

V Územním plánu Ústí nad Labem není vymezena zastavitelná plocha se způsobem využití 

„OV-K  plochy občanského vybavení - komerční zařízení plošně rozsáhlá“. 

V Územním plánu Ústí nad Labem je vymezeno cca 10 ha ploch označených jako plochy 

přestavby s požadovaným způsobem využití (např. v k. ú. Krásné Březno), které jsou dosud 

nevyužity - viz kapitola 5) návrhu Zprávy o uplatňování ÚP ÚnL v uplynulém období. Jedná 

se především o 8,5 ha nevyužité plochy bývalého Zahradnického podniku v Krásném Březně. 

V Územním plánu Ústí nad Labem je dosud nevyužito cca 8 ha zastavitelných ploch se 

způsobem využití „OV-KM plocha občanské vybavenosti – komerční zařízení malá a 

střední“. 



 Příloha č. 1 návrhu Zprávy o uplatňování ÚPÚL  

95 

 

V Územním plánu Ústí nad Labem jsou vymezeny další plochy označené jako plochy 

přestavby s požadovaným způsobem využití (např. v k. ú. Všebořice), které jsou dosud 

nevyužity - viz kapitola 5) návrhu Zprávy o uplatňování ÚP ÚnL v uplynulém období. 

V řešeném území u dálnice D8 jsou taktéž vymezeny zastavitelné plochy se způsobem využití  

„VL - plochy výroby a skladování - lehký průmysl“.   

Na základě výše uvedených skutečností pořizovatel nedoporučuje na zastavitelné ploše 

prověřit změnou ÚP ÚnL předmětnou plochu na p. p. č. 78/31,  78/32,  78/77,  78/78 vše  

v k. ú. Dělouš převážně se způsobem využití „TE plochy pro energetické stavby a zařízení 

z obnovitelných zdrojů“ pro komerční využití například pro využití „OV-K plochy občanské 

vybavenosti – komerční zařízení plošně rozsáhlá“.   

Vyhodnoceno pořizovatelem negativně. 

Vyjádření Oddělení hlavního architekta ORM MmÚ: 

OHA nedoporučuje podnět prověřit  s ohledem na posouzení stávajících kapacit rozvojových 

ploch s podobným funkčním využitím jako je požadováno navrhovatelem - požadované 

využití by mělo být možné POUZE za předpokladu, že by se prokázala nemožnost využít již 

zastavitelné plochy (v blízkosti plochy se plochy pro požadované využití vyskytují). 

 

Vyjádření a poznámky DO z hlediska ochrany hlediska ochrany přírody a krajiny: 

Biologicky hodnotné plochy, u kterých je předpoklad výskytu zvláště chráněných druhů. 

Výstavba by mohla mít vliv na krajinný ráz. Další fragmentace území již dnes 

problematického z hlediska prostupnosti.   
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Návrh č. 50 - MM_ORM_OUP_371_2013,  David Němec 

Požadované využití: zastavitelná na přístavbu garáží 

                     Usnesení ZM 301/13 

 

P. p. č. 3990/4 v k. ú. Ústí nad Labem 

Letecký snímek s vyznačením návrhu na změnu ÚP ÚnL

 

Výřez z koordinačního výkresu ÚP ÚnL s vyznačením předmětného návrhu

 

Limity: zóna havarijního plánu 

V Územním plánu Ústí nad Labem je dosud nevyužito cca 0,7 ha zastavitelných ploch a  

cca 1 ha ploch přestavby se způsobem využití „DI-S  plochy dopravní infrastruktury silniční“ 

určených převážně pro umístění nových komunikací nebo pro rekonstrukce komunikací. 

DI-S plochy dopravní infrastruktury silniční: 

a) převažující účel využití  

 - plochy staveb a zařízení silniční dopravy nadmístního významu  

b) přípustné  

 - silnice nadmístního významu (dálnice, silnice I. II. a III. třídy a místní komunikace I. a 

II. třídy) a jejich součásti (např. náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty)  
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 - doprovodná a izolační zeleň  

 - pozemky staveb dopravních zařízení a dopravního vybavení (např. autobusová nádraží, 

terminály a zastávky, odstavná stání pro autobusy a nákladní automobily, hromadné a 

řadové garáže a odstavné a parkovací plochy, areály údržby pozemních komunikací, 

čerpací stanice pohonných hmot)  

 - jednoúčelové stavby spojené se silniční dopravou  

c) podmíněně přípustné  

 - nezbytná zařízení technické infrastruktury  

d) nepřípustné  

 - všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnosti  

 

Územní rozhodnutí o stavební uzávěře č.j. SO/U/396/98 /Ing. Bl ze dne 2.11.1998 pro celé 

území města Ústí nad Labem pro provádění veškerých novostaveb garáží, včetně změn 

stávajících staveb garáží. Stavební uzávěra se nevztahuje na případy uvedené pod body a-g) 

citovaného rozhodnutí a umožňuje udělení výjimky. 

Pořizovatel doporučuje prověřit předmětnou plochu jako zastavitelnou pro požadované 

využití „DI-S  plochy dopravní infrastruktury silniční“ za účelem přístavby garáží v souladu 

koncepcí dopravní infrastruktury ÚP ÚnL.   

Vyhodnoceno pořizovatelem kladně - pořizovatel doporučuje tento návrh prověřit procesem 

projednání s dotčenými orgány a veřejností. 

Vyjádření Oddělení hlavního architekta ORM MmÚ: 

OHA doporučuje prověřit arondaci plochy garáží. 
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Návrh č. 51  - MM_ORM_OUP_377_2013, Bedřich Zeman 

Požadované využití: „BI plochy bydlení v rodinných domech městské a 

příměstské“ 

Usnesení ZM 305/13 

 

P. p. č. 1026/4, 1026/6, 1026/8 vše v k. ú. Všebořice 

 
Letecký snímek s vyznačením návrhu na změnu ÚP ÚnL

 
 
Výřez z koordinačního výkresu ÚP ÚnL s vyznačením předmětného návrhu

 

V Územním plánu Ústí nad Labem je dosud nevyužito cca 143 ha zastavitelných ploch se 

způsobem využití „BI  - plochy bydlení v rodinných domech městské a příměstské“. 

V Územním plánu Ústí nad Labem jsou vymezeny další plochy označené jako plochy 

přestavby s požadovaným způsobem využití (např. v k. ú. Všebořice), které jsou dosud 

nevyužity - viz kapitola 5) návrhu Zprávy o uplatňování ÚP ÚnL v uplynulém období. 
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Na základě výše uvedených skutečností pořizovatel nedoporučuje, vymezovat novou 

zastavitelnou plochu na p. p. č. 1026/4, 1026/6, 1026/8 vše v k. ú. Všebořice mimo zastavěné 

území i mimo vymezené zastavitelné plochy. 

Jedním z cílů územního plánování je  … chránit krajinu jako podstatnou složku prostředí 

života obyvatel. …určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje 

ochranu nezastavěného území…“. 

  V souladu s  ustanovením § 55 odst. 4 stavebního zákona, v platném znění mohou být další 

zastavitelné plochy změnou územního plánu vymezeny pouze na základě prokázání 

nemožnosti využít již vymezené zastavitelné plochy a potřeby vymezení nových 

zastavitelných ploch  -  viz kapitola 5) návrhu Zprávy o uplatňování ÚP ÚnL v uplynulém 

období. 

Vyhodnoceno pořizovatelem negativně - pořízení změny ÚP ÚnL nelze schválit z důvodu 

ustanovení § 55 odst. 4 stavebního zákona.  

Vyjádření Oddělení hlavního architekta ORM MmÚ: 

OHA nedoporučuje prověřit předmětné pozemky do změny územního plánu z důvodu 

nadměrného rozsahu vymezených ploch pro výstavbu rodinného bydlení. 
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Návrh č. 52 - MM_ORM_OUP_383_2013, Radek Zahradník 

Požadované využití: „BI plochy bydlení v rodinných domech městské a 

příměstské“ 

Usnesení ZM 307/13 

 

P. p. č. 242 v k. ú. Brná nad Labem 

Letecký snímek s vyznačením návrhu na změnu ÚP ÚnL 

 
 
Výřez z koordinačního výkresu ÚP ÚnL s vyznačením předmětného návrhu

 

Limity: biochora 

V Územním plánu Ústí nad Labem je dosud nevyužito cca 143 ha zastavitelných ploch se 

způsobem využití „BI  - plochy bydlení v rodinných domech městské a příměstské“. 

V Územním plánu Ústí nad Labem jsou vymezeny další plochy označené jako plochy 

přestavby s požadovaným způsobem využití (např. v k. ú. Brná nad Labem), které jsou dosud 

nevyužity - viz kapitola 5) návrhu Zprávy o uplatňování ÚP ÚnL v uplynulém období. 

Na základě výše uvedených skutečností pořizovatel nedoporučuje v zastavěném území 

prověřit změnou ÚP ÚnL předmětnou plochu na p. p. č. 242 v k. ú. Brná nad Labem se 

způsobem využití „RI plochy staveb pro individuální rodinnou rekreaci“ pro požadované 

využití „BI plochy bydlení v rodinných domech městské a příměstské“. 
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Vyhodnoceno pořizovatelem negativně. 

Vyjádření Oddělení hlavního architekta ORM MmÚ: 

OHA nedoporučuje prověřit změnou územního plánu z důvodu nadměrného rozsahu 

vymezených ploch pro výstavbu rodinného bydlení. 
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Návrh č. 53 - MM_ORM_OUP_395_2013,  Roman a Veronika Pazdrijovi                      

Požadované využití: „rodinné bydlení“ 

Usnesení ZM 347/13 

 

P. p. č. 861/356, 861/368 v k. ú. Krásné Březno 

Letecký snímek s vyznačením návrhu na změnu ÚP ÚnL 

 
 
Výřez z koordinačního výkresu ÚP ÚnL s vyznačením předmětného návrhu

 

Limity: OP trolejbusové trati 

Stav v území: objekt s oplocením. 

V Územním plánu Ústí nad Labem je dosud nevyužito cca 143 ha zastavitelných ploch se 

způsobem využití „BI  - plochy bydlení v rodinných domech městské a příměstské“. 

V Územním plánu Ústí nad Labem jsou vymezeny další plochy označené jako plochy 

přestavby s požadovaným způsobem využití (např. v k. ú. Krásné Březno), které jsou dosud 

nevyužity - viz kapitola 5) návrhu Zprávy o uplatňování ÚP ÚnL v uplynulém období. Vydán 

územní souhlas na stavební úpravy a přístavbu objektu za účelem změny v užívání  

na rodinný dům ze dne 14. 12. 2011.  
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Na základě výše uvedených skutečností pořizovatel doporučuje v zastavěném území prověřit 

předmětnou plochu na p. p. č. 861/356,  861/368  v k. ú. Krásné Březno s ohledem na stav  

v území pro požadované využití „BI - plochy bydlení v rodinných domech městské a 

příměstské“. 

Vyhodnoceno pořizovatelem kladně - pořizovatel doporučuje tento návrh prověřit procesem 

projednání s dotčenými orgány a veřejností. 

Vyjádření Oddělení hlavního architekta ORM MmÚ: 

S prověřením ve změně Územního plánu Ústí nad Labem souhlasíme, protože rodinné bydlení 

bylo vymezeno dle předešlého územního plánu (ÚPnSÚ z roku 1996). 
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Návrh č. 54 - MM_ORM_OUP_426_2013, Bohumír Válek 

Požadované využití: „BI plochy bydlení v rodinných domech městské a 

příměstské“ 

Usnesení ZM 310/13 

 

P. p. č. 1052, 1053, 1054, 1056, 1057/2 vše v k. ú.  Neštěmice 

 
Letecký snímek s vyznačením návrhu na změnu ÚP ÚnL

 

Výřez z koordinačního výkresu ÚP ÚnL s vyznačením předmětného návrhu

 

Limity: OP el. sítě 

V Územním plánu Ústí nad Labem je dosud nevyužito cca 143 ha zastavitelných ploch se 

způsobem využití „BI  - plochy bydlení v rodinných domech městské a příměstské“. 

V Územním plánu Ústí nad Labem jsou vymezeny další plochy označené jako plochy 

přestavby s požadovaným způsobem využití (např. v k. ú. Neštěmice), které jsou dosud 

nevyužity - viz kapitola 5) návrhu Zprávy o uplatňování ÚP ÚnL v uplynulém období. 
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Na základě výše uvedených skutečností pořizovatel nedoporučuje, vymezovat novou 

zastavitelnou plochu na p. p. č. 1052, 1053,  1054,  1056,  1057/2 v k. ú. Neštěmice mimo 

zastavěné území i mimo vymezené zastavitelné plochy 

 

Jedním z cílů územního plánování je …chránit krajinu jako podstatnou složku prostředí 

života obyvatel. …určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje 

ochranu nezastavěného území…“. 

  V souladu s  ustanovením § 55 odst. 4 stavebního zákona, v platném znění mohou být další 

zastavitelné plochy změnou územního plánu vymezeny pouze na základě prokázání 

nemožnosti využít již vymezené zastavitelné plochy a potřeby vymezení nových 

zastavitelných ploch - viz kapitola 5) návrhu Zprávy o uplatňování ÚP ÚnL v uplynulém 

období. 

Vyhodnoceno pořizovatelem negativně - pořízení změny ÚP ÚnL nelze schválit z důvodu 

ustanovení § 55 odst. 4 stavebního zákona.  

Vyjádření Oddělení hlavního architekta ORM MmÚ: 

OHA nedoporučuje prověřit předmětné pozemky do změny územního plánu z důvodu 

nadměrného rozsahu vymezených ploch pro výstavbu rodinného bydlení. 

Vyjádření a poznámky DO z hlediska ochrany hlediska ochrany přírody a krajiny: 

Výstavbou by došlo k narušení průchodnosti krajiny, došlo by k snížení možností migrace 

zvěř. Je riziko, že se zde bude zvěř zdržovat, pokud nebude mít možnost další migrace. 

Výstavba by mohla mít vliv na krajinný ráz. 
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Návrh č. 55 - MM_ORM_OUP_438_2013, Kaša Václav 

 Požadované využití: OV-K plochy občanského vybavení - komerční zařízení 

plošně rozsáhlá 

 Usnesení ZM 306/13 

 

P. p. č. 2952/1, 2952/6, 2952/9, 2952/10, 2952/11 vše v k. ú. Střekov 

 
Letecký snímek s vyznačením návrhu na změnu ÚP ÚnL

 

Výřez z koordinačního výkresu ÚP ÚnL s vyznačením předmětného návrhu 

 
 

Limity: zóna havarijního plánování, záplavové území vodního toku Labe 

V Územním plánu Ústí nad Labem není vymezena zastavitelná plocha se způsobem využití 

„OV-K  plochy občanského vybavení - komerční zařízení plošně rozsáhlá“. 

V Územním plánu Ústí nad Labem je vymezeno cca 10 ha ploch označených jako plochy 

přestavby s požadovaným způsobem využití (např. v k. ú. Krásné Březno), které jsou dosud 

nevyužity - viz kapitola 5) návrhu Zprávy o uplatňování ÚP ÚnL v uplynulém období. Jedná 

se především o 8,5 ha nevyužité plochy bývalého Zahradnického podniku v Krásném Březně. 

Stabilizovaná plocha se způsobem využití „OV-K  plochy občanského vybavení - komerční 

zařízení plošně rozsáhlá“ není vymezena v ÚP ÚnL pro území Střekov:   

OV-K plochy občanského vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá 
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a) převažující účel využití  

 - umístění zařízení komerční občanské vybavenosti plošně rozsáhlejší většinou s 

vysokými nároky na dopravní obsluhu  

b) přípustné  

 - administrativní a správní budovy a areály, peněžní ústavy  

 - maloobchodní zařízení nad 800 m
2
 odbytových ploch  

 - kulturní zařízení komerčního charakteru, výstavní sály a areály  

 - společenská a zábavní střediska  

 - hromadné parkingy a garáže s motoristickými službami  

 - nezbytná dopravní a technická infrastruktura  

c) podmíněně přípustné  

 - ostatní ubytovací zařízení  

 - veřejné ubytování a stravování  

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 m
2
, do 

této výměry se nezapočítávají pozemní komunikace  

 - vlastní stavby a zařízení nenaruší krajinný ráz a svým provozováním a technickým 

zařízením nenaruší okolní krajinu, zajistí respektování stávajících tras a ochranných 

pásem technické infrastruktury  

e) nepřípustné  

 - všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnosti  

 

Na základě výše uvedených skutečností pořizovatel nedoporučuje v zastavěném území 

prověřit plochu přestavby na p. p. č. 2952/1, 2952/6, 2952/9, 2952/10, 2952/1 vše v k. ú. 

