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ÚVOD
Udržitelný rozvoj je novým rámcem strategie civilizačního rozvoje. Vychází z klasické
a široce přijaté definice Komise OSN pro životní prostředí a rozvoj z r. 1987, která považuje
rozvoj za udržitelný tehdy, naplní-li potřeby současné generace, aniž by ohrozil možnosti
naplnit potřeby generací příštích. Cílem je takový rozvoj, který zajistí rovnováhu mezi třemi
základními pilíři: sociálním, ekonomickým a environmentálním tak, aby jeden nebyl
preferován před druhým. Podstatou udržitelnosti je naplnění tří základních cílů:
o

sociální rozvoj, který respektuje potřeby všech

o

účinná ochrana životního prostředí a šetrné využívání přírodních zdrojů

o

udržení vysoké a stabilní úrovně ekonomického růstu a zaměstnanosti.

Jedním z úkolů územního plánování, stanovených v novém stavebním zákoně (zákon
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, dále jen SZ, s účinností
od 1. 1. 2007) je také vyhodnocení vlivů územně plánovací dokumentace (ÚPD) na vyvážený
vztah územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj
a pro soudržnost společenství obyvatel území – tzv. vyhodnocení vlivů na udržitelný
rozvoj území. Jeho součástí je posouzení vlivů na životní prostředí (zpracované dle přílohy
k výše uvedenému SZ) a posouzení vlivu na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast
(tzv. lokality systému Natura 2000), pokud orgán ochrany přírody svým stanoviskem takový
vliv nevyloučil.
Nový SZ dále stanovuje, že na úrovni území obce je jako ÚPD zpracováván územní plán,
jehož součástí je i vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.
Územní plán obce stanoví zejména základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho
hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání (urbanistickou koncepci), uspořádání
krajiny a koncepci veřejné infrastruktury. Vymezí zastavěné území, plochy a koridory,
zejména zastavitelné plochy a plochy vymezené ke změně stávající zástavby, k obnově nebo
k opětovnému využití znehodnoceného území (plochy přestavby), pro veřejně prospěšné
stavby, pro veřejně prospěšná opatření a pro územní rezervy a stanoví podmínky pro využití
těchto ploch a koridorů. Náležitosti obsahu územního plánu a obecné požadavky
na využívání území stanoví vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech,
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, a vyhláška
č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.
Struktura a obsah vyhodnocení vlivů ÚP na udržitelný rozvoj území jsou uvedeny v příloze
č. 5 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, následovně:
Část A tohoto vyhodnocení vlivů na UR území obsahuje vyhodnocení vlivů ÚP na životní
prostředí podle přílohy SZ, jež nyní nahrazuje dřívější vyhodnocení vlivů koncepce (ÚPD)
na životní prostředí podle přílohy č. 9 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí (tzv. dokumentaci SEA). Struktura a obsah vyhodnocení vlivů na životní
prostředí je uvedena v příloze SZ, v bodech 1. - 10. Ve vyhodnocení vlivů na životní prostředí
se popíší a vyhodnotí zjištěné a předpokládané závažné vlivy územního plánu na životní
prostředí.
Část B tohoto vyhodnocení vlivů na UR území obsahuje vyhodnocení vlivů ÚP na území
