
ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚSTÍ NAD LABEM

- pouze textová část

- změna podmínek pro využití 

- veřejné projednání ve zkráceném řízení



ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚSTÍ NAD LABEM

Podstata změny

Změna Z2 ÚPÚNL plánu vymezuje pro tyto plochy systému přírodní zeleně: 
- ZV-P plochy zeleně na veřejných prostranstvích – park, včetně ploch ZV-P (plochy zeleně 
 na veřejných prostranstvích – park) zobrazených na grafické příloze: Schéma uspořádání 
 zeleně obytných souborů, 
- ZV-LP plochy zeleně na veřejných prostranstvích – lesopark, 
- ZV-L plochy zeleně na veřejných prostranstvích – pobytové louky: 
 
přípustné využití: 
 

 „nezbytná dopravní a technická infrastruktura pro obsluhu daného území“ 
 
ve smyslu definice uvedené ve výkladu pojmů a ve smyslu definice, uvedené v kapitole d) této 
výrokové části změny Z2 ÚPÚNL 
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Výklad pojmů

nezbytná dopravní a technické infrastruktura: 
 Místní komunikace, nemotorové komunikace, odstavné a parkovací plochy, z technické 
 infrastruktury pak stanoviště nádob pro odpady, místní přípojky, obě kategorie pro místní úroveň 
 do uvedených ploch. 
 

dané území:  
 Převažující účel využití těchto ploch s rozdílným způsobem využití dle kapitoly f) výrokové 
 části územního plánu Ústí nad Labem: 
 - BM/ BM1  plochy bydlení v bytových domech, včetně ploch ZV-P (plochy zeleně 
  na veřejných prostranstvích – park) zobrazených na grafické příloze: Schéma  
  uspořádání zeleně obytných souborů. 
 - ZV-P   plochy zeleně na veřejných prostranstvích – park, 
 - ZV-LP   plochy zeleně na veřejných prostranstvích – lesopark, 
 - ZV-L   plochy zeleně na veřejných prostranstvích – pobytové louky. 
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Zobrazení (platného) územního plánu

plochy BM (stav) zpřesňuje „Schéma uspořádání obytných souborů“ 
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Podmínky využití regulativu

Princip:  
- lze měnit podrobné vymezení zeleně dle Schématu uspořádání obytných souborů, 
- změna č. 2 ÚP Ústí nad Labem nemění koncepci, proto tyto zásady: 
Zásady: 
- pouze tam, kde vymezuje výkres dopravy ÚP místní komunikace a parkoviště, 
- nelze vkládat do sídelní zeleně další komunikace a plochy, 
- nezbytný dendrologický průzkum, 
- související opatření organizační, dopravní = pouze pro „dané“ území, 
- nelze pro nové záměry – například nástavby domů, nové objekty v území 
- nelze pro jiné (sousední)  plochy s rozdílným způsobem využití 
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Problémová místa podle městských částí



Pro úplnost - avizované problémy starší ulicové zástavby 

Klíše – nároží ul. Střížkovické a ul. V Zátiší.

Nelze řešit regulativy změny č. 2 ÚP ÚNL. Nutno jiné systémové 

řešení - například:

- zónování dopravy v klidu

- podporou parkovacích domů



Mix zástavby:

Původní zástavba a panelové domy v uliční síti

Ženíškova – Hoření – tady není prostor pro uplatnění regulativu



Parkování ul. 17.listopadu

Zde ano – potřeba komplexního řešení

Do zeleně mezi bytové domy ne



Parkování ul. 17.listopadu

2x parkování na úkor zeleně



Parkování ul. Na kohoutě

Zde ano – kontejnery naproti ?

Zde ne – pouze pěší



Parkování ul. Jizerská

Parkování ul. Na kohoutě

Zde ano – kolmé parkování ?

Zde ano - kolmé parkování ? 



Sídliště Skřivánek – asi celkovou koncepci 

SNP – definovat parametry



Šípková – Maková - Zvonková

Správné urbanistické řešení při přijaté

hustotě obyvatel.

Meziprostor Maková – Mezní: 

parkoviště na severní straně 

deskového domu, 

optimální naplňování pojmu

„dotčené území“,

optimální technické řešení



Severní terasa – ul. Voskovcova – podélné nahradit příčným

Severní Terasa – ul. Voskovcova - odpad ke štítovým stěnám?



Severní terasa – ul. Mezní – zachovat zeleň mimo sídliště. 

Potřebu vyřešit uvnitř za souběžné podmínky dále sídliště 

neurbanizovat.

Severní Terasa – ul. Marvanova – příčné stání diferencovaně, 

stromy zachovat – viz dále



 
Severní Terasa - Ul. Marvanova – zde zachovat stání a neohrozit stromy 

 
Severní Terasa – nároží Svojsíkova a Gagarinova – zde lze rozšířit parkovitě 
 



 
Severní Terasa – parkoviště ul. Gagarinova – respektovat zeleň 

 
Severní Terasa - OV v ul. Gagarinově. Intenzifikace má smysl v případě, že se do nevyužívaných částí 
OV dostanou činnosti, které dopravní zatížení zvýší. Popřípadě dojde k objemové intenzifikaci těchto 
staveb. 
 



 
Sídliště Dobětice – Poláčkova – asi možné kolmé stání 

 
Sídliště Dobětice – ul. Šrámkova – tady ne 
 



 
Sídliště Krásné Březno – ul. Dr. Horákové – kolmé stání jako výše v ulici 

 
Sídliště Krásné Březno – ul. Anežky České – asi ano kolmé stání 

 
Sídliště Krásné Březno – ul. Vojanova -  kolmé stání 



 
Neštěmice – sídliště Skalka – ul. Dubová 

 
Dtto - ul. Peškova – bez možnosti 

 
Dtto - ul. Peškova – možné prodloužení parkoviště 
 