Střekov pro požadované využití „OV-K plochy občanského vybavení - komerční zařízení 

plošně rozsáhlá“. 

 

Vyhodnoceno pořizovatelem negativně.  

Vyjádření Oddělení hlavního architekta ORM MmÚ: 

OHA nedoporučuje prověřit z důvodů limitů území – záplava a zóna havarijního plánování. 
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Návrh č. 56 - MM_ORM_OUP_444_2013, Kostiščová Tatjana 

Požadované využití: „RI plochy staveb pro individuální rodinnou rekreaci“  

Usnesení ZM 437/14 

 

Část p. p. č. 1399 v k. ú. Střekov -  pronajatý pozemek  

 
Letecký snímek s vyznačením návrhu na změnu ÚP ÚnL 

 
 

Výřez z koordinačního výkresu ÚP ÚnL s vyznačením předmětného návrhu 

 
 

Limity: zóna havarijního plánu (Spolchemie) 

 

Stav v území: oplocená zahrada  

 
V Územním plánu Ústí nad Labem je dosud nevyužito cca 26 ha zastavitelných ploch, které 

umožňují realizaci chat nebo zahrádkářské kolonie s příslušnou technickou a dopravní 

infrastrukturou (např. RI  - plochy staveb pro individuální rodinnou rekreaci). 

V Územním plánu Ústí nad Labem je dosud nevyužito cca 7 ha zastavitelných ploch se 

způsobem využití „RI plochy staveb pro individuální rodinnou rekreaci“. 

V Územním plánu Ústí nad Labem jsou vymezeny další plochy označené jako plochy 

přestavby s požadovaným způsobem využití (např. v k. ú. Habrovice), které jsou dosud 

nevyužity - viz kapitola 5) návrhu Zprávy o uplatňování ÚP ÚnL v uplynulém období. 
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Na základě výše uvedených skutečností pořizovatel doporučuje v zastavěném území prověřit  

plochu na  části p. p. č. 1399 v k. ú. Střekov se způsobem využití „ZO plochy zeleně ochranné 

a izolační“ pro případnou zástavbu s ohledem na navazující plochu rodinných domů 

v řešeném území. 

 

Vyhodnoceno pořizovatelem kladně - pořizovatel doporučuje tento návrh prověřit 

procesem projednání s dotčenými orgány a veřejností. 

Vyjádření Oddělení hlavního architekta ORM MmÚ:  

Doporučujeme prověřit změnou. Odůvodnění: na předmětné části pozemku se nachází  

oplocená zahrada, plocha přiléhá ke stávající zástavbě rodinných domů a je napojená na 

dopravní infrastrukturu města Ústí nad Labem. 
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Návrh č. 57 - MM_ORM_OUP_456_2013  Společenství vlastníků domu SNP 29,31,33                         

Požadované využití: „BM plochy bydlení v bytových domech“ 

Usnesení ZM 349/13 

 

P. p. č. 1941/34 v k. ú. Ústí nad Labem 

 
Letecký snímek s vyznačením návrhu na změnu ÚP ÚnL 

 
 
Výřez z koordinačního výkresu ÚP ÚnL s vyznačením předmětného návrhu 

 
 

Limity: 0 

 

Stav v území: plocha zeleně na veřejných prostranstvích - park 

 

Jedná se o návrh na změnu předmětné plochy se způsobem využití „ZV-P plochy zeleně  

na veřejných prostranstvích – park“ na nový způsob využití „BM plochy bydlení v bytových 

domech“ z důvodu oplocení stávající zeleně. 

 

Územním plánu Ústí nad Labem je dosud nevyužito cca 0,6 ha zastavitelných ploch se 

způsobem využití „BM plochy bydlení v bytových domech“. 

 

BM plochy bydlení v bytových domech: 

a) převažující účel využití  
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 - 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 m
2
, do 

této výměry se nezapočítávají pozemní komunikace  

e) nepřípustné  

 - všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnosti  

 

V Územním plánu Ústí nad Labem jsou vymezeny další plochy označené jako plochy 

přestavby s požadovaným způsobem využití (např. v k. ú. Ústí nad Labem), které jsou dosud 

nevyužity - viz kapitola 5) návrhu Zprávy o uplatňování ÚP ÚnL v uplynulém období. 

Oddělení hlavního architekta ORM MmÚ doporučilo na základě místního šetření prověření 

plochy systému sídelní zeleně vymezené v ÚP ÚnL v řešeném území. 

Na základě výše uvedených skutečností pořizovatel doporučuje v zastavěném území prověřit 

předmětnou plochu na p. p. č. 1941/34  v k. ú. Ústí nad Labem s ohledem na stav v území  

pro požadované využití „BM plochy bydlení v bytových domech“. 

 

Vyhodnoceno pořizovatelem kladně - pořizovatel doporučuje tento návrh prověřit procesem 

projednání s dotčenými orgány, oprávněným investorem a veřejností. 

Vyjádření Oddělení hlavního architekta ORM MmÚ: 

Souhlasíme s prověřením návrhu ve změně Územního plánu Ústí nad Labem v rámci revize 

ploch sídelní zeleně v řešeném území a zároveň ve výkresu „Schéma uspořádání zeleně 

obytných souborů“. 
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Návrh č. 58 - MM_ORM_OUP_519_2013,  MO ÚL - město - Mgr. Tvrdík, starosta 

Požadované využití: RZ plochy rekreace - zahrádkové osady 

Usnesení ZM 354/13 

P. p. č. 4045/7 v k. ú. Ústí nad Labem 

Letecký snímek s vyznačením návrhu na změnu ÚP ÚnL 

 

Výřez z koordinačního výkresu ÚP ÚnL s vyznačením předmětného návrhu 

 

Limity: zóna havarijního plánu 

Stav v území: oplocená zahrada. 

Pořizovatel doporučuje v zastavěném území prověřit návrh na p. p. č. 4045/7 v k. ú. Ústí  

nad Labem se způsobem využití „PV- plochy veřejných prostranství“ pro požadované využití 

„RZ plochy rekreace - zahrádkové osady“ dle stavu v území v souladu koncepcí dopravní 

infrastruktury. 

Vyhodnoceno pořizovatelem kladně - pořizovatel doporučuje tento návrh prověřit procesem 

projednání s dotčenými orgány a veřejností. 

Vyjádření Oddělení hlavního architekta ORM MmÚ: 

S prověřením ve změně Územního plánu Ústí nad Labem souhlasíme z důvodu prověření 

rozsahu veřejného prostranství v řešeném území. 
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Návrh č. 59 - MM_ORM_OUP_526_2013, Ing. Vladimír Skalník, Skalníková 

Požadované využití: BI plochy bydlení v rodinných domech  městské a 

příměstské 

Usnesení ZM 348/13 

 

P. p. č. 1540/11 v k. ú. Ústí nad Labem 

 
Letecký snímek s vyznačením návrhu na změnu ÚP ÚnL 

 
 
Výřez z koordinačního výkresu ÚP ÚnL s vyznačením předmětného návrhu 

 
 

 Limity: OP trolejbusové trati 

V Územním plánu Ústí nad Labem je dosud nevyužito cca 143 ha zastavitelných ploch se 

způsobem využití „BI  - plochy bydlení v rodinných domech městské a příměstské“. 

V Územním plánu Ústí nad Labem jsou vymezeny další plochy označené jako plochy 

přestavby s požadovaným způsobem využití (např. v k. ú. Ústí nad Labem), které jsou dosud 

nevyužity - viz kapitola 5) návrhu Zprávy o uplatňování ÚP ÚnL v uplynulém období. 

Oddělení hlavního architekta ORM MmÚ doporučilo na základě místního šetření prověření 

plochy systému sídelní zeleně vymezené v ÚP ÚnL v řešeném území. 

Pořizovatel doporučuje v zastavěném území prověřit návrh na p. p. č. 1540/11 v k. ú. Ústí  

nad Labem se způsobem využití „ZV-LP plochy veřejných prostranství - lesopark“  
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pro požadované využití „BI plochy bydlení v rodinných domech městské a příměstské dle 

stavu v území. 

 

Vyhodnoceno pořizovatelem kladně - pořizovatel doporučuje tento návrh prověřit procesem 

projednání s dotčenými orgány a veřejností. 

Vyjádření Oddělení hlavního architekta ORM MmÚ: 

Doporučujeme prověření ve změně Územního plánu Ústí nad Labem. Změna prověří rozsah 

navrhované plochy lesoparku (N11-1) z důvodu možnosti využití pro bydlení,  

pro občanskou vybavenost a pro park. Plocha leží v centru území Severní Terasy a lze ji dobře 

napojit na technickou a dopravní infrastrukturu. 
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Návrh č. 60 - MM_ORM_OUP_527_2013, Ing. Jiří Beneš, Benešová 

Požadované využití: BI plochy bydlení v rodinných domech městské a 

příměstské 

Usnesení ZM 351/13 

 

P. p. č. 1540/10 v k. ú. Ústí nad Labem 

 
Letecký snímek s vyznačením návrhu na změnu ÚP ÚnL 

 
 
Výřez z koordinačního výkresu ÚP ÚnL s vyznačením předmětného návrhu 

 
 

Limity: 0 

V Územním plánu Ústí nad Labem je dosud nevyužito cca 143 ha zastavitelných ploch se 

způsobem využití „BI  - plochy bydlení v rodinných domech městské a příměstské“. 

V Územním plánu Ústí nad Labem jsou vymezeny další plochy označené jako plochy 

přestavby s požadovaným způsobem využití (např. v k. ú. Ústí nad Labem), které jsou dosud 

nevyužity- viz kapitola 5) návrhu Zprávy o uplatňování ÚP ÚnL v uplynulém období. 

Oddělení hlavního architekta ORM MmÚ doporučilo na základě místního šetření prověření 

plochy systému sídelní zeleně vymezené v ÚP ÚnL v řešeném území. 

Pořizovatel doporučuje v zastavěném území prověřit návrh na p. p. č. 1540/10 v k. ú. Ústí  

nad Labem se způsobem využití „ZV-LP plochy veřejných prostranství - lesopark“  



 Příloha č. 1 návrhu Zprávy o uplatňování ÚPÚL  

116 

 

pro požadované využití „BI plochy bydlení v rodinných domech městské a příměstské dle 

stavu v území. 

Vyhodnoceno pořizovatelem kladně - pořizovatel doporučuje tento návrh prověřit procesem 

projednání s dotčenými orgány a veřejností. 

Vyjádření Oddělení hlavního architekta ORM MmÚ: 

Doporučujeme prověření ve změně Územního plánu Ústí nad Labem. Změna prověří 

rozsah navrhované plochy lesoparku (N11-1) z důvodu možnosti využití  

pro bydlení, pro občanskou vybavenost a pro park. Plocha leží v centru území Severní 

Terasy a lze ji dobře napojit na technickou a dopravní infrastrukturu. 

 

Návrh č. 61 - MM_ORM_OUP_742_2013, Ing. Jana Vodičková 

Požadované využití: BI plochy bydlení v rodinných domech městské a 

příměstské 

Usnesení ZM 387/14 

 

P. p. č. 4400/412, 4400/98, 4400/413 vše v k. ú. Ústí nad Labem 

 
Letecký snímek s vyznačením návrhu na změnu ÚP  ÚnL 

 

Výřez z koordinačního výkresu ÚP ÚnL s vyznačením předmětného návrhu
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Limity: bezpečnostní pásmo plynovodu  

Stav v území: zrušeno stávající technické zařízení na p. p. č. 4400/98 v k. ú. Ústí nad Labem 

V Územním plánu Ústí nad Labem je dosud nevyužito cca 143 ha zastavitelných ploch se 

způsobem využití „BI  - plochy bydlení v rodinných domech městské a příměstské“. 

V Územním plánu Ústí nad Labem jsou vymezeny další plochy označené jako plochy 

přestavby s požadovaným způsobem využití (např. v k. ú. Ústí nad Labem), které jsou dosud 

nevyužity - viz kapitola 5) návrhu Zprávy o uplatňování ÚP ÚnL v uplynulém období. 

Oddělení hlavního architekta ORM MmÚ doporučilo na základě místního šetření prověření 

plochy systému sídelní zeleně vymezené v ÚP ÚnL v řešeném území. 

Pořizovatel doporučuje v zastavěném území prověřit návrh na p. p. č. 4400/412, 4400/98, 

4400/413 vše v k. ú. Ústí nad Labem převážně se způsobem využití „TI plochy technické 

infrastruktury“ a „ZO plochy zeleně ochranné a izolační“ pro požadované využití „BI plochy 

bydlení v rodinných domech městské a příměstské dle stavu v území. 

 

Vyhodnoceno pořizovatelem kladně - pořizovatel doporučuje tento návrh prověřit procesem 

projednání s dotčenými orgány a veřejností. 

Vyjádření Oddělení hlavního architekta ORM MmÚ: 

Doporučujeme prověřit s ohledem na respektování stávajících inženýrských sítí a zařízení 

(plynovod) a jejich OP v blízkosti. Se změnou Územního plánu Ústí nad Labem souhlasíme. 
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Návrh č. 62 - MM_ORM_OUP_742_2013, POP Servis, Kmoch, Chvátal 

Požadované využití: „OV-KM plochy občanského vybavení - komerční zařízení 

malá a střední“ 

Usnesení ZM 390/14 

 

P. p. č. 3535/26 v k. ú. Ústí nad Labem 

 
Letecký snímek s vyznačením návrhu na změnu ÚP  ÚnL 

 

Výřez z koordinačního výkresu ÚP ÚnL s vyznačením předmětného návrhu

 

Limity: zóna havarijního plánu (Spolchemie) 

V Územním plánu Ústí nad Labem je dosud nevyužito cca 8 ha zastavitelných ploch se 

způsobem využití „OV-KM plocha občanské vybavenosti - komerční zařízení malá a střední“. 

V Územním plánu Ústí nad Labem jsou vymezeny další plochy označené jako plochy 

přestavby s požadovaným způsobem využití (např. v k. ú. Ústí nad Labem), které jsou dosud 

nevyužity - viz kapitola 5) návrhu Zprávy o uplatňování ÚP ÚnL v uplynulém období. 

Oddělení hlavního architekta ORM MmÚ doporučilo na základě místního šetření prověření 

plochy systému sídelní zeleně vymezené v ÚP ÚnL v řešeném území. 
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Pořizovatel doporučuje v zastavěném území prověřit návrh na p. p. č.. 3535/26 v k. ú. Ústí 

nad Labem se způsobem využití „ZO plochy zeleně ochranné a izolační“ pro požadované 

využití „OV-KM plocha občanské vybavenosti – komerční zařízení malá a střední“. 

 

Vyhodnoceno pořizovatelem kladně - pořizovatel doporučuje tento návrh prověřit procesem 

projednání s dotčenými orgány a veřejností. 

Vyjádření Oddělení hlavního architekta ORM MmÚ: 

Doporučujeme prověřit změnou územního plánu.  
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Návrh č. 63 - MM_ORM_OUP_777_2013 Ing. Voplakal, Atelier AP s.r.o., MIVO s.r.o. 

Požadované využití: „BM plochy bydlení v bytových domech“ 

Usnesení ZM447/14 

Obytný dům Malátova  - p. p. č. 1930/19,   1930/23,  1930/25  1930/18,  4186/1,  1941/3,  

1930/20,  1930/22,  1930/21,  1930/7,  1930/1,  1930/2  vše v  k. ú. Ústí nad Labem  

Letecký snímek s vyznačením návrhu na změnu ÚP  ÚnL 

 

Výřez z koordinačního výkresu ÚP ÚnL s vyznačením předmětného návrhu

 

Limity: arch. naleziště (UAN III.) 

Jedná se o návrh na změnu předmětné plochy se způsobem využití „ZV-P plochy zeleně na 

veřejných prostranstvích – park“, „PV- plochy veřejných prostranství“ a „VK - plochy 

skladování“ na nový způsob využití „BM plochy bydlení v bytových domech“  

Územním plánu Ústí nad Labem je dosud nevyužito cca 0,6 ha zastavitelných ploch se 

způsobem využití „BM plochy bydlení v bytových domech“. 
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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 m
2
, do 

této výměry se nezapočítávají pozemní komunikace  

e) nepřípustné  

 - všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnosti  

V Územním plánu Ústí nad Labem jsou vymezeny další plochy označené jako plochy 

přestavby s požadovaným způsobem využití (např. v k. ú. Ústí nad Labem), které jsou dosud 

nevyužity - viz kapitola 5) návrhu Zprávy o uplatňování ÚP ÚnL v uplynulém období. 