Natura 2000, pokud orgán ochrany přírody závažný vliv na tato území nevyloučil.
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Část C obsahuje vyhodnocení vlivů ÚP na stav a vývoj území podle vybraných sledovaných
jevů obsažených v územně analytických podkladech (ÚAP). Územně analytické podklady
(na úrovni obcí a na úrovni kraje) jsou územně plánovací podklady, které obsahují jednak
podklady pro zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území (včetně hodnot a limitů území),
jednak rozbor udržitelného rozvoje území (RURÚ). Obsah ÚAP obcí a kraje je stanoven
v části A a části B v příloze č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. podle tzv. sledovaných jevů
(pro ÚAP obcí 119 sledovaných jevů, pro ÚAP kraje 37 sledovaných jevů).
Část D obsahuje předpokládané vlivy na výsledky SWOT analýzy v území – vliv na eliminaci
nebo snížení hrozeb řešeného území, vliv na posílení slabých stránek řešeného území, vliv
na využití silných stránek a příležitostí řešeného území a vliv na stav a vývoj hodnot
řešeného území.
Část E obsahuje vyhodnocení přínosu ÚP k naplnění priorit územního plánování
pro zajištění udržitelného rozvoje území, jež byly schváleny v ZÚR kraje.
Část F obsahuje shrnutí vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, a to jednak
vyhodnocení vlivů na vyváženost vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí,
pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území, jež byla zjištěna
v RURÚ, jednak shrnutí přínosu ÚP k vytváření podmínek pro předcházení zjištěným rizikům
potřeb života současné generace a k vytváření podmínek pro předcházení předpokládaným
ohrožením podmínek života generací budoucích.
Návrh zadání ÚP Ústí nad Labem byl Krajskému úřadu Ústeckého kraje předložen
dne 9. 3. 2009. Dne 7. 4. 2009 bylo vydáno jeho stanovisko s požadavkem na zpracování
vyhodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy ke SZ. Na základě uplatnění požadavku
vyhodnocení vlivů na životní prostředí vyplývá z ustanovení § 47 odst. 3 SZ povinnost
zpracovat vyhodnocení vlivů konceptu ÚP Ústí nad Labem na udržitelný rozvoj území.
V současné době je tedy zpracován Koncept ÚP Ústí nad Labem, ke kterému
je zpracováno vyhodnocení vlivů na URÚ podle požadavků stavebního zákona,
s respektováním požadavků vyhlášky č. 500/2006 Sb., zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí, a dalších relevantních právních předpisů.
Koncept ÚP Ústí nad Labem včetně vyhodnocení vlivů na URÚ bude předložen
k zhodnocení variant.
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A. VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ PODLE PŘÍLOHY STAVEBNÍHO ZÁKONA
Návrh Zadání územního plánu města Ústí nad Labem byl Krajskému úřadu Ústeckého kraje
předložen dne 9. 3. 2009. Dne 6. 4. 2009 bylo vydáno stanovisko s požadavkem
na zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy ke stavebnímu zákonu
(„SEA“). Na základě uplatnění požadavku vyhodnocení vlivů na životní prostředí vyplývá
z ustanovení § 47 odst. 3) povinnost zpracovat vyhodnocení vlivů územního plánu Ústí nad
Labem na udržitelný rozvoj území (URÚ), jehož součástí (jako část A vyhodnocení vlivů
