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ZÁPIS  

2. jednání Komise pro územní plánování a urbánní rozvoj Rady města Ústí nad Labem 

(dále jen „KÚPUR“) 

 

Datum: 5. 2. 2019   čas jednání:  15:00 – 17:00 hod. 

Přítomni: Ing. arch. Jan Hrouda, Ing. Bc. Petr Bandas, Ivana Kurljuková, Ing. Markéta 

Kubeschová, Mgr. Bc. Tomáš Rieger, Ing. Jan Sýkora, Jan Vamberský        

Tajemník:  Mgr. Pavel Nepivoda 

Omluveni:   

Hosté:  Ing. Eva Fialová, Ing. Jiří Valenta, Ing. arch. Vladimír Charvát, Ing. arch. Martin 

Pospíšil 

Přítomno  7 členů – komise byla usnášeníschopná 

 

Program: 

1. Organizační záležitosti 

2. Výstupy s Expertní skupiny a podkladových studií pro nový územní plán 

3. Různé 

 

Zahájení jednání 

Předseda komise Ing. arch. Jan Hrouda zahájil jednání. 

Program jednání  

Předseda komise Ing. arch. Jan Hrouda představil přítomným program jednání.  

Členové KÚPUR souhlasili s navrženým programem jednání, nikdo z přítomných program nedoplnil 

ani nežádal o jeho změnu. 

 

1. Organizační záležitosti 

- předání zbylých jmenovacích listin 

- podepsání zbylých prohlášení o mlčenlivosti 
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2. Výstupy s Expertní skupiny a podkladových studií pro nový územní plán 

 

Členové KÚPUR byli Ing. arch. Charvátem informováni v následujících bodech: 

- Zpráva o činnosti Expertní skupiny k novému územnímu plánu Ústí nad Labem 

- Postup zpracování podkladů k návrhu Zadání nového územního plánu 

B.1 Interně pořizované podklady 

B.2 Externě pořizované podklady 

B.3 Další podklady pro návrh Zadání nového územního plánu 

 

Další informace 

- 2013 – 2015 Zpracování Revize Územního plánu ÚL arch. Charvátem 

- Schválení pořízení nového ÚP - prosinec 2015 spolu se Zprávou o uplatňování Územního 

plánu Ústí nad Labem, z jejíchž závěrů požadavek na nový územní plán vyplynul 

- Za roky 2017 – 2018 proběhlo 19 jednání Expertní skupiny 

- Na základě doporučení Expertní skupiny zpracován dokument RESTART_ÚL (na podkladě 

obdobného libereckého dokumentu představeného arch. Janďourkem)  

- z dokumentu RESTART vyplynula potřeba zpracování nejdůležitějších podkladových studií 

v nejpalčivějších oblastech a v dopravě v „neuralgických“ bodech 

- Další důležitý podklad je Generel udržitelné dopravy města Ústí nad Labem – dostupný na 

webu města a na Odboru investic a územního plánování a na Odboru dopravy a majetku 

- Jako první zpracována demografická studie – závěry populace bude spíše stagnovat 

- Technická a dopravní infrastruktura 

o Chybějící vodovod a kanalizace 

o ??? Teplo – odpady (Všebořice) – spalovna, skládky??? –  

Doplňující informace arch. Charvát 

Energetika - koncepce rozvoje je postavena na plynovodní síti a na horko/parovodní síti. 

Přepojování na "studené" zdroje jsou dlouhodobou tendencí. Odpojování od 

horko/parovodní sítě, decentralizace, v příměstských a ve venkovských prostorech je 

decentralizace podporována tepelnými čerpadly, solárními kolektory, atd. 

Vnitřní město - prioritou je plyn. 

Otázka aktuálního postavení Teplárny Trmice – dle informací zástupce na Zastupitelstvu 

dne 18.2.2019 zůstává po roce 2015 -2016 na svém (co se týče odběrů). Otázkou je 

cena při modernizaci a údržbě. Město bude tlačit teplárny do podzemních kolektorů, 

to jsou další náklady na teplo.  

Cílem u rodinného bydlení jsou pasivní domy, nové formy energetiky. 
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Zdroj Střekov pravděpodobně ubyde - je třeba jej nahradit Trmicemi (nový parovod přes 

železniční most) nebo plynovodem - problém Střekova je v nízkotlakých rozvodech, je 

třeba připravit projekty rozvodů a investice. Nejsou dostupné podrobnější informace, 

je třeba oslovit správce sítí a vlastníky zdrojů (ČEZ, distributor plynu).  

Z pohledu budoucna je otázkou, zda Trmice nebudou modernizovány kogeneračními 

plynovými jednotkami. 

 

Potřeba Generelu skládkování 

Prostor Všebořic je de facto naplněn a to v obou skládkách - toxic i netoxic  je překrývána 

folií a zeminou. Nařízení Evropské unie o zákazu umísťování odpadů do země. Ale 

nemáme spalovnu (snad Komořany, Čížkovice neprošly) a nemáme nové prostory ke 

skládkování jako náhradu, nic město nepřipravuje a někde je třeba odpad naložit a 

odvézt, tzn. nová překládací stanice. Pak by se museli odpady vyvážet za hranice 

města (nevím kam, snad Roudnicko??). Je třeba to probrat s odborem životního 

prostředí.  

Třídění - zmenšit poměr zůstatkového odpadu ukládáného do země. Třídění je třeba 

stabilizovat ve dvorech, nevím, zda je nějaký centrální dvůr a centrální kompostárna.  

Popílkoviště - plochy na okraji zastavěného území města se znehodnocují popílky a 

ostatním inertem. Místo, aby město chránilo navazující území pro výstavbu, tak ho 

zatěžuje vrstvami, které v budoucnu prodraží využití území nebo budou ve struktuře 

města zbytečné zelené "díry" tam, kde mohlo město pokračovat - viz Všebořice. 

o Extravilánový způsob dopravní infrastruktury 

- Ztráta funkce – ztráta struktury – bydlení Předlice 

- Nový ÚP nutno zpracovat na základě Strukturálně funkčního pojetí – plán charakterů 

- Základní komunikační systém – studie – základ koncepce dopravní infrastruktury v novém ÚP 

- Zadání nutno zpracovat v právní kontinuitě 

- Požadavek vyplývající ze Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje – přístav – jedině spojení 

voda + železnice 

-  

 

3. Různé 

Bez návrhů 

 
 

Zápis zapsal: Mgr. Pavel Nepivoda 

 

Se zněním zápisu souhlasí: 

Ověřovatel zápisu:  Ing. Eva Fialová  

Předseda komise:  Ing. arch. Jan Hrouda 

 