Oddělení hlavního architekta ORM MmÚ doporučilo na základě místního šetření prověření 

plochy systému sídelní zeleně vymezené v ÚP ÚnL v řešeném území. 

Na základě výše uvedených skutečností pořizovatel doporučuje v zastavěném území prověřit 

předmětnou plochu na p. p. č. 1930/19,   1930/23,  1930/25  1930/18,  4186/1,  1941/3,  

1930/20,  1930/22,  1930/21,  1930/7,  1930/1,  1930/2  vše v  k. ú. Ústí nad Labem s ohledem 

na stav v území pro požadované využití „BM plochy bydlení v bytových domech“. 

Vyhodnoceno pořizovatelem kladně - pořizovatel doporučuje tento návrh prověřit procesem 

projednání s dotčenými orgány a veřejností. 

Vyjádření Oddělení hlavního architekta ORM MmÚ: 

OHA doporučuje prověřit, je však nutné prověřit možnou změnu zejména  

z pohledu nároků na veřejnou (dopravní a technickou infrastrukturu) - zejména  

s ohledem na zajištění odpovídajícího dopravního napojení a související nároky, je dále třeba 

prověřit možnou změnu s ohledem na stávající vzrostlou zeleň v okolí a  

na hodnotné stromořadí podél ul. Elišky Krásnohorské, stejně jako zachování veřejné zeleně 

na veřejných prostranstvích a respektování systému stávajících veřejných prostranství. 

 



 Příloha č. 1 návrhu Zprávy o uplatňování ÚPÚL  

122 

 

Vyjádření a poznámky DO z hlediska ochrany hlediska ochrany přírody a krajiny: 

V uvedené ploše se nachází hodnotná lipová alej s výskytem krasce lipového, jedná se  

o významný biotop. Výstavou příjezdové komunikace k bytovému domu by došlo jednak  

k poškození biotopu, jednak k narušení návaznosti jednotlivých prvků veřejné zeleně. 
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Návrh č. 64 - MM_ORM_OUP_792_2013 - MO Ústí nad Labem - Něštěmice 

Požadované využití:   A) „ZV-P plochy zeleně na veřejných prostranstvích – park“ 

B) zrušení územní rezervy R4, R5 

Usnesení ZM 443/14 

 

 A) P. p. č. 398/18,  399/1,  463/37,  463/35,  1708/1  vše v k. ú.  Krásné Březno      

 B) Územní rezervy R4,R5 

 
Letecký snímek s vyznačením návrhu na změnu ÚP  ÚnL 

 

Výřez z koordinačního výkresu ÚP ÚnL s vyznačením předmětného návrhu A)

 

Výřez z koordinačního výkresu ÚP ÚnL s vyznačením předmětného návrhu B)
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Limity: OP el. sítě,  OP plynovodu, zóna havarijního plánu (Spolchemie)   

Stav v území: zeleň 

V Územním plánu Ústí nad Labem je dosud nevyužito cca 10 ha zastavitelných ploch se 

způsobem využití „SM-M plochy smíšené obytné městské“. 

V Územním plánu Ústí nad Labem není vymezena zastavitelná plocha se způsobem využití 

„OV-K  plochy občanského vybavení - komerční zařízení plošně rozsáhlá“. 

V Územním plánu Ústí nad Labem není vymezena zastavitelná plocha se způsobem využití 

„OV-K  plochy občanského vybavení - komerční zařízení plošně rozsáhlá“, „OV-K  plochy 

občanského vybavení - komerční zařízení plošně rozsáhlá“ a „PV plochy veřejných 

prostranství“. 

V Územním plánu Ústí nad Labem jsou vymezeny plochy přestavby se způsobem využití 

„SM-M plochy smíšené obytné městské“ a „OV-K  plochy občanského vybavení - komerční 

zařízení plošně rozsáhlá“ (např. v k. ú. Krásné Březno), které jsou dosud nevyužity  

- viz kapitola 5) návrhu Zprávy o uplatňování ÚP ÚnL v uplynulém období. 

Oddělení hlavního architekta ORM MmÚ doporučilo na základě místního šetření prověření 

ploch systému sídelní zeleně vymezených v ÚP ÚnL v řešeném území. 

Na základě výše uvedených skutečností pořizovatel doporučuje v zastavěném území prověřit 

plochu na p. p. č. 398/18,  399/1,  463/37,  463/35,  1708/1  vše v k. ú. Krásné Březno se 

způsobem využití „SM-M plochy smíšené obytné městské“, „PV-plochy veřejných 

prostranství“, „OV-K  plochy občanského vybavení - komerční zařízení plošně rozsáhlá“ 

včetně širších vazeb v souladu s koncepcí dopravní infrastruktury pro požadované využití 

„ZV-P plochy zeleně na veřejných prostranstvích – park“. 

 

Vyhodnoceno pořizovatelem kladně - pořizovatel doporučuje tento návrh prověřit procesem 

projednání s dotčenými orgány a veřejností. 

 

Vyjádření Oddělení hlavního architekta ORM MmÚ:  

Doporučujeme prověření ve změně Územního plánu Ústí nad Labem. Změna je v souladu 

s urbanistickou koncepcí stanovenou v územním plánu. 
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A) Požadavek na zrušení ploch územních rezerv R4, R5 s požadovaným způsobem využití 

„SM-M plochy smíšené obytné městské“. 

 

Dle Územního plánu Ústí nad Labem – kapitola i) jsou výše vymezené plochy v k. ú. Krásné 

Březno součástí plochy územní rezervy R4 (Krásné Březno - centrum) se způsobem využití  

„SM-M plochy smíšené obytné městské“, která je podmíněna zpracováním územní studie a 

součástí plochy územní rezervy R5 (Krásné Březno - jih) se způsobem využití  „SM-M 

plochy smíšené obytné městské“, která je podmíněna zpracováním územní studie 

Podmínkou pro využití ploch a vybraných koridorů územních rezerv je zpracování územních 

studií, které prověří urbanisticko - architektonické řešení celých rozsáhlých lokalit v závislosti 

na řešení koncepce dopravní a technické infrastruktury území. Územní studie musí být 

zpracovány jako podklad pro případnou změnu územního plánu, kterou se plochy a vybrané 

koridory územních rezerv zahrnou do platného ÚP Ústí nad Labem. 

Dosavadní využití území nesmí být měněno způsobem, který by znemožnil nebo podstatně 

ztížil prověřované budoucí využití. 

 

SM-M plochy smíšené obytné městské: 

a) převažující účel využití  

 - plochy obytné ve městech využívané zejména pro bydlení v bytových 

domech společně s obslužnou sférou a nerušící výrobní činností převážně místního 

významu  

b) přípustné  

 - bytové i rodinné domy  

 - zařízení veřejné administrativy a správy, pobočky a úřadovny peněžních 

ústavů  

 - maloobchodní zařízení do 800 m
2
 odbytových ploch  

 - kulturní a zdravotnická zařízení a zařízení sociální péče  

 - ostatní ubytovací zařízení a veřejné stravování  

 - nezbytná dopravní a technická infrastruktura  

 - plochy obytné zeleně s veřejným, omezeným i vyhrazeným přístupem  

c) podmíněně přípustné  

 - zařízení drobné výroby a služeb s podmínkou, že vliv činností a vyvolaná dopravní 

obsluha nesmí narušit funkci obytnou nad přípustné normy pro obytné zóny  

d) podmínky funkčního a prostorového uspořádání  

 - při rekonstrukcích a po demolicích obytných objektů povinnost zachování 

min. 30% ploch obytných  

 - pro každé dva hektary vymezené zastavitelné plochy bude vymezena plocha 

veřejného prostranství s touto zastavitelnou plochou související o výměře nejméně 

1000 m
2
, do této výměry se nezapočítávají pozemní komunikace  

e) nepřípustné  

 - všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnosti  

 

Oddělení hlavního architekta ORM MmÚ doporučilo na základě místního šetření prověřit 

zrušení ploch územních rezerv R4, R5  vymezených v ÚP ÚnL v řešeném území. 
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Vyhodnoceno pořizovatelem kladně - pořizovatel doporučuje tento návrh prověřit procesem 

projednání s dotčenými orgány a veřejností. 

 

Vyjádření Oddělení hlavního architekta ORM MmÚ:  

Doporučujeme prověření ve změně Územního plánu Ústí nad Labem. Prověřit smysluplnost 

vymezení územních rezerv a případně navrhnout řešení jak s územím do budoucna naložit. 
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Návrh č. 65 - MM_ORM_OUP_793_2013, MO Ústí nad Labem - Něštěmice,  

Požadované využití: „SM-VR plochy smíšené výrobní“, zrušení územní rezervy R3 

Usnesení ZM 444/14 

 

areál  - TONASO Neštěmice, územní rezerva R3 

Letecký snímek s vyznačením návrhu na změnu ÚP  ÚnL ( TONASO Neštěmice) 

 

Výřez z koordinačního výkresu ÚP ÚnL s vyznačením předmětného návrhu (TONASO Neštěmice )

 

Výřez z koordinačního výkresu ÚP ÚnL s vyznačením předmětného návrhu (územní rezerva R3)
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Limity: OP tech. infrastruktury 

V Územním plánu Ústí nad Labem je dosud nevyužito cca 49 ha zastavitelných ploch se 

způsobem využití „SM-VR plochy smíšené výrobní“. 

V Územním plánu Ústí nad Labem jsou vymezeny další plochy označené jako plochy 

přestavby s požadovaným způsobem využití (např. v k. ú. Ústí nad Labem), které jsou dosud 

nevyužity - viz kapitola 5) návrhu Zprávy o uplatňování ÚP ÚnL v uplynulém období. 

V Územním plánu Ústí nad Labem je dosud nevyužito cca 57 ha zastavitelných ploch se 

způsobem využití „VL plochy výroby a skladování - lehký průmysl“.  

V Územním plánu Ústí nad Labem jsou vymezeny další plochy označené jako plochy 

přestavby se způsobem využití „VL plochy výroby a skladování - lehký průmysl“  

(např. v k. ú. Předlice), které jsou dosud nevyužity - viz bod a) Zprávy o uplatňování ÚP ÚnL. 

V Územním plánu Ústí nad Labem není vymezena zastavitelná plocha  se způsobem využití 

„VD plochy výroby a skladování – drobná a  řemeslná výroba“.  

Dle Územního plánu Ústí nad Labem – kapitola i) je výše vymezená plocha v k. ú. Neštěmice 

součástí plochy územní rezervy R3 (Neštěmice Tonaso) se způsobem využití „SM-K plochy 

smíšené obytné komerční“, která je podmíněna zpracováním územní studie. 

Podmínkou pro využití ploch a vybraných koridorů územních rezerv je zpracování územních 

studií, které prověří urbanisticko - architektonické řešení celých rozsáhlých lokalit v závislosti 

na řešení koncepce dopravní a technické infrastruktury území. Územní studie musí být 

zpracovány jako podklad pro případnou změnu územního plánu, kterou se plochy a vybrané 

koridory územních rezerv zahrnou do platného ÚP Ústí nad Labem. 

Dosavadní využití území nesmí být měněno způsobem, který by znemožnil nebo podstatně 

ztížil prověřované budoucí využití. 

 

SM-K plochy smíšené obytné komerční: 

a) převažující účel využití  

 - bydlení v rodinných a bytových domech s příměsí nerušících obslužných funkcí 

místního významu  

b) přípustné  

 - obytné domy charakteru RD  

 - plochy bytových domů včetně vícepodlažní zástavby  

 - maloobchod, stravovací zařízení a nerušící řemeslnické provozy, sloužící obsluze území  

 - penziony s omezenou ubytovací kapacitou do 25 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  

d) podmínky funkčního a prostorového uspořádání  
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 - pro každé dva hektary vymezené zastavitelné plochy bude vymezena plocha veřejného 

prostranství s touto zastavitelnou plochou související o výměře nejméně 1000 m
2
, do 

této výměry se nezapočítávají pozemní komunikace  

e) nepřípustné  

 - všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnosti  

 

Oddělení hlavního architekta ORM MmÚ doporučilo na základě místního šetření prověřit 

zrušení  plochy územní rezervy R3  vymezené v ÚP ÚnL v řešeném území. 

Pořizovatel doporučuje v zastavěném území prověřit výše uvedenou plochu (areál Tonaso - 

dle situace) v k. ú. Neštěmice se způsobem využití „VL plochy výroby a skladování“ pro 

požadované využití „SM-VR plochy smíšené výrobní“ či „VD plochy výroby a skladování  

– drobná a řemeslná výroba“ a zrušení plochy územní rezervy R3. 

 

Vyhodnoceno pořizovatelem kladně - pořizovatel doporučuje tento návrh prověřit procesem 

projednání s dotčenými orgány a veřejností. 

 

Vyjádření Oddělení hlavního architekta ORM MmÚ:  

Nesouhlasíme se změnou areálu na SM-VR. Odůvodnění: tato plocha je vhodná pro výrobu, 

je vlastnicky homogenní, je dlouhodobě prověřená, vybavená a stabilizovaná (dopravní 

plochy, ČOV, apod.), je žádoucí dále rozvíjet průmyslovou činnost, je zde sledovaný 

průmyslový brownfield, je vybudovaná logistická infrastruktura -  napojení na silnici I/62,  

na železnici (vlečka)  a vodní cestu, navrhované využití umožňuje umístění bydlení, což by 

vylučovalo využití pro průmyslové činnosti, doporučujeme přehodnotit na plochy výroba a 

skladování – drobná a řemeslná výroba (VD).  

Doporučujeme vypustit plochu pro rezervu (širší území), protože vytváří de jure stavební 

uzávěru na plochách převážně průmyslového charakteru, které by při umístění větší zátěže  

do území (další umísťování průmyslu) byly neslučitelné s budoucím využitím.  
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Návrh č. 66 - MM_ORM_OUP_10_2014, Lukáš Pokrupa, Pokrupová Marta 

Požadované využití: „BI plochy bydlení v rodinných domech městské a 

příměstské“ 

Usnesení ZM 441/14 

 

P. p. č. 299/5, 299/6 v k. ú. Všebořice 

  
Letecký snímek s vyznačením návrhu na změnu ÚP  ÚnL 

 

Výřez z koordinačního výkresu ÚP ÚnL s vyznačením předmětného návrhu

 

Limity: 0 

Stav v území: oplocená zahrada u RD. 

V Územním plánu Ústí nad Labem je dosud nevyužito cca 143 ha zastavitelných ploch se 

způsobem využití „BI  - plochy bydlení v rodinných domech městské a příměstské“. 

V Územním plánu Ústí nad Labem jsou vymezeny další plochy označené jako plochy 

přestavby s požadovaným způsobem využití (např. v k. ú. Všebořice), které jsou dosud 

nevyužity - viz kapitola 5) návrhu Zprávy o uplatňování ÚP ÚnL v uplynulém období. 

Na základě výše uvedených skutečností pořizovatel doporučuje v zastavěném území prověřit 

předmětnou plochu na p. p. č. 299/5,  299/6, k. ú. Všebořice s ohledem na stav v území  

pro požadované využití „BI  - plochy bydlení v rodinných domech městské a příměstské“. 
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Vyhodnoceno pořizovatelem kladně - pořizovatel doporučuje tento návrh prověřit procesem 

projednání s dotčenými orgány a veřejností. 

Vyjádření Oddělení hlavního architekta ORM MmÚ:  

Doporučujeme prověřit. Odůvodnění: navrhovaná plocha se způsobem využití  

pro individuální bydlení je vhodnou funkcí do stávajícího území. Jedná se  

o změnu způsobu využití pozemku z „BM“ na „BI“ u stávajícího rodinného domu. Plocha 

umožňuje napojení na dopravní infrastrukturu města Ústí nad Labem. 
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Návrh č. 67 - MM_ORM_OUP_152_2014,  Mgr. Radka Vršanová, Mgr. Ota Zeman, Mgr. 