na udržitelný rozvoj území) je uvedeno vyhodnocení vlivu Konceptu ÚP na životní prostředí.
Rámcový obsah vyhodnocení vlivů Konceptu ÚP na životní prostředí je uveden v příloze
ke stavebnímu zákonu, struktura obsahu vyhodnocení vlivů je rozčleněna do 10 kapitol.
Zpracované vyhodnocení vlivů Konceptu ÚP na životní prostředí respektovalo strukturu
a obsah dokumentu podle přílohy stavebního zákona a respektovalo nebo zohlednilo
požadavky krajského úřadu a dalších dotčených orgánů na vyhodnocení vlivů.
Níže jsou stručně uvedeny podstatné výsledky a závěry vyhodnocení vlivů konceptu ÚP Ústí
nad Labem na životní prostředí. Kompletní podrobné vyhodnocení je uvedeno v příloze
tohoto vyhodnocení.
Vlivy konceptu ÚP Ústí nad Labem (tj. navrhovaných rozvojových lokalit a navrhovaných
změn funkčního využití území) na životní prostředí byly vyhodnoceny ze všech podstatných
aspektů, a to v přehledných tabulkách i v textech podle:
1) vlivů různého druhu funkčního využití navržených lokalit na složky životního prostředí
2) jednotlivých složek ŽP, které mohou být ovlivněny.
Ad 1) :
Vyhodnocení poukazuje na typy funkčních využití, která jsou navrhována v rámci Konceptu
ÚP Ústí nad Labem, a jejich potenciální vlivy na stanovené složky prostředí, s přihlédnutím
na určitý předpokládaný účel a způsob využití daných ploch.
Rozhodujícím faktorem pro určení charakteru vlivu je často cizorodost prvku v dané oblasti,
která narušuje původní charakter území a mění jeho prostupnost a vazby na další segmenty
krajiny i osídlení. V konkrétních situacích je navíc rozhodujícím faktorem míry negativního
ovlivnění rozsah ploch a způsob realizace konkrétních záměru, kde lze často minimalizovat
negativní vlivy na přijatelnou mez pro nezadržitelný rozvoj území dodržením striktních
opatření.
Z tabulky vyhodnocení vlivů jednotlivých funkčních využití je patrné, že potenciálně nejvíce
negativní dopady na stanovené složky prostředí může vyvolat realizace rozvojových ploch
pro výrobu/skladování a bydlení se související dopravní infrastruktury. Tyto dopady jsou
definovány především primárním působením výrobních ploch jako potenciální plochou
k umístění stacionárního zdroje znečišťování ovzduší. Sekundární působení je spojeno
s rozvojem komunikací a parkovacích ploch, čímž dojde k vyššímu využívání daného území
motoristy a tudíž k nárůstu hlukových emisí i emisí škodlivých látek produkovaných
do ovzduší provozem motorových vozidel (CO2, NO, PM10,…).
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Naopak jako pozitivní až velmi pozitivní důsledek na životní prostředí lze předpokládat
u ploch, u kterých je navrženo využití jako plochy veřejné zeleně parků a lesoparků
a veškeré plochy smíšené nezastavěného území.
Ad 2):
V rámci vyhodnocení vlivů Konceptu ÚP na jednotlivé složky ŽP bylo zohledněno jak
navržené funkční využití jednotlivých lokalit, tak i možná kumulace vlivů více různých lokalit
a různých druhů využití území.
Jako potenciálně ovlivněné složky ŽP byly vyhodnoceny ovzduší, povrchové a podzemní
vody, ZPF, PUPFL, fauna, flóra a ekosystémy, krajinný ráz, hluková situace, obyvatelstvo,
archeologické památky.
Naopak jako složky, u nichž se nepředpokládají vlivy Konceptu ÚP, byly stanoveny klima,
horninové prostředí a kulturní památky.