Jitka Zemanová, město Ústí nad Labem 

Požadované využití: „RI plochy staveb pro individuální rodinnou rekreaci“ 

Usnesení ZM 446/14 

 

P. p. č. 1904,  1905,  1983/2,  1983/1,  1983/3,  1908 vše v k. ú. Brná nad Labem 

 
Letecký snímek s vyznačením návrhu na změnu ÚP  ÚnL 

 

Výřez z koordinačního výkresu ÚP ÚnL s vyznačením předmětného návrhu

 

Limity: 0 

Stav v území: nedostatečná stávající dopravní infrastruktura v řešeném území pro výstavbu 

RD   

Na základě výše uvedených skutečností pořizovatel doporučuje v zastavěném území prověřit 

předmětnou plochu na p. p. č 1904, 1905, 1983/2, 1983/1, 1983/3, 1908 v k. ú. Brná nad 

Labem se způsobem využití „BI  - plochy bydlení v rodinných domech městské a příměstské“ 

s ohledem na stav v území pro požadované využití „RI plochy staveb pro individuální 

rodinnou rekreaci“. 

Vyhodnoceno pořizovatelem kladně - pořizovatel doporučuje tento návrh prověřit procesem 

projednání s dotčenými orgány a veřejností. 
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Vyjádření Oddělení hlavního architekta ORM MmÚ:  

Doporučujeme prověřit změnou územního plánu. Odůvodnění: vzhledem k charakteru 

území a vzhledem k místním podmínkám dopravní obsluhy a obsluhy technickou 

infrastrukturou navrhujeme prověřit na RI, tzn. snížit komfort technické infrastruktury a 

minimalizovat dopravní infrastrukturu. 
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Návrh č. 68 - MM_ORM_OUP_171_2014,  Dagmar Valová, Radomír Valový 

Požadované využití: 

Usnesení ZM 473/14 

Část p. p. č.  3856/6 v k. ú. Ústí nad Labem 

Letecký snímek s vyznačením návrhu na změnu ÚP  ÚnL 

 

Výřez z koordinačního výkresu ÚP ÚnL s vyznačením předmětného návrhu

 

Limity: zóna havarijního plánu (Spolchemie) 

Stav v území: oplocená zahrada u stávající chaty   

Pořizovatel doporučuje prověřit předmětnou plochu jako zastavitelnou pro požadované 

využití „RI plochy staveb pro individuální rodinnou rekreaci“ s ohledem na stav v území.   

Vyhodnoceno pořizovatelem kladně - pořizovatel doporučuje tento návrh prověřit procesem 

projednání s dotčenými orgány a veřejností. 

Vyjádření Oddělení hlavního architekta ORM MmÚ:  

OHA doporučuje prověřit sjednocení uvedené části plochy (cca 38m
2
). Plocha přiléhá ke 

stabilizované ploše (k zastavěnému území) se stejným funkčním využitím, jako je požadovaná 

změna části pozemku. OHA doporučuje prověřit zejména terénní konfiguraci plochy a s tím 

související rizika pro uvažovaný účel využití a případné další limity využití území. 
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Návrh č. 69 - MM_ORM_OUP_189_2014 MO Ústí nad Labem - město 

Požadované využití: „BI plochy bydlení v rodinných domech  městské a 

příměstské“ 

Usnesení ZM 449/14 

 

Část p. p. č. 2284/3 v k. ú. Ústí nad Labem 

 
Letecký snímek s vyznačením návrhu na změnu ÚP  ÚnL 

 

Výřez z koordinačního výkresu ÚP ÚnL s vyznačením předmětného návrhu

 

Limity: zóna havarijního plánu (Spolchemie) 

Stav v území: oplocená zahrada u RD 

V Územním plánu Ústí nad Labem je dosud nevyužito cca 143 ha zastavitelných ploch se 

způsobem využití „BI  - plochy bydlení v rodinných domech městské a příměstské“. 

V Územním plánu Ústí nad Labem jsou vymezeny další plochy označené jako plochy 

přestavby s požadovaným způsobem využití (např. v k. ú. Ústí nad Labem), které jsou dosud 

nevyužity - viz kapitola 5) návrhu Zprávy o uplatňování ÚP ÚnL v uplynulém období. 

Oddělení hlavního architekta ORM MmÚ doporučilo na základě místního šetření prověření 

plochy systému sídelní zeleně vymezené v ÚP ÚnL v řešeném území. 
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Na základě výše uvedených skutečností pořizovatel doporučuje v zastavěném území prověřit 

předmětnou plochu na části p. p. č. 2284/3 v k. ú. Ústí nad Labem se způsobem využití  

„ZV-LP plochy zeleně na veřejných prostranstvích - lesopark“ dle skutečného stavu v území. 

 

Vyhodnoceno pořizovatelem kladně - pořizovatel doporučuje tento návrh prověřit procesem 

projednání s dotčenými orgány a veřejností. 

Vyjádření Oddělení hlavního architekta ORM MmÚ: 

OHA nedoporučuje zařadit do plochy BI (nedostatečné napojení na dopravní a technickou 

infrastrukturu) a doporučuje prověřit využití maximálně na plochu ZS. OHA souhlasí  

s navrhovanou změnou za předpokladu přehodnocení celé plochy veřejné zeleně  ZV-LP  a  

za předpokladu geodetického vymezení historické zahrady, která je součástí systému sídelní 

zeleně ZV-LP této plochy.  
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Návrh č. 70  - MM_ORM_OUP_190_2014 MO Ústí nad Labem - město, Mgr. Tvrdík, 

starosta 

Požadované využití. „BI plochy bydlení v rodinných domech městské a 

příměstské“ 

Usnesení ZM 449/14 

 

Část p. p. č. 219/2  v k. ú.  Všebořice 

 
Letecký snímek s vyznačením návrhu na změnu ÚP  ÚnL  

 

Výřez z koordinačního výkresu ÚP ÚnL s vyznačením předmětného návrhu

 

Limity: 0 

Stav v území: předmětná část plochy oplocena a využívána jako zahrada u RD 

V Územním plánu Ústí nad Labem je dosud nevyužito cca 143 ha zastavitelných ploch se 

způsobem využití „BI  - plochy bydlení v rodinných domech městské a příměstské“. 

V Územním plánu Ústí nad Labem jsou vymezeny další plochy označené jako plochy 

přestavby s požadovaným způsobem využití (např. v k. ú. Všebořice), které jsou dosud 

nevyužity - viz kapitola 5) návrhu Zprávy o uplatňování ÚP ÚnL v uplynulém období. 
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Na základě výše uvedených skutečností pořizovatel doporučuje v zastavěném území prověřit 

plochu přestavby na část p. p. č. 219/2  v k. ú.  Všebořice se způsobem využití „TI plochy 

technické infrastruktury“ pro požadované využití „BI plochy bydlení v rodinných domech 

městské a příměstské“ 

Vyhodnoceno pořizovatelem kladně - pořizovatel doporučuje tento návrh prověřit procesem 

projednání s dotčenými orgány a veřejností. 

 

Vyjádření Oddělení hlavního architekta ORM MmÚ:  

OHA doporučuje prověřit. Doporučujeme prověřit možnou změnu využití části pozemku 

219/2 k. ú. Všebořice s ohledem ke skutečnému využívání pozemku, při respektování 

veškerých limitů a ochrany hodnot v blízkosti dotčené lokality. 
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Návrh č. 71  - MM_ORM_OUP_197_2014, Bc. Marcela Fílová, 

Požadované využití: „BI plochy bydlení v rodinných domech městské a 

příměstské“ 

Usnesení ZM 448/14 

 

 P. p. č. 1626/1 v k. ú. Ústí nad Labem 

 
Letecký snímek s vyznačením návrhu na změnu ÚP  ÚnL 

 

Výřez z koordinačního výkresu ÚP ÚnL s vyznačením předmětného návrhu

 

Limity: dopravní napojení  

Stav v území: rekreační objekt se zahradou 

V Územním plánu Ústí nad Labem je dosud nevyužito cca 143 ha zastavitelných ploch se 

způsobem využití „BI  - plochy bydlení v rodinných domech městské a příměstské“. 

V Územním plánu Ústí nad Labem jsou vymezeny další plochy označené jako plochy 

přestavby s požadovaným způsobem využití (např. v k. ú. Brná nad Labem), které jsou dosud 

nevyužity - viz kapitola 5) návrhu Zprávy o uplatňování ÚP ÚnL v uplynulém období. 
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Na základě místního šetření doporučilo Oddělení hlavního architekta ORM MmÚ prověřit 

plochu se způsobem využití „RZ plochy rekreace – zahrádkové osady“ v centru města Ústí 

nad Labem. 

Na základě výše uvedených skutečností pořizovatel doporučuje v zastavěném území prověřit 

změnou ÚP ÚnL předmětnou plochu na p. p. č. 1626/1v k. ú. Ústí nad Labem se způsobem 

využití „RZ plochy rekreace – zahrádkové osady“ pro požadované využití „BI - plochy 

bydlení v rodinných domech městské a příměstské“. 

Vyhodnoceno pořizovatelem kladně - pořizovatel doporučuje tento návrh prověřit procesem 

projednání s dotčenými orgány a veřejností. 

Vyjádření Oddělení hlavního architekta ORM MmÚ:  

OHA doporučuje prověřit s ohledem na využití všech ploch RZ v rámci centra města,  

k. ú. Ústí nad Labem a k. ú. Klíše. 
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Návrh č. 72 - MM_ORM_OUP_2014,  z vlastního podnětu ZM 

Požadované využití: „OV-KM plochy občanského vybavení - komerční zařízení 

malá a střední“ 

Usnesení ZM 445/14 

 

 P. p. č. 861/160 v k. ú. Krásné Březno 

 
Letecký snímek s vyznačením návrhu na změnu ÚP  ÚnL 

 

Výřez z koordinačního výkresu ÚP ÚnL s vyznačením předmětného návrhu

 

Limity: 0 

Stav v území: stávající objekt občanské vybavenosti 

V Územním plánu Ústí nad Labem je dosud nevyužito cca 8 ha zastavitelných ploch se 

způsobem využití „OV-KM plocha občanské vybavenosti – komerční zařízení malá a 

střední“. 

V Územním plánu Ústí nad Labem jsou vymezeny další plochy označené jako plochy 

přestavby s požadovaným způsobem využití (např. v k. ú. Ústí nad Labem), které jsou dosud 

nevyužity- viz kapitola 5) návrhu Zprávy o uplatňování ÚP ÚnL v uplynulém období. 

Zastavitelné plochy a plochy přestavby se způsobem využití „OV-KM plocha občanské 

vybavenosti – komerční zařízení malá a střední“ se nenacházejí v k. ú. Krásné Březno“. 
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Stabilizovaná plocha s požadovaným využitím „OV-KM plocha občanské vybavenosti  

– komerční zařízení malá a střední“ je vymezena u navazující plochy. 

Na základě výše uvedených skutečností pořizovatel doporučuje v zastavěném území prověřit 

změnou ÚP ÚnL předmětnou plochu na p. p. č. 861/160 v k.ú. Krásné Březno se stávajícím 

způsobem využití „OV plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura“ na požadované 

využití „OV plochy občanského vybavení – komerční zařízení malá a střední“.   

Vyhodnoceno pořizovatelem kladně - pořizovatel doporučuje tento návrh prověřit procesem 

projednání s dotčenými orgány a veřejností. 

 

Vyjádření Oddělení hlavního architekta ORM MmÚ:  

Doporučujeme prověřit.  

Odůvodnění: je vhodné rozšířit funkce OV - plochy občanského vybavení - veřejná 

infrastruktura -  stávající plochy o komerční funkce. Je třeba do regulativů stanovit poměr 

veřejných a komerčních funkcí. 



 Příloha č. 1 návrhu Zprávy o uplatňování ÚPÚL  

143 

 

Návrh č. 73 - MM_ORM_OUP_378_2014,  z vlastního podnětu ZM 

Požadované využití: zahrádka  

Usnesení ZM 475/14 

Část p. p. č. 814 v k. ú. Ústí nad Labem  

Letecký snímek s vyznačením návrhu na změnu ÚP  ÚnL

 

Výřez z koordinačního výkresu ÚP ÚnL s vyznačením předmětného návrhu

 

Limity: 0 

Stav v území: oplocená zahrádka. 

Pořizovatel doporučuje v zastavěném území prověřit návrh na části p. p. č. 814 v k. ú. Ústí 

nad Labem se způsobem využití „ZV-LP plochy zeleně na veřejných prostranstvích  

- lesopark“ pro požadované využití „RZ plochy rekreace - zahrádkové osady“ dle stavu 

v území a v souladu koncepcí systému sídelní zeleně. 

Vyhodnoceno pořizovatelem kladně - pořizovatel doporučuje tento návrh prověřit procesem 

projednání s dotčenými orgány a veřejností. 

Vyjádření Oddělení hlavního architekta ORM MmÚ:  

Oddělení hlavního architekta doporučuje na základě zjištěných skutečností a místního šetření 

prověřit výše uvedenou lokalitu změnou územního plánu. Souhlasíme s navrženým postupem. 
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V průběhu pořízení návrhu Zprávy o uplatňování 

územního plánu Ústí nad Labem, v uplynulém období 

obdržel pořizovatel následující návrhy na pořízení změny 

ÚP ÚnL: 

 

Návrh č. 1 - MM_ORM_OUP_238_2014,  MM_ORM_OUP_395_2014 - Šanovský 

Ladislav, Šanovská Marta   

 

P. p. č. 1088/1 v k. ú. Neštěmice 

 

Požadované využití: výstavba hřbitova pro domácí zvířata („OV-H plochy občanského 

vybaven - hřbitovy“) 

 
Letecký snímek s vyznačením návrhu na změnu ÚP  ÚnL 

 

Výřez z koordinačního výkresu ÚP ÚnL s vyznačením předmětného návrhu
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Limity:  OP el. sítí, zóny CHKO,  plocha při kraji lesa s podmíněným využíváním, pozemek  

navazuje na technické infrastruktury (vodárenské zařízení) 

V Územním plánu ÚnL není vymezena zastavitelná plocha pro tento druh výstavby.  

V zastavěném území jsou v k. ú. Střekov a v k. ú. Skorotice u Ústí nad Labem vymezeny 

plochy se způsobem využití „OV-H  plochy občanského vybavení – hřbitovy“ 

OV-H plochy občanského vybavení – hřbitovy: 

a) převažující účel využití  

 - plochy veřejných a vyhrazených pohřebišť  

b) přípustné  

 - veřejná a vyhrazená pohřebiště  

 - doprovodná zeleň  

 - zařízení a stavby sloužící výhradně pro potřeby pohřebiště  

 - nezbytná dopravní a technická infrastruktura  

c) nepřípustné  

 - všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnosti. 

 

Pořizovatel nedoporučuje prověřit předmětnou plochu na p. p. č. 1088/1 v k. ú. Neštěmice 

jako zastavitelnou pro požadované využití „OV-H plochy občanského vybavení - hřbitovy“  

za účelem výstavby hřbitova pro domácí zvířata.   

 

Vyhodnoceno pořizovatelem negativně. 

 Vyjádření Oddělení hlavního architekta ORM MmÚ: 

Oddělení hlavního architekta nedoporučuje. Nepovažujeme za nezbytné využít předmětnou 

krajinu za účelem zvířecího hřbitova. V těsné blízkosti se nachází bytová zástavba a pozemek 

je podmíněn limity v území. 
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Návrh č. 2 - MM_ORM_OUP_204_2014,  MM_ORM_OUP_444_2014, Petr Neuvirth, 

Tenis Terasa s.r.o.  

 

                       P. p. č. 4802, 4803 obě v k. ú. Ústí nad Labem 

 

Požadované využití: výstavba sportovního areálu (rozšíření stávajícího sportovního areálu, 

změna využití plochy „SM-NL plochy smíšené nezastavěného území - lesnické“ 

na „OV -S plochy občanského vybavenosti -  tělovýchovná a sportovní 

zařízení“)          

             
Letecký snímek s vyznačením návrhu na změnu ÚP  ÚnL 

 

Výřez z koordinačního výkresu ÚP ÚnL s vyznačením předmětného návrhu

 

Limity: bezpečností pásmo plynovodu 

V Územním plánu Ústí nad Labem je dosud nevyužito cca 15 ha zastavitelných ploch,  

se způsobem využití „OV-S plochy občanského vybavení - tělovýchovná a sportovní 

zařízení“.  

V Územním plánu Ústí nad Labem jsou vymezeny další plochy označené jako plochy 

přestavby s požadovaným způsobem využití (např. v k. ú. Ústí nad Labem), které jsou dosud 

nevyužity - viz kapitola 5) návrhu Zprávy o uplatňování ÚP ÚnL v uplynulém období. 



 Příloha č. 1 návrhu Zprávy o uplatňování ÚPÚL  

147 

 

Na základě výše uvedených skutečností pořizovatel nedoporučuje, vymezovat novou 

zastavitelnou plochu na p. p. č. 4802, 4803 obě v k. ú. Ústí nad Labem mimo zastavěné území 

i mimo vymezené zastavitelné plochy 

Jedním z cílů územního plánování je  … chránit krajinu jako podstatnou složku prostředí 

života obyvatel. …určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje 

ochranu nezastavěného území…“. 

  V souladu s  ustanovením § 55 odst. 4 stavebního zákona, v platném znění mohou být další 

zastavitelné plochy změnou územního plánu vymezeny pouze na základě prokázání 

nemožnosti využít již vymezené zastavitelné plochy a potřeby vymezení nových 

zastavitelných ploch - viz kapitola 5) návrhu Zprávy o uplatňování ÚP ÚnL v uplynulém 

období. 

Vyhodnoceno pořizovatelem negativně - pořízení změny ÚP ÚnL nelze schválit z důvodu 

ustanovení § 55 odst. 4 stavebního zákona.  

Vyjádření Oddělení hlavního architekta ORM MmÚ: 

OHA nedoporučuje prověřit, záměr zasahuje do volné krajiny (krajinného zázemí), nebyla 

prokázána nemožnost využít již vymezené zastavitelné plochy, které jsou vymezené  

v platném ÚP ÚnL. 
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Návrh č. 3 - MM_ORM_OUP_347_2014, TOYOTA, LOUWMAN MOTOR PRAHA s.r.o. 

                 

P. p. č. 478/29 v k. ú. Ústí nad Labem 

 

Požadované využití: rozšíření stávajícího areálu za účelem stavby (změna využití plochy 

„SM-N plochy smíšené nezastavěného území“ na „OV-KM plochy občanské 

vybavenosti - komerční zařízení malá a střední“)                       

                       
Letecký snímek s vyznačením návrhu na změnu ÚP  ÚnL 

 

Výřez z koordinačního výkresu ÚP ÚnL s vyznačením předmětného návrhu

 

Limity: zóna havarijního plánu, vedení el. sítě 

Stav v území: zeleň, parkoviště, částečně oplocený pozemek 

V Územním plánu Ústí nad Labem je dosud nevyužito cca 8 ha zastavitelných ploch se 

způsobem využití „OV-KM plocha občanské vybavenosti – komerční zařízení malá a 

střední“. 

V Územním plánu Ústí nad Labem jsou vymezeny další plochy označené jako plochy 

přestavby s požadovaným způsobem využití (např. v k. ú. Ústí nad Labem), které jsou dosud 

nevyužity - viz kapitola 5) návrhu Zprávy o uplatňování ÚP ÚnL v uplynulém období. 
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Stabilizovaná plocha s požadovaným využitím „OV-KM plocha občanské vybavenosti  

– komerční zařízení malá a střední“ je vymezena u navazující plochy. 

Na základě výše uvedených skutečností pořizovatel doporučuje v zastavěném území prověřit 

změnou ÚP ÚnL předmětnou plochu na p. p. č. 478/29 v k. ú. Ústí nad Labem se způsobem 

využití „SM-N plochy smíšené nezastavěného území“ pro požadované využití „OV-KM 

plochy občanské vybavenosti - komerční zařízení malá a střední“ s ohledem na stav v území. 

Vyhodnoceno pořizovatelem kladně - pořizovatel doporučuje tento návrh prověřit procesem 

projednání s dotčenými orgány a veřejností. 

Vyjádření Oddělení hlavního architekta ORM MmÚ: 

OHA doporučuje prověřit změnu využití plochy pro navrhovatele TOYOTA za předpokladu 

ochrany veřejného prostoru a limitů v území. 
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Návrh č. 4 - MM_ORM_OUP_423_2014, Eliška Bartoníčková 

 

P. p. č. 132/8 v k. ú. Strážky u Habrovic 

 

Požadované využití: výstavba rekreačního objektu nebo RD 

 
Letecký snímek s vyznačením návrhu na změnu ÚP ÚnL 

 

Výřez z koordinačního výkresu ÚP ÚnL s vyznačením předmětného návrhu

 

Limity: zóny CHKO, plocha při kraji lesa s podmíněným využíváním,  

V Územním plánu Ústí nad Labem je dosud nevyužito cca 178 ha zastavitelných ploch, které 

umožňují bydlení v rodinných domech (např. BI  - plochy bydlení v rodinných domech 

městské a příměstské). 

V Územním plánu Ústí nad Labem je dosud nevyužito cca 19 ha zastavitelných ploch, které 

umožňují výstavbu rekreačního objektu (např. SM-R plochy smíšené obytné rekreační). 

V Územním plánu Ústí nad Labem jsou vymezeny další plochy označené jako plochy 

přestavby s požadovaným způsobem využití (např. v k. ú. Strážky u Habrovic), které jsou 

dosud nevyužity - viz kapitola 5) návrhu Zprávy o uplatňování ÚP ÚnL v uplynulém období. 

Na základě výše uvedených skutečností pořizovatel nedoporučuje vymezovat novou 

zastavitelnou plochu na p. p. č. 132/8 v k. ú. Strážky u Habrovic mimo zastavěné území i 

mimo vymezené zastavitelné plochy 
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Jedním z cílů územního plánování je  … chránit krajinu jako podstatnou složku prostředí 

života obyvatel. …určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje 

ochranu nezastavěného území…“. 

  V souladu s  ustanovením § 55 odst. 4 stavebního zákona, v platném znění mohou být další 

zastavitelné plochy změnou územního plánu vymezeny pouze na základě prokázání 

nemožnosti využít již vymezené zastavitelné plochy a potřeby vymezení nových 

zastavitelných ploch - viz kapitola 5) návrhu Zprávy o uplatňování ÚP ÚnL v uplynulém 

období. 

Vyhodnoceno pořizovatelem negativně - pořízení změny ÚP ÚnL nelze schválit z důvodu 

ustanovení § 55 odst. 4 stavebního zákona.  

Vyjádření Oddělení hlavního architekta ORM MmÚ: 

OHA nedoporučuje prověřit předmětné pozemky do změny územního plánu z důvodu 

nadměrného rozsahu vymezených ploch pro výstavbu rodinného bydlení. 
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Návrh č. 5 - MM_ORM_OUP_378_2014, Martin Mrázek, Richard Žalud 

 

P. p. č. 1444/2, 1444/3 v k. ú. Brná nad Labem 

 

Požadované využití: „BI  - plochy bydlení v rodinných domech městské a příměstské“ 

z důvodu změny druhu pozemků z původních lesních pozemků na ostatní plochy 

                    

Část plochy na p. p. č. 1444/2 v k. ú.  Brná nad Labem je dle ÚP ÚnL již součástí zastavěného 

území pro požadovaný způsob využití „BI  - plochy bydlení v rodinných domech městské a 

příměstské“.  
 

Letecký snímek s vyznačením návrhu na změnu ÚP  ÚnL 

 

Výřez z koordinačního výkresu ÚP ÚnL s vyznačením předmětného návrhu
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Výřez z koordinačního výkresu ÚP ÚnL s vyznačením části p. p. č 1444/2 v k. ú. Brná nad Labem, 

které je navrhováno žadatelem ke změně ÚP ÚnL.

 

Limity: OP přírodní památky, plocha při okraji lesa s podmíněným využíváním, zóny CHKO 

V Územním plánu Ústí nad Labem je dosud nevyužito cca 143 ha zastavitelných ploch se 

způsobem využití „BI  - plochy bydlení v rodinných domech městské a příměstské“. 

V Územním plánu Ústí nad Labem jsou vymezeny další plochy označené jako plochy 

přestavby s požadovaným způsobem využití (např. v k. ú. Brná nad Labem), které jsou dosud 

nevyužity - viz kapitola 5) návrhu Zprávy o uplatňování ÚP ÚnL v uplynulém období. 

Na základě výše uvedených skutečností pořizovatel nedoporučuje, vymezovat novou 

zastavitelnou plochu na p. p. č. 1444/3 a na části p. p. č. 1444/2 oba v k. ú. Brná nad Labem 

mimo zastavěné území i mimo vymezené zastavitelné plochy 

Jedním z cílů územního plánování je  … chránit krajinu jako podstatnou složku prostředí 

života obyvatel. …určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje 

ochranu nezastavěného území…“. 

  V souladu s  ustanovením § 55 odst. 4 stavebního zákona, v platném znění mohou být další 

zastavitelné plochy změnou územního plánu vymezeny pouze na základě prokázání 

nemožnosti využít již vymezené zastavitelné plochy a potřeby vymezení nových 

zastavitelných ploch  - viz kapitola 5) návrhu Zprávy o uplatňování ÚP ÚnL v uplynulém 

období. 

Vyhodnoceno pořizovatelem negativně - pořízení změny ÚP ÚnL nelze schválit z důvodu 

ustanovení § 55 odst. 4 stavebního zákona.  

Vyjádření Oddělení hlavního architekta ORM MmÚ: 

OHA nedoporučuje prověřit předmětné pozemky do změny územního plánu z důvodu 

nadměrného rozsahu vymezených ploch pro výstavbu rodinného bydlení. 
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Návrh č. 6 - MM_ORM_OUP_466_2014,  Šmitberský J., Šmitberská D. 

 

P. p. č. 850/1, 850/2 oba v k. ú. Krásné Březno 

 

Požadované využití: „BI - plochy bydlení v rodinných domech městské a příměstské“  

nebo „BV – plochy bydlení v rodinných domech venkovské“ 

 
Letecký snímek s vyznačením návrhu na změnu ÚP  ÚnL 

 

Výřez z koordinačního výkresu ÚP ÚnL s vyznačením předmětného návrhu

 

Limity: ochranné pásmo trolejbusové trati 

V Územním plánu Ústí nad Labem je dosud nevyužito cca 144 ha zastavitelných ploch se 

způsobem využití „BI  - plochy bydlení v rodinných domech městské a příměstské“ a  

„BV plochy bydlení v rodinných domech venkovské“. 

V Územním plánu Ústí nad Labem jsou vymezeny další plochy označené jako plochy 

přestavby s požadovaným způsobem využití (např. v k. ú. Krásné Březno), které jsou dosud 

nevyužity - viz kapitola 5) návrhu Zprávy o uplatňování ÚP ÚnL v uplynulém období. 

Na základě výše uvedených skutečností pořizovatel nedoporučuje v zastavěném území 

prověřit změnou ÚP ÚnL předmětnou plochu na p. p. č. 850/1, 850/2 oba v k. ú. Krásné 

Březno se způsobem využití „RZ plochy rekreace – zahrádkové osady“ pro požadované 
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využití „BI - plochy bydlení v rodinných domech městské a příměstské“ nebo  

pro „BV plochy bydlení v rodinných domech venkovské“. 

Vyhodnoceno pořizovatelem negativně.  

Vyjádření Oddělení hlavního architekta ORM MmÚ: 

OHA nedoporučuje ve změně územního plánu prověřit z důvodů nadměrného rozsahu ploch  

pro individuální bydlení. 
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Návrh č. 7 - MM_ORM_OUP_497_2014,  Kauer Petr 

 

P. p. č. 2960/3, 2960/4, 2960/10, 3192/2, 3192/3, 3192/6, 3192/7 vše v k. ú. Střekov 

 

Požadované využití: „VL  plochy výroby a skladování - lehký průmysl“ 

 
Letecký snímek s vyznačením návrhu na změnu ÚP  ÚnL 

 

Výřez z koordinačního výkresu ÚP ÚnL s vyznačením předmětného návrhu

 

Limity: záplavové území s periodicitou 100 let, území zvláštní povodně pod vodním dílem, 

zóna havarijního plánování 

V Územním plánu Ústí nad Labem je dosud nevyužito cca 56,7 ha zastavitelných ploch se 

způsobem využití „VL plochy výroby a skladování - lehký průmysl“. 

V Územním plánu Ústí nad Labem jsou vymezeny další plochy označené jako plochy 

přestavby s požadovaným způsobem využití (např. v k. ú. Předlice), které jsou dosud 

nevyužity - viz kapitola 5) návrhu Zprávy o uplatňování ÚP ÚnL v uplynulém období. 

Na základě výše uvedených skutečností pořizovatel nedoporučuje v zastavěném území 

prověřit změnou ÚP ÚnL předmětnou plochu na p. p. č. 2960/3, 2960/4, 2960/10, 3192/2, 

3192/3, 3192/6, 3192/7 vše v k. ú. Střekov se stávajícím způsobem využití „OV-KM plochy 

občanského vybavení - komerční zařízení malá a střední“ na požadované využití „VL  plochy 

výroby a skladování - lehký průmysl“.   
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Vyhodnoceno pořizovatelem negativně.  

Vyjádření Oddělení hlavního architekta ORM MmÚ: 

OHA nedoporučuje prověřit plochu z důvodu změny charakteru území k. ú. Střekov. 



 Příloha č. 1 návrhu Zprávy o uplatňování ÚPÚL  

158 

 

Návrh č. 8 - MM_ORM_OUP_477_2014,  ZŠ a ZUŠ  

P. p. č. 476 ( 474, 475) vše v k. ú. Krásné Březno 

Požadované využití: „OV- plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura“  

Letecký snímek s vyznačením návrhu na změnu ÚP  ÚnL

 

Výřez z koordinačního výkresu ÚP ÚnL s vyznačením předmětného návrhu

 

Limity: OP objektu/zařízení el. sítě, zóna havarijního plánu 

Stav v území: oplocený areál vzdělávacího zařízení včetně sportovního zázemí. 

V Územním plánu Ústí nad Labem je dosud nevyužito cca 7 ha zastavitelných ploch se 

způsobem využití „OV - občanská vybavenost - veřejná infrastruktura“. 

Na základě výše uvedených skutečností pořizovatel doporučuje v zastavěném území prověřit 

předmětnou plochu na p. p. č. 476 (474, 475) vše v k. ú. Krásné Březno  

pro požadované využití „OV - občanskou vybavenost - veřejná infrastruktura“. 

Vyhodnoceno pořizovatelem kladně - pořizovatel doporučuje tento návrh prověřit procesem 

projednání s dotčenými orgány a veřejností. 

Vyjádření oddělení hlavního architekta ORM MmÚ: 

OHA doporučuje uvést do souladu se skutečným stavem v území. 
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Návrh č. 9 - MM_ORM_OUP_511_2014,  Ing. Petr  Sládek,  Iveta Sládková   

Usnesení: ZM 391/14 

 

Opakovaný návrh:  

P. p. č. 2255, 2254 obě v k. ú. Ústí nad Labem 

 

Požadované využití: „BI plochy bydlení v rodinných domech městské a příměstské“ 

 
Letecký snímek s vyznačením návrhu na změnu ÚP  ÚnL

 

Výřez z koordinačního výkresu ÚP ÚnL s vyznačením předmětného návrhu

 
 

Limity: objekt na  p. p. č. 2254 v k.ú. Ústí nad Labem 

V Územním plánu Ústí nad Labem je dosud nevyužito cca 143 ha zastavitelných ploch se 

způsobem využití „BI  - plochy bydlení v rodinných domech městské a příměstské“. 

V Územním plánu Ústí nad Labem jsou vymezeny další plochy označené jako plochy 

přestavby s požadovaným způsobem využití (např. v k. ú. Ústí nad Labem), které jsou dosud 

nevyužity. 

Usnesení: ZM 391/14 - neschválení návrhu na změnu ÚP ÚnL 
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Na základě výše uvedených skutečností pořizovatel nedoporučuje v zastavěném území 

prověřit změnou ÚP ÚnL předmětnou plochu na p. p. č. 2255, 2254 obě v k. ú. Ústí  

nad Labem se způsobem využití „ZV-P plochy zeleně na veřejných prostranstvích – park“ a 

„TI plochy technické infrastruktury“ pro požadované využití „BI - plochy bydlení 

v rodinných domech městské a příměstské“. 

Vyhodnoceno pořizovatelem negativně.  

Vyjádření Oddělení hlavního architekta ORM MmÚ: 

Nedoporučujeme prověření ve změně ÚP ÚnL z důvodu veřejných prostranství – zeleně, 

prostupnosti území obytných souborů a na základě urbanistické koncepce v řešeném území. 
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Návrh č. 10 - MM_ORM_OUP_512_2014, Konstantina Urbánková 

 

P. p. č. 1100/1 v k. ú. Ústí nad Labem 

 

Požadované využití: „SM-M plochy smíšené obytné městské“ 
 

Letecký snímek s vyznačením návrhu na změnu ÚP  ÚnL 

 

Výřez z koordinačního výkresu ÚP ÚnL s vyznačením předmětného návrhu

 

Limity: 0 

V Územním plánu Ústí nad Labem je dosud nevyužito cca 10 ha zastavitelných ploch se 

způsobem využití „SM-M plochy smíšené obytné městské“. 

V Územním plánu Ústí nad Labem jsou vymezeny další stabilizované plochy a plochy 

přestavby s požadovaným způsobem využití (např. v k. ú. Ústí nad Labem), které jsou dosud 

nevyužity - viz kapitola 5) návrhu Zprávy o uplatňování ÚP ÚnL v uplynulém období. 

Na základě výše uvedených skutečností pořizovatel doporučuje v zastavěném území prověřit 

stabilizovanou plochu na p. p. č. 1100/1 v k. ú. Ústí nad Labem se způsobem využití  

„SM-M plochy smíšené obytné městské“. 
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Vyhodnoceno pořizovatelem kladně - pořizovatel doporučuje tento návrh prověřit procesem 

projednání s dotčenými orgány a veřejností. 

Vyjádření Oddělení hlavního architekta ORM MmÚ: 

OHA doporučuje prověřit vhodné určení využití a charakter předmětné stabilizované plochy 

(zejména s ohledem na jejich charakter a využití i na prostorovou a hmotovou strukturu 

zástavby). 
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Návrh č. 11 - MM_ORM_OUP_347_2014, Saller Eta Estate CZ s.r.o., Ing. David Tejml  

 

P. p. č. 2747, 2779/1, 2884/1 v k. ú. Střekov 

 

Požadované využití: „OV- K plochy občanského vybavení – komerční zařízení plošně 

rozsáhlá“. 

 

Krajský soud v Ústí nad Labem – Rozsudek jménem republiky ze dne 24. 7. 2012 v řízení  

o návrhu zrušení částí opatření obecné povahy – Územního plánu  Ústí nad Labem ze dne 

15.12.2011 (40A2/2012 -69).  

Letecký snímek s vyznačením návrhu na změnu ÚP  ÚnL 

 
 
Výřez z koordinačního výkresu ÚP ÚnL s vyznačením předmětného návrhu 

 
 

Limity: zóna havarijního plánu, záplavové území vodního toku Labe 

V Územním plánu Ústí nad Labem není vymezena zastavitelná plocha se způsobem využití 

„OV-K  plochy občanského vybavení - komerční zařízení plošně rozsáhlá“. 

V Územním plánu Ústí nad Labem je vymezeno cca 10 ha ploch označených jako plochy 

přestavby s požadovaným způsobem využití (např. v k. ú. Krásné Březno), které jsou dosud 

nevyužity - viz kapitola 5) návrhu Zprávy o uplatňování ÚP ÚnL v uplynulém období. Jedná 

se především o 8,5 ha nevyužité plochy bývalého Zahradnického podniku v Krásném Březně. 
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Stabilizovaná plocha se způsobem využití „OV-K  plochy občanského vybavení - komerční 

zařízení plošně rozsáhlá“ není vymezena v ÚP ÚnL pro území Střekova:  

OV-K plochy občanského vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá 

a) převažující účel využití  

 - umístění zařízení komerční občanské vybavenosti plošně rozsáhlejší většinou s 

vysokými nároky na dopravní obsluhu  

b) přípustné  

 - administrativní a správní budovy a areály, peněžní ústavy  

 - maloobchodní zařízení nad 800 m
2
 odbytových ploch  

 - kulturní zařízení komerčního charakteru, výstavní sály a areály  

 - společenská a zábavní střediska  

 - hromadné parkingy a garáže s motoristickými službami  

 - nezbytná dopravní a technická infrastruktura  

c) podmíněně přípustné  

 - ostatní ubytovací zařízení  

 - veřejné ubytování a stravování  

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 m
2
, do 

této výměry se nezapočítávají pozemní komunikace  

 - vlastní stavby a zařízení nenaruší krajinný ráz a svým provozováním a technickým 

zařízením nenaruší okolní krajinu, zajistí respektování stávajících tras a ochranných 

pásem technické infrastruktury  

e) nepřípustné  

 - všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnosti  

 

Na základě výše uvedených skutečností pořizovatel nedoporučuje v zastavěném území 

prověřit plochu přestavby na p. p. č. 2747, 2779/1, 2884/1 vše v k. ú. Střekov pro požadované 

využití „OV-K plochy občanského vybavení - komerční zařízení plošně rozsáhlá“. 

 

Vyhodnoceno pořizovatelem negativně. 

Vyjádření Oddělení hlavního architekta ORM MmÚ: 

OHA nedoporučuje prověření změny na využití plochy občanské vybavenosti dle podnětu 

Saller Eta Estate CZ s.r.o. Plocha bude prověřena s využitím jako BM, plocha je určena 

pro bydlení v bytových domech s převažujícím účelem využití bydlení městského 

charakteru, tj. bytové domy s příměsí nerušících obslužných funkcí místního významu, 

včetně ploch obytné zeleně (rozsudek Krajského soudu v Ústí n.L.).  
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Návrh č. 12 - MM_ORM_OUP_687_2014,  Ing. Stanislav Dubský   

 

P. p. č. 244/1, 244/2 obě v k. ú. Brná nad Labem 

 

Požadované využití: „BI plochy bydlení v rodinných domech městské a příměstské“ 

 
Letecký snímek s vyznačením návrhu na změnu ÚP  ÚnL 

 
 
Výřez z koordinačního výkresu ÚP ÚnL s vyznačením předmětného návrhu 

 
Limity: biochora 

V Územním plánu Ústí nad Labem je dosud nevyužito cca 143 ha zastavitelných ploch se 

způsobem využití „BI  - plochy bydlení v rodinných domech městské a příměstské“. 

V Územním plánu Ústí nad Labem jsou vymezeny další plochy označené jako plochy 

přestavby s požadovaným způsobem využití (např. v k. ú. Brná nad Labem), které jsou dosud 

nevyužity - viz kapitola 5) návrhu Zprávy o uplatňování ÚP ÚnL v uplynulém období. 

Na základě výše uvedených skutečností pořizovatel nedoporučuje v zastavěném území 

prověřit změnou ÚP ÚnL předmětnou plochu na p. p. č. 244/1, 244/2 obě v k. ú. Brná  

nad Labem se způsobem využití „RI plochy staveb pro individuální rodinnou rekreaci“  

pro požadované využití „BI plochy bydlení v rodinných domech městské a příměstské“. 

Vyhodnoceno pořizovatelem negativně. 

Vyjádření Oddělení hlavního architekta ORM MmÚ: 

OHA nedoporučuje prověřit předmětné pozemky do změny územního plánu z důvodu 

nadměrného rozsahu vymezených ploch pro výstavbu rodinného bydlení. 
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Návrh č. 13 - MM_ORM_OUP_797_2013,  Jiří a Milada Kaškovi   

                            Opakovaná žádost na změnu ÚP ÚnL  (Usnesení ZM 302/13 – neschvaluje 

pořízení změny ÚP ÚnL)  

 

P. p. č. 1338/4 v k. ú. Brná nad Labem 

 

Požadované využití: „BI plochy bydlení v rodinných domech městské a příměstské“ 

 
Letecký snímek s vyznačením návrhu na změnu ÚP  ÚnL 

 
 
Výřez z koordinačního výkresu ÚP ÚnL s vyznačením předmětného návrhu 

 
Limity: OP plynovodu 

Stav v území: V současné době je část p. p. č. 1338/4 v k. ú. Ústí nad Labem nepřístupná a 

neplní funkci veřejného prostranství. Ukončení soudního sporu uživatelů pozemku.  

Dle informací pořizovatele byla dne 29. září 2015 ústavní stížnost odmítnuta Usnesením 

Ústavního soudu II. ÚS 1626/15. 

V Územním plánu Ústí nad Labem je dosud nevyužito cca 143 ha zastavitelných ploch se 

způsobem využití „BI  - plochy bydlení v rodinných domech městské a příměstské“. 

V Územním plánu Ústí nad Labem jsou vymezeny další plochy označené jako plochy 

přestavby s požadovaným způsobem využití (např. v k. ú. Ústí nad Labem), které jsou dosud 

nevyužity - viz kapitola 5) návrhu Zprávy o uplatňování ÚP ÚnL v uplynulém období. 
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Na základě výše uvedených skutečností pořizovatel doporučuje v zastavěném území prověřit 

změnou ÚP ÚnL předmětnou plochu na p. p. č. 1338/4 v k. ú. Ústí nad Labem se způsobem 

využití „PV Plochy veřejných prostranství“ pro požadované využití „BI plochy bydlení  

v rodinných domech městské a příměstské“.  

Vyhodnoceno pořizovatelem kladně – pořizovatel doporučuje tento návrh prověřit procesem 

projednání s dotčenými orgány a veřejností s ohledem na stav v území. 

Vyjádření Oddělení hlavního architekta ORM MmÚ: 

Oddělení hlavního architekta doporučuje zařadit návrh do prověření předmětné plochy 

zejména z důvodu uvedení do souladu se skutečným stavem. 
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Návrh č. 14 - MM_ORM_OUP_701_2014, Mariana Hemzová, spoluvlastník pozemku 

nepodal žádost o změnu Územního plánu Ústí nad Labem 

 

P. p. č. 571/23, 571/24, 571/25 vše v  k. ú. Božtěšice 

 

Požadované využití: „BI plochy bydlení v rodinných domech městské a příměstské“ 

 
Letecký snímek s vyznačením návrhu na změnu ÚP  ÚnL 

 
                        

Výřez z koordinačního výkresu ÚP ÚnL s vyznačením předmětného návrhu 

 
 

V Územním plánu Ústí nad Labem je dosud nevyužito cca 143 ha zastavitelných ploch se 

způsobem využití „BI  - plochy bydlení v rodinných domech městské a příměstské“. 

V Územním plánu Ústí nad Labem jsou vymezeny další plochy označené jako plochy 

přestavby s požadovaným způsobem využití (např. v k. ú. Božtěšice), které jsou dosud 

nevyužity - viz kapitola 5) návrhu Zprávy o uplatňování ÚP ÚnL v uplynulém období. 

Na základě výše uvedených skutečností pořizovatel nedoporučuje, vymezovat novou 

zastavitelnou plochu na p. p. č.  571/23, 571/24, 571/25 vše v  k. ú. Božtěšice mimo zastavěné 

území i mimo vymezené zastavitelné plochy 
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Jedním z cílů územního plánování je  … chránit krajinu jako podstatnou složku prostředí 

života obyvatel. …určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje 

ochranu nezastavěného území…“. 

  V souladu s  ustanovením § 55 odst. 4 stavebního zákona, v platném znění mohou být další 

zastavitelné plochy změnou územního plánu vymezeny pouze na základě prokázání 

nemožnosti využít již vymezené zastavitelné plochy a potřeby vymezení nových 

zastavitelných ploch - viz kapitola 5) návrhu Zprávy o uplatňování ÚP ÚnL v uplynulém 

období. 

Vyhodnoceno pořizovatelem negativně - pořízení změny ÚP ÚnL nelze schválit z důvodu 

ustanovení § 55 odst. 4 stavebního zákona.  

Vyjádření Oddělení hlavního architekta ORM MmÚ: 

OHA nedoporučuje prověřit změnou územního plánu. 

Vyjádření a poznámky DO z hlediska ochrany hlediska ochrany přírody a krajiny: 

Božtěšice, p.p.č. 571/23 a další - kontakt s tokem (VKP, součást ÚSES), nelze akceptovat. 
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Návrh č. 15 - MM_ORM_OUP_10_2015,  Ota Drudík, Ing. Jaroslava Grösslová   

 

P. p. č. 20/4 v  k. ú. Dobětice 

 

Požadované využití: „BI plochy bydlení v rodinných domech městské a příměstské“ 

 
Letecký snímek s vyznačením návrhu na změnu ÚP  ÚnL 

 
 
Výřez z koordinačního výkresu ÚP ÚnL s vyznačením předmětného návrhu 

 
 

Limity: OP zařízení energ.sítě 

Stav v území: V současné době není p. p. č. 20/4 v k. ú. Dobětice  (nikoliv v k. ú. Ústí nad 

Labem) se způsobem využití „ZS plochy zeleně soukromé a vyhrazené“  součástí oplocené 

zahrady u stávajícího RD žadatelů. 

V Územním plánu Ústí nad Labem je dosud nevyužito cca 143 ha zastavitelných ploch se 

způsobem využití „BI  - plochy bydlení v rodinných domech městské a příměstské“. 

V Územním plánu Ústí nad Labem jsou vymezeny další plochy označené jako plochy 

přestavby s požadovaným způsobem využití (např. v k. ú. Ústí nad Labem), které jsou dosud 

nevyužity - viz kapitola 5) návrhu Zprávy o uplatňování ÚP ÚnL v uplynulém období. 

Na základě výše uvedených skutečností pořizovatel nedoporučuje v zastavěném území 

prověřit změnou ÚP ÚnL předmětnou plochu na p. p. č. 20/4 v k. ú. Dobětice se způsobem 
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využití „ZS plochy zeleně soukromé a vyhrazené“ pro požadované využití „BI plochy bydlení  

v rodinných domech městské a příměstské“. 

Vyhodnoceno pořizovatelem negativně. 

Vyjádření Oddělení hlavního architekta ORM MmÚ: 

Oddělení hlavního architekta nesouhlasí s prověřením návrhu z důvodu dostatečných ploch  

pro bydlení (BI - plochy bydlení v rodinných domech městské a příměstské) stanovených 

v ÚP ÚnL. V řešeném území se nacházejí stanovené limity tech. infrastruktury. 
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Návrh č. 16 - MM_ORM_OUP_73_2015,  Iva Vacková   

 

P. p. č. 642/64 v  k. ú. Svádov 

 

Požadované využití: „BI plochy bydlení v rodinných domech městské a příměstské“ 

 
Letecký snímek s vyznačením návrhu na změnu ÚP  ÚnL 

 
 
Výřez z koordinačního výkresu ÚP ÚnL s vyznačením předmětného návrhu 

 
 

Limity: OP plynovodu 

 Územním plánu Ústí nad Labem je dosud nevyužito cca 143 ha zastavitelných ploch se 

způsobem využití „BI  - plochy bydlení v rodinných domech městské a příměstské“. 

V Územním plánu Ústí nad Labem jsou vymezeny další plochy označené jako plochy 

přestavby s požadovaným způsobem využití (např. v k. ú. Božtěšice), které jsou dosud 

nevyužity - viz kapitola 5) návrhu Zprávy o uplatňování ÚP ÚnL v uplynulém období. 

Na základě výše uvedených skutečností pořizovatel nedoporučuje, vymezovat novou 

zastavitelnou plochu na p. p. č.  642/64 v  k. ú. Svádov mimo zastavěné území i mimo 

vymezené zastavitelné plochy 
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Jedním z cílů územního plánování je …chránit krajinu jako podstatnou složku prostředí 

života obyvatel. …určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje 

ochranu nezastavěného území…“. 

  V souladu s  ustanovením § 55 odst. 4 stavebního zákona, v platném znění mohou být další 

zastavitelné plochy změnou územního plánu vymezeny pouze na základě prokázání 

nemožnosti využít již vymezené zastavitelné plochy a potřeby vymezení nových 

zastavitelných ploch - viz kapitola 5) návrhu Zprávy o uplatňování ÚP ÚnL v uplynulém 

období. 

Vyhodnoceno pořizovatelem negativně - pořízení změny ÚP ÚnL nelze schválit z důvodu 

ustanovení § 55 odst. 4 stavebního zákona.  

Vyjádření Oddělení hlavního architekta ORM MmÚ: 

Oddělení hlavního architekta nesouhlasí s prověřením návrhu z důvodu dostatečných ploch  

pro bydlení (BI - plochy bydlení v rodinných domech městské a příměstské) stanovených 

v ÚP ÚnL. 
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Návrh č. 17 - MM_ORM_OUP_95_2015,  Radek Šebrle, Petra Šebrlová   

 

P. p. č. 4740/1,4740/2 obě v  k. ú. Ústí nad Labem 

 

Požadované využití: „BI plochy bydlení v rodinných domech městské a příměstské“ 

 
Letecký snímek s vyznačením návrhu na změnu ÚP  ÚnL 

 
 
Výřez z koordinačního výkresu ÚP ÚnL s vyznačením předmětného návrhu 

 
 

Limity: OP plynovodu, vydáno rozhodnutí o prodloužení platnosti územní rozhodnutí na 

změnu trasy předmětného plynovodu (č. s. 29716/2014, č.j. MM/SO/S/61809/2014/Dvo) 

Stav v území: stávající objekt pro rodinnou rekreaci se zahradou 

 

V Územním plánu Ústí nad Labem je dosud nevyužito cca 143 ha zastavitelných ploch se 

způsobem využití „BI  - plochy bydlení v rodinných domech městské a příměstské“. 
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V Územním plánu Ústí nad Labem jsou vymezeny další plochy označené jako plochy 

přestavby s požadovaným způsobem využití (např. v k. ú. Ústí nad Labem), které jsou dosud 

nevyužity - viz kapitola 5) návrhu Zprávy o uplatňování ÚP ÚnL v uplynulém období. 

Na základě výše uvedených skutečností pořizovatel doporučuje v zastavěném území prověřit 

změnou ÚP ÚnL předmětnou plochu na p. p. č. 4740/1, 4740/1 obě v k. ú. Ústí nad Labem se 

způsobem využití „RZ plochy rekreace – zahrádkové osady“ pro požadované využití „BI 

plochy bydlení v rodinných domech městské a příměstské“ dle skutečného stavu a limitům  

v území. 

Vyhodnoceno pořizovatelem kladně - pořizovatel doporučuje tento návrh prověřit procesem 

projednání s dotčenými orgány a veřejností. 

Vyjádření Oddělení hlavního architekta ORM MmÚ: 

Oddělení hlavního architekta souhlasí s prověřením plochy změnou na plochu „BI plochy 

bydlení v rodinných domech městské a příměstské“ s tím, že podmiňuje záměr výstavby 

přeložkou VTL plynovodu. 
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Návrh č. 18 - MM_ORM_OUP_124_2015,  František Slavíček                           

 

P. p. č. 810 v  k. ú. Bukov 

 

Požadované využití: „BI plochy bydlení v rodinných domech městské a příměstské“ 

 
Letecký snímek s vyznačením návrhu na změnu ÚP  ÚnL 

 
 
Výřez z koordinačního výkresu ÚP ÚnL s vyznačením předmětného návrhu 

 
 

Stav v území: stávající zeleň s přístupovou cestou k RD, svažitý terén 

 

V Územním plánu Ústí nad Labem je dosud nevyužito cca 143 ha zastavitelných ploch se 

způsobem využití „BI  - plochy bydlení v rodinných domech městské a příměstské“. 

V Územním plánu Ústí nad Labem jsou vymezeny další plochy označené jako plochy 

přestavby s požadovaným způsobem využití (např. v k. ú. Ústí nad Labem), které jsou dosud 

nevyužity - viz kapitola 5) návrhu Zprávy o uplatňování ÚP ÚnL v uplynulém období. 



 Příloha č. 1 návrhu Zprávy o uplatňování ÚPÚL  

177 

 

Na základě výše uvedených skutečností pořizovatel doporučuje v zastavěném území prověřit 

změnou ÚP ÚnL předmětnou plochu na p. p. č. 810 v k. ú. Bukov se způsobem využití  

„PV plochy veřejných prostranství“ pro požadované využití „BI plochy bydlení v rodinných 

domech městské a příměstské“ dle skutečného stavu. 

Vyhodnoceno pořizovatelem kladně - pořizovatel doporučuje tento návrh prověřit procesem 

projednání s dotčenými orgány a veřejností. 

 

Vyjádření Oddělení hlavního architekta ORM MmÚ: 

Oddělení hlavního architekta doporučuje prověření plochy s ohledem na složitost terénní 

konfigurace území s přihlédnutím ke skutečnému stavu v území. 
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Návrh č. 19 - MM_ORM_OUP_234_2015,  vlastník  město Ústí nad Labem, z vlastního 

podnětu  

 

Část p. p. č. 898/50  v  k. ú. Všebořice  

 

Požadované využití: „TO plochy pro stavby a zařízení pro nakládání s odpady“ 

 
Letecký snímek s vyznačením návrhu na změnu ÚP  ÚnL 

 
 
Výřez z koordinačního výkresu ÚP ÚnL s vyznačením předmětného návrhu 

 
 

Limity: 0 

 

Stav v území: zázemí města pro nakládání s odpady 

 

V ÚP Ústí nad Labem nejsou navrženy nové plochy pro nakládání s odpady ani samostatné 

plochy pro sběrné dvory. V k. ú. Všebořice se nachází plocha označená v ÚP ÚnL jako 

stabilizovaná se způsobem využití „TO plochy pro stavby a zařízení pro nakládání s odpady“.  

Na základě výše uvedených skutečností pořizovatel nedoporučuje v zastavěném území 

prověřit změnou ÚP ÚnL předmětnou část plochy na p. p. č. 898/50 v k. ú. Všebořice 
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s navrženým způsobem využití „ZV-LP plochy zeleně na veřejných prostranství - lesopark“ 

pro požadované využití „TO plochy pro stavby a zařízení pro nakládání s odpady“. 

Vyhodnoceno pořizovatelem negativně. 

Vyjádření Oddělení hlavního architekta ORM MmÚ: 

Nedoporučujeme rozšiřování ploch se způsobem využití „TO plochy pro stavby a zařízení  

pro nakládání s odpady“ do krajiny. Požadujeme vyhodnocení využití stávajících ploch  

„TO plochy pro stavby a zařízení pro nakládání s odpady“ v rámci města Ústí nad Labem. 
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Návrh č. 20 - MM_ORM_OUP_150_2015, MM_ORM_OUP_282_2015, Václav Milota,  

Dagmar Veselá  

 

P. p. č. 713, 714, 715 v  k. ú. Neštěmice  

 

Požadované využití: náprava dle skutečného stavu – garáže a zahrada 

 
Letecký snímek s vyznačením návrhu na změnu ÚP  ÚnL 

 
 
Výřez z koordinačního výkresu ÚP ÚnL s vyznačením předmětného návrhu 

 
 

Limity: 0 

Stav v území: p. p. č. 713 v k. ú. Neštěmice -  neoplocená plocha evidovaná v katastru 

nemovitostí jako zahrada, garáže na p. p. č. 714, 715, k. ú. Neštěmice. 

 

Na základě výše uvedených skutečností pořizovatel doporučuje v zastavěném území prověřit 

změnou ÚP ÚnL předmětnou plochu na p. p. č. 713, 714, 715 vše v k. ú. Neštěmice se 

způsobem využití „PV plochy veřejných prostranství“ dle skutečného stavu v území. 

Vyhodnoceno pořizovatelem kladně - pořizovatel doporučuje tento návrh prověřit procesem 

projednání s dotčenými orgány a veřejností. 
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Vyjádření Oddělení hlavního architekta ORM MmÚ: 

Oddělení hlavního architekta doporučuje prověřit návrh dle skutečného stavu s přihlédnutím 

k průchodnosti řešeného území. 
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Návrh č. 21 - MM_ORM_OUP_273_2015, Krajský úřad Ústeckého kraje, Odbor investiční 

Ing. František Končel, vedoucí odboru  

 

P. p. č. 559/5  v  k. ú. Krásné Březno 

 

Požadované využití: zastavitelná plocha se způsobem využití OV – občanská vybavenost   

z důvodu oplocení pozemků areálu školy.  

Využití plochy zůstane shodné, přes den bude volně přístupná a ve večerních hodinách bude 

areál školy uzavřen z důvodu ochrany majetku a zajištění bezpečnosti studentů. 

Letecký snímek s vyznačením návrhu na změnu ÚP  ÚnL 

 

Výřez z koordinačního výkresu ÚP ÚnL s vyznačením předmětného návrhu 

 
 

Limity: zóna havarijního plánu (Spolchemie), ochranné pásmo el. sítě 

 

Stav v území: stávající parková zeleň  
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Návrh Zastupitelstva MO Ústí nad Labem - Neštěmice na změnu ÚP ÚnL  

v k. ú. Krásné Březno (pod ev.č. 64) za účelem změny zastavitelné plochy se způsobem 

využití „SM-M plochy smíšené obytné městské“ na plochu „ZV-P plochy veřejných 

prostranství – park“ v ulici Neštěmická. 

 

ÚP Ústí nad Labem: 

Monofunkční plochy pro samostatná zařízení občanského vybavení veřejné infrastruktury (ve 

smyslu §2, odst. 1, písm. k) bod 3 SZ - pozemky, stavby a zařízení sloužící pro vzdělávání a 

výchovu, sociální služby a péči o rodiny, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu 

obyvatelstva) jsou  

v ÚP Ústí nad Labem vymezeny v minimálním rozsahu a to zejména jako plochy převzaté 

z ÚPnSÚ ÚnL. Stávající zařízení jsou plošně dlouhodobě stabilizována a v zásadě pokrývají 

potřeby města, resp. jsou agregovaná v rámci ploch smíšených. 

Na základě výše uvedených skutečností pořizovatel doporučuje v zastavěném území prověřit 

změnou ÚP ÚnL předmětnou plochu na p. p. č. 559/5 v k. ú. Krásné Březno se způsobem 

využití „ZV-P plochy zeleně na veřejných prostranstvích - park“ na využití „OV plochy 

občanského využití - veřejná infrastruktura“. 

Vyhodnoceno pořizovatelem kladně - pořizovatel doporučuje tento návrh prověřit procesem 

projednání s dotčenými orgány a veřejností. 

Vyjádření Oddělení hlavního architekta ORM MmÚ: 

Oddělení hlavního architekta doporučuje prověřit návrh na plochu občanského vybavení  

(OV plochy občanského vybavení - veřejná infrastruktura). 
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Návrh č. 22 - MM_ORM_OUP_307_2015,  Krajské ředitelství Policie ÚK, odbor správy 

nemovitého majetku-Ing. Martin Kříž, vedoucí odboru SNM , plk. Ing. Jiří 

Šenkýř, náměstek ředitele pro ekonomiku 

 

P. p. č. 4491/13, 4503, 4504, 4506/1, 4508/2, 4949/743, 4949/744, 4949/882, 4949/883  

v  k. ú. Ústí nad Labem 

 

Požadované využití: OV1-  občanská vybavenost 

                   (dle ÚP ÚnL se jedná o označení „OV1 plochy občanského vybavení  

- veřejná infrastruktura podmíněně zastavitelné“)  

Účel:  Pro činnost školního policejního střediska v objektu Severní Terasa č.p. 3131 a se 

zajištěním řádné výuky. Nové využití pozemků nijak nezatíží přilehlé okolní pozemky a 

stavby. 

 

Letecký snímek s vyznačením návrhu na změnu ÚP  ÚnL 

 
 
Výřez z koordinačního výkresu ÚP ÚnL s vyznačením předmětného návrhu 

 
Limity: Veřejně prospěšná stavba E05 N_STL - Bertino údolí sever, arch. naleziště (UAN 

III.) 



 Příloha č. 1 návrhu Zprávy o uplatňování ÚPÚL  

185 

 

 

Stav v území: stávající volně přístupná plocha se zelení v zastavěném území, na části  

  p. p. č. 4504 v k. ú. Ústí nad Labem je navržena plocha pro bydlení   

 

ÚP Ústí nad Labem: 

Monofunkční plochy pro samostatná zařízení občanského vybavení veřejné infrastruktury (ve 

smyslu §2, odst. 1, písm. k) bod 3 SZ - pozemky, stavby a zařízení sloužící pro vzdělávání a 

výchovu, sociální služby a péči o rodiny, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu 

obyvatelstva) jsou v ÚP Ústí nad Labem vymezeny v minimálním rozsahu a to zejména jako 

plochy převzaté z ÚPnSÚ ÚnL.  

Na základě výše uvedených skutečností pořizovatel doporučuje v zastavěném území prověřit 

změnou ÚP ÚnL předmětnou plochu na p. p. č. 4491/13, 4503, 4504, 4506/1, 4508/2, 

4949/743, 4949/744, 4949/882, 4949/883 v  k. ú. Ústí nad Labem se způsobem využití  

„ZV-L plochy zeleně na veřejných prostranstvích - pobytové louky“ a „BI plochy bydlení 

v rodinných domech městské a příměstské“ na využití „OV1 plochy občanského využití  

- veřejná infrastruktura podmíněně zastavitelné“. 

Vyhodnoceno pořizovatelem kladně - pořizovatel doporučuje tento návrh prověřit procesem 

projednání s dotčenými orgány a veřejností. 

Vyjádření Oddělení hlavního architekta ORM MmÚ: 

Oddělení hlavního architekta doporučuje prověřit předmětný návrh za podmínky zachování 

průchodnosti řešeného území a při respektování limitů včetně vzrostlé zeleně v území. 
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Návrh č. 23 - MM_ORM_OUP_308_2015,  Jiří Pelc 

 

P. p. č. 748, 749/2, 750, 779/2 v  k. ú. Neštěmice 

 

Požadované využití: zastavitelná plocha pro zahrádkářskou kolonii  

 

Letecký snímek s vyznačením návrhu na změnu ÚP  ÚnL 

 

Výřez z koordinačního výkresu ÚP ÚnL s vyznačením předmětného návrhu 

 

Limity: plocha veřejného prostranství na p. p. č. 748 v k. ú. Neštěmice 

V Územním plánu Ústí nad Labem je dosud nevyužito cca 26 ha zastavitelných ploch, které 

umožňují realizaci chat nebo zahrádkářské kolonie s příslušnou technickou a dopravní 

infrastrukturou (např. RZ  - plochy rekreace – zahrádkové osady). 

V Územním plánu Ústí nad Labem jsou vymezeny další plochy označené jako plochy 

přestavby s požadovaným způsobem využití (např. v k. ú. Habrovice), které jsou dosud 

nevyužity - viz kapitola 5) návrhu Zprávy o uplatňování ÚP ÚnL v uplynulém období. 

Na základě výše uvedených skutečností pořizovatel nedoporučuje vymezovat novou 

zastavitelnou plochu na p. p. č. 749/2, 750, 779/2 v  k. ú. Neštěmice mimo zastavěné území i 

mimo vymezené zastavitelné plochy 
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Jedním z cílů územního plánování je …chránit krajinu jako podstatnou složku prostředí 

života obyvatel. …určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje 

ochranu nezastavěného území…“. 

  V souladu s  ustanovením § 55 odst. 4 stavebního zákona, v platném znění mohou být další 

zastavitelné plochy změnou územního plánu vymezeny pouze na základě prokázání 

nemožnosti využít již vymezené zastavitelné plochy a potřeby vymezení nových 

zastavitelných ploch - viz kapitola 5) návrhu Zprávy o uplatňování ÚP ÚnL v uplynulém 

období. 

  Vyhodnoceno pořizovatelem negativně - pořízení změny ÚP ÚnL nelze schválit z důvodu 

ustanovení § 55 odst. 4 stavebního zákona.  

Na základě výše uvedených skutečností pořizovatel nedoporučuje, vymezovat novou 

zastavitelnou plochu i na p. p. č. 748 v k. ú. Neštěmice (ÚP ÚnL - PV – plochy veřejných 

prostranství) pro účely zahrádkářské kolonie. 

Vyhodnoceno pořizovatelem negativně.  

Vyjádření Oddělení hlavního architekta ORM MmÚ: 

OHA nedoporučuje prověřit předmětné pozemky změnou územního plánu z důvodu 

nadměrného rozsahu vymezených ploch pro zahrádkářské kolonie. 
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Návrh č. 24 - MM_ORM_OUP_309_2015,  Jiří Pelc 

 

Části p. p. č.  227/6 v  k. ú. Božtěšice dle přiložené situace 

 

Požadované využití: zastavitelná plocha pro zahrádkářskou kolonii  

 

Letecký snímek s vyznačením návrhu na změnu ÚP  ÚnL 

 

Výřez z koordinačního výkresu ÚP ÚnL s vyznačením předmětného návrhu 

 

Limity: 0 

V Územním plánu Ústí nad Labem je dosud nevyužito cca 26 ha zastavitelných ploch, které 

umožňují realizaci chat nebo zahrádkářské kolonie s příslušnou technickou a dopravní 

infrastrukturou (např. RZ  - plochy rekreace – zahrádkové osady). 

V Územním plánu Ústí nad Labem jsou vymezeny další plochy označené jako plochy 

přestavby s požadovaným způsobem využití (např. v k. ú. Habrovice), které jsou dosud 

nevyužity - viz kapitola 5) návrhu Zprávy o uplatňování ÚP ÚnL v uplynulém období. 

Na základě výše uvedených skutečností pořizovatel nedoporučuje vymezovat novou 

zastavitelnou plochu na částech p. p. č. 227/6 v  k. ú. Božtěšice dle přiložené situace mimo 

zastavěné území i mimo vymezené zastavitelné plochy. 
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Jedním z cílů územního plánování je  … chránit krajinu jako podstatnou složku prostředí 

života obyvatel. …určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje 

ochranu nezastavěného území…“. 

  V souladu s  ustanovením § 55 odst. 4 stavebního zákona, v platném znění mohou být další 

zastavitelné plochy změnou územního plánu vymezeny pouze na základě prokázání 

nemožnosti využít již vymezené zastavitelné plochy a potřeby vymezení nových 

zastavitelných ploch - viz kapitola 5) návrhu Zprávy o uplatňování ÚP ÚnL v uplynulém 

období. 

  Vyhodnoceno pořizovatelem negativně - pořízení změny ÚP ÚnL nelze schválit z důvodu 

ustanovení § 55 odst. 4 stavebního zákona.  

Vyjádření Oddělení hlavního architekta ORM MmÚ: 

OHA nedoporučuje prověřit předmětné části pozemku změnou územního plánu z důvodu 

nadměrného rozsahu vymezených ploch pro zahrádkářské kolonie. 
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V průběhu projednání návrhu Zprávy o uplatňování 

územního plánu Ústí nad Labem, v uplynulém období 

obdržel pořizovatel následující návrhy na pořízení změny 

ÚP ÚnL: 
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Návrh č. 1 - MM_ORM_OUP_476_2015,  JUDr. Jiří Sýkora, Vojtěch Tuček 

Opakovaná žádost 

 

P. p. č. 5155, 5173, 4400/398 vše v  k. ú. Ústí nad Labem 

 

Požadované využití: parcely pro stavby k rekreaci včetně napojení na stávající dopravní 

infrastrukturu 

 

Letecký snímek s vyznačením návrhu na změnu ÚP  ÚnL 

 
 

Výřez z koordinačního výkresu ÚP ÚnL s vyznačením předmětného návrhu 

 
 

Limity: arch. naleziště (UAN III), přírodní lesní oblast 

V Územním plánu Ústí nad Labem je dosud nevyužito cca 26 ha zastavitelných ploch, které 

umožňují realizaci chat nebo zahrádkářské kolonie s příslušnou technickou a dopravní 

infrastrukturou (např. RZ  - plochy rekreace – zahrádkové osady). 

V Územním plánu Ústí nad Labem jsou vymezeny další plochy označené jako plochy 

přestavby s požadovaným způsobem využití (např. v k. ú. Habrovice), které jsou dosud 

nevyužity - viz kapitola 5) návrhu Zprávy o uplatňování ÚP ÚnL v uplynulém období. 
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Na základě výše uvedených skutečností pořizovatel nedoporučuje vymezovat novou 

zastavitelnou plochu na p. p. č. 5155, 5173, 4400/398 vše v  k. ú. Ústí nad Labem mimo 

zastavěné území i mimo vymezené zastavitelné plochy. 

Jedním z cílů územního plánování je  … chránit krajinu jako podstatnou složku prostředí 

života obyvatel. …určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje 

ochranu nezastavěného území…“. 

  V souladu s  ustanovením § 55 odst. 4 stavebního zákona, v platném znění mohou být další 

zastavitelné plochy změnou územního plánu vymezeny pouze na základě prokázání 

nemožnosti využít již vymezené zastavitelné plochy a potřeby vymezení nových 

zastavitelných ploch - viz kapitola 5) návrhu Zprávy o uplatňování ÚP ÚnL v uplynulém 

období. 

  Vyhodnoceno pořizovatelem negativně - pořízení změny ÚP ÚnL nelze schválit z důvodu 

ustanovení § 55 odst. 4 stavebního zákona.  
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Návrh č. 2- MM_ORM_OUP_477_2015, Dana Červená 

 

P. p. č.  715,716,766/1,766/2,766/3 vše v  k. ú. Svádov (vlastníci: Dana Červená, Radka 

Smržová) 

 

Požadované využití: Nízkopodlažní bydlení RD podle územní studie „Svádov nízkopodlažní 

RD, Změna plochy Z21- 103 - k. ú. Svádov“ 

 

Letecký snímek s vyznačením návrhu na změnu ÚP  ÚnL 

 

Výřez z koordinačního výkresu ÚP ÚnL s vyznačením předmětného návrhu 

 
 

Limity: záplavové území, území zvláštní povodně pod vodním dílem, arch. naleziště (UAN 

I.), ochranné pásmo železniční trati 

V Územním plánu Ústí nad Labem je dosud nevyužito cca 143 ha zastavitelných ploch se 

způsobem využití „BI  - plochy bydlení v rodinných domech městské a příměstské“. 

V Územním plánu Ústí nad Labem jsou vymezeny další plochy označené jako plochy 

přestavby s požadovaným způsobem využití (např. v k. ú. Ústí nad Labem), které jsou dosud 

nevyužity - viz kapitola 5) návrhu Zprávy o uplatňování ÚP ÚnL v uplynulém období. 
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Na základě výše uvedených skutečností pořizovatel nedoporučuje na zastavitelné ploše  

(Z21- 103) prověřit změnou ÚP ÚnL předmětnou plochu na p. p. č. 715, 716, 766/1, 766/2, 

766/3 vše v  k. ú. Svádov se způsobem využití „OV-KM1 plochy občanského vybavení  

- komerční zařízení malá a střední - podmíněně přípustné“ pro požadované využití „BI plochy 

bydlení v rodinných domech městské a příměstské“. 

Vyhodnoceno pořizovatelem negativně. 
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Návrh č. 3 - MM_ORM_OUP_570_2015; Ivo Mucha, Věra Muchová   

 

P. p. č.  198/1 v  k. ú. Kojetice u Malečova  

 

Požadované využití: rodinná farma s chovem koní 

 

Letecký snímek s vyznačením návrhu na změnu ÚP  ÚnL 

 
 

 

Výřez z koordinačního výkresu ÚP ÚnL s vyznačením předmětného návrhu 

 

Limity: ochranné pásmo plynovodu, arch. naleziště (UAN III.), zóny CHKO, oblast 

krajinného rázu 

Jedním z cílů územního plánování je  … chránit krajinu jako podstatnou složku prostředí 

života obyvatel. …určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje 

ochranu nezastavěného území…“. 
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Na základě výše uvedených skutečností pořizovatel nedoporučuje vymezovat novou 

zastavitelnou plochu na p. p. č. 198/1 v  k. ú. Ústí nad Labem mimo zastavěné území i mimo 

vymezené zastavitelné plochy. 

  Vyhodnoceno pořizovatelem negativně.  
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Návrh č. 4 - MM_ORM_OUP_390_2015, Pavel Hlava   

 

P. p. č.  3206/1, 3210 v  k. ú. Střekov  

 

Požadované využití: zrušení turistické cesty a oplocení  

 

Letecký snímek s vyznačením návrhu na změnu ÚP  ÚnL 

 

Výřez z koordinačního výkresu ÚP ÚnL s vyznačením předmětného návrhu 

 

Limity: ochranné pásmo železniční tratě, arch. naleziště (UAN III.), zóna havarijního plánu, 

oblast krajinného rázu 

Pořizovatel doporučuje v zastavěném území prověřit návrh na p. p. č. 3210, 3206/1 v k. ú. 

Střekov se způsobem využití „BI plochy bydlení v rodinných domech městské a příměstské“ 

dle stavu v území a v souladu koncepcí dopravní infrastruktury ÚP ÚnL. 

 

Vyhodnoceno pořizovatelem kladně - pořizovatel doporučuje tento návrh prověřit procesem 

projednání s dotčenými orgány a veřejností. 
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Návrh č. 5 - MM_ORM_OUP_653_2015, Ondřej Machata   

 

P. p. č. 84 v  k. ú. Vaňov (stavba pro rodinnou rekreaci na p. p. č. 85 v k. ú. Vaňov) 

 

Požadované využití: změna ze zahrady na stavební parcelu 

 

Letecký snímek s vyznačením návrhu na změnu ÚP  ÚnL 

 
 

 

Výřez z koordinačního výkresu ÚP ÚnL s vyznačením předmětného návrhu 

 
 

Limity: sesuvné území, arch. naleziště (ÚAN III.) 

V Územním plánu Ústí nad Labem je dosud nevyužito cca 143 ha zastavitelných ploch se 

způsobem využití „BI  - plochy bydlení v rodinných domech městské a příměstské“. 

V Územním plánu Ústí nad Labem jsou vymezeny další plochy označené jako plochy 

přestavby s požadovaným způsobem využití (např. v k. ú. Ústí nad Labem), které jsou dosud 

nevyužity - viz kapitola 5) návrhu Zprávy o uplatňování ÚP ÚnL v uplynulém období. 

Na základě výše uvedených skutečností pořizovatel nedoporučuje v zastavěném území  

prověřit změnou ÚP ÚnL předmětnou plochu na p. p. č. 84, 85 vše v  k. ú. Svádov se 
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způsobem využití „RZ plochy rekreace – zahrádkové osady“ pro požadované využití „BI 

plochy bydlení v rodinných domech městské a příměstské“. 

Vyhodnoceno pořizovatelem negativně. 
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Návrh č. 6 - MM_ORM_OUP_529_2015, Ing. Jana Vodičková  

Doplnění žádosti na změnu ÚP ÚnL č. 61 

 

P. p. č. 4400/417 v  k. ú. Ústí nad Labem  

 

Požadované využití: stavba rodinného domu včetně oplocení (BI plocha bydlení v rodinných 

domech městské a příměstské) 

 

Letecký snímek s vyznačením návrhu na změnu ÚP ÚnL 

 

Výřez z koordinačního výkresu ÚP ÚnL s vyznačením předmětného návrhu 

 

Limity: bezpečnostní pásmo plynovodu  

Stav v území: stávající zeleň, zrušeno technické zařízení na p. p. č. 4400/98 v k. ú. Ústí nad 

Labem 

V Územním plánu Ústí nad Labem je dosud nevyužito cca 143 ha zastavitelných ploch se 

způsobem využití „BI  - plochy bydlení v rodinných domech městské a příměstské“. 

V Územním plánu Ústí nad Labem jsou vymezeny další plochy označené jako plochy 

přestavby s požadovaným způsobem využití (např. v k. ú. Ústí nad Labem), které jsou dosud 

nevyužity - viz kapitola 5) návrhu Zprávy o uplatňování ÚP ÚnL v uplynulém období. 
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Pořizovatel doporučuje v zastavěném území prověřit návrh na p. p. č. 4400/417 v k. ú. Ústí 

nad Labem se způsobem využití „ZO plochy zeleně ochranné a izolační“ pro požadované 

využití „BI plochy bydlení v rodinných domech městské a příměstské dle stavu v území a 

v souladu s návrhem změny ÚP ÚnL č. 61 na p. p. č. 4400/98, 4400/412, 4400/413 vše  

v k. ú. Ústí nad Labem. 

 

Vyhodnoceno pořizovatelem kladně - pořizovatel doporučuje tento návrh prověřit procesem 

projednání s dotčenými orgány a veřejností. 
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Návrh č. 7 - MM_ORM_OUP_703_2015, Jana Havlicová 

 

P. p. č. 4 v  k. ú. Budov u Svádova 

 

Požadované využití: pro stavbu rodinného domu  

 

Letecký snímek s vyznačením návrhu na změnu ÚP ÚnL 

 

Výřez z koordinačního výkresu ÚP ÚnL s vyznačením předmětného návrhu 

 

Limity: bezpečnostní pásmo objektu/zařízení plynu, arch. naleziště ( UAN II.), zóny CHKO. 

V Územním plánu Ústí nad Labem je dosud nevyužito cca 143 ha zastavitelných ploch se 

způsobem využití „BI  - plochy bydlení v rodinných domech městské a příměstské“. 

V Územním plánu Ústí nad Labem jsou vymezeny další plochy označené jako plochy 

přestavby s požadovaným způsobem využití (např. v  k. ú. Ústí nad Labem,  

k. ú. Svádov), které jsou dosud nevyužity - viz kapitola 5) návrhu Zprávy o uplatňování  

ÚP ÚnL v uplynulém období. 
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Jedním z cílů územního plánování je … chránit krajinu jako podstatnou složku prostředí 

života obyvatel. …určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje 

ochranu nezastavěného území…“. 

  V souladu s  ustanovením § 55 odst. 4 stavebního zákona, v platném znění mohou být další 

zastavitelné plochy změnou územního plánu vymezeny pouze na základě prokázání 

nemožnosti využít již vymezené zastavitelné plochy a potřeby vymezení nových 

zastavitelných ploch - viz kapitola 5) návrhu Zprávy o uplatňování ÚP ÚnL v uplynulém 

období. 

  Vyhodnoceno pořizovatelem negativně - pořízení změny ÚP ÚnL nelze schválit z důvodu 

ustanovení § 55 odst. 4 stavebního zákona.  
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Návrh č. 8 - MM_ORM_OUP_697_2015, Miloš Šedivý  

 

P. p. č. 1361/2 v  k. ú. Sebuzín 

 

Požadované využití: pro stavbu rodinného domu  

 

Letecký snímek s vyznačením návrhu na změnu ÚP ÚnL 

 
 

 

Výřez z koordinačního výkresu ÚP ÚnL s vyznačením předmětného návrhu 

 
 

Limity: arch. naleziště (UAN III.), zóny CHKO, přírodní lesní oblast 

 

Stav v území: nevyhovující dopravní napojení 

 

V Územním plánu Ústí nad Labem je dosud nevyužito cca 143 ha zastavitelných ploch se 

způsobem využití „BI  - plochy bydlení v rodinných domech městské a příměstské“. 

V Územním plánu Ústí nad Labem jsou vymezeny další plochy označené jako plochy 

přestavby s požadovaným způsobem využití (např. v k. ú. Ústí nad Labem), které jsou dosud 

nevyužity - viz kapitola 5) návrhu Zprávy o uplatňování ÚP ÚnL v uplynulém období. 

Na základě výše uvedených skutečností pořizovatel nedoporučuje v zastavěném území  

prověřit změnou ÚP ÚnL předmětnou plochu na p. p. č. 1361/2 v  k. ú. Sebuzín se způsobem 
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využití „RI plochy staveb pro individuální rodinnou rekreaci“ pro požadované využití „BI 

plochy bydlení v rodinných domech městské a příměstské“. 

Vyhodnoceno pořizovatelem negativně. 
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Návrh č. 9 - MM_ORM_OUP_707_2015, Jiří Staněk, Jakub Staněk  

 

P. p. č. 1355/4, 1361/3 v  k. ú. Sebuzín 

 

Požadované využití: výstavba 1-2 rodinných domů  

 

Letecký snímek s vyznačením návrhu na změnu ÚP ÚnL 

 

Výřez z koordinačního výkresu ÚP ÚnL s vyznačením předmětného návrhu 

 

Limity: arch. naleziště (UAN III.), zóny CHKO, přírodní lesní oblast 

 

Stav v území: nevyhovující dopravní napojení 

 

V Územním plánu Ústí nad Labem je dosud nevyužito cca 143 ha zastavitelných ploch se 

způsobem využití „BI  - plochy bydlení v rodinných domech městské a příměstské“. 

V Územním plánu Ústí nad Labem jsou vymezeny další plochy označené jako plochy 

přestavby s požadovaným způsobem využití (např. v k. ú. Ústí nad Labem), které jsou dosud 

nevyužity - viz kapitola 5) návrhu Zprávy o uplatňování ÚP ÚnL v uplynulém období. 
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Na základě výše uvedených skutečností pořizovatel nedoporučuje v zastavěném území  

prověřit změnou ÚP ÚnL předmětnou plochu na p. p. č. 1355/4, 1361/3 v  k. ú. Sebuzín se 

způsobem využití „RI plochy staveb pro individuální rodinnou rekreaci“ pro požadované 

využití „BI plochy bydlení v rodinných domech městské a příměstské“. 

Vyhodnoceno pořizovatelem negativně. 
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Předkládané návrhy na změnu ÚP ÚnL byly posouzeny v souladu s cíli 

územního plánování stanovenými § 18 odst. 1-6 stavebního zákona, ve znění 

pozdějších předpisů, které spočívají ve vyváženém vztahu podmínek pro 

příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost obyvatel 

území, v dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů 

na rozvoji území a s ohledem na ochranu veřejných zájmů a ochranu a rozvoj 

přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území včetně urbanistického, 

architektonického a archeologického dědictví a v souladu s ochranou krajiny 

jako podstatné složky života obyvatel. 

 