Níže je uvedeno shrnutí vlivů podle jednotlivých složek životního prostředí.
Ovzduší
Většina území města Ústí nad Labem spadá do území se zhoršenou kvalitou ovzduší
(OZKO) vzhledem k imisním limitům pro ochranu zdraví, zejména z hlediska polétavého
prachu. Největším znečišťovatelem ve městě je průmysl. V městských částech, které nejsou
plynofikovány nebo teplofikovány, se významnou složkou znečištění ovzduší stávají emise
z domácích topenišť na pevná paliva. Dalším významným zdrojem znečištění je
automobilová doprava. Současné rostoucí zatížení hlukem a znečištění ovzduší (NOx, prach,
aj.) způsobené automobilovou dopravou v sevřeném území centrální části města bude
postupně eliminováno celkovou reorganizací základní dopravní kostry města a výstavbou
nového severozápadního, jihozápadního a jihovýchodního obchvatu variantně navrženého
dle Konceptu ÚP města Ústí nad Labem.
Kvalita ovzduší ve městě však může být negativně ovlivněna celkovým nárůstem mobilních
zdrojů a rovněž nárůstem/přesunem intenzit dopravy do míst se současnou nízkou imisní
zátěží. Nové lokální topeniště mohou představovat malé zdroje znečišťování ovzduší, i za
předpokladu využití „ekologicky“ šetrnějších paliv jako je zemní plyn. Na území města Ústí
nad Labem je obecně předpokládán pokračující převod na ekologicky šetrnější paliva.
Voda
Realizace Konceptu ÚP Ústí nad Labem v celém rozsahu může znamenat určité změny
v hydrologických poměrech v území. Jedná se především o zvýšení a o urychlení
povrchového odtoku z oblasti s ekologickými dopady na dotčené území a se zvyšováním
rizika povodní. Je třeba respektovat nutnost zadržení dešťové vody v území a minimalizovat
povrchový odtok.
Koncept ÚP Ústí nad Labem navrhuje protipovodňová opatření a zachovává aktivní zónu
pro nezbytné činnosti a možnost oživení prostoru pro veřejná prostranství a každodenní
rekreaci. V rámci protipovodňových opatření byla v zájmovém území stanovena záplavová
území na Labi, Bílině, Ždírnickém potoce a na Klíšském potoce. V souladu se stanovenými
záplavovými zónami pro Q5, Q20 a Q100 a aktivní záplavovou zónou byla zahájena příprava
výstavby protipovodňových opatření na Labi a celá řada drobnějších zásahů jako opatření
ke snížení odtoku vody z povodí (úprava koryt vodních toků přírodě blízkým způsobem,
provádění protipovodňových preventivních opatření na drobných vodních tocích a v jejich
„Vyhodnocení vlivů Konceptu ÚP Ústí nad Labem na udržitelný rozvoj území“
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povodích, ochrana proti erozi, sanace nádrží, aj). Koncept ÚP však v rozporu s těmito
opatřeními zároveň také navrhuje plochy přestavby a plochy změn pro komerční občanskou
vybavenost, bydlení a dopravní stavby v aktivní zóně i záplavovém území.
Jakákoli výstavba nových objektů může ovlivnit kvalitu povrchových a podzemních vod.
V Konceptu ÚP je navrhována řada záměrů výstavby pro funkci bydlení (individuální
i hromadné bydlení, smíšené využití). Řešení systému čištění odpadních vod v daném území
města Ústí nad Labem s touto aktivitou úzce souvisí. Pouhá realizace veškerých
navrhovaných záměrů v Konceptu ÚP bez vyřešení systému čištění odpadních vod by měla
významný negativní vliv na kvalitu vod v daném území. Je navrhováno napojení těchto
pozemků s bytovými jednotkami na kanalizační síť, současně je uvažováno s dostavbou
kanalizace do dosud neodkanalizovaných městských částí i rekonstrukce kanalizace
stávající.
Lokality zvláště chráněných a vzácných druhů rostlin a živočichů
Na území města Ústí nad Labem se nacházejí zvláště chráněná území (ZCHÚ), na kterých
lze nalézt chráněné a vzácné druhy rostlin. Na značnou část území města zasahuje
velkoplošné ZCHÚ – chráněná krajinná oblast CHKO České středohoří, která je členěna na
4 zóny s odstupňovanou mírou ochrany a ve které je potvrzen výskyt řady významných
rostlinných i živočišných druhů. Ovlivnění výskytu chráněných druhů CHKO České středohoří
se nepředpokládá pouze v případě, že se biologickým hodnocením nepotvrdí výskyt
chráněných druhů organismů přímo na anebo v blízkosti lokalit navržených Konceptem ÚP
k zastavění. Z maloplošných ZCHÚ lze na území města Ústí nad Labem nalézt národní
přírodní památku (NPP Vrkoč), 2 přírodní rezervace (PR Kozí vrch, PR Slunečná stráň)
a 2 přírodní památky (PP Divoká rokle a PP Loupežnická jeskyně); tyto oblasti jsou
charakteristické výskytem chráněných a vzácných druhů rostlin a živočichů. Ovlivnění
maloplošných ZCHÚ se nepředpokládá.
Výskyt zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů mimo zmíněná chráněná území, který se
dostává do střetu s Konceptem ÚP Ústí nad Labem, je zaznamenán například v obci Strážky,
kde je potvrzen výskyt bledule jarní (střet s návrhovou plochou dopravní infrastruktury).
Výskyt několika druhů zvláště chráněných druhů rostlin je potvrzen též v lokalitě Podhorský
park, kde Koncept ÚP Ústí nad Labem navrhuje několik ploch s využitím především pro
výrobu.
ÚSES
Hodnoty krajiny jsou stabilizovány návrhem ploch s funkcemi smíšenými nezastavěného
území, sídelní i mimosídelní zeleně, resp. vymezením rekreace na plochách přírodního
charakteru. Tomu odpovídá i vymezení ploch s rozdílným způsobem využití v krajině s dílčími
návrhy na jejich změny, které jsou navrženy jako doplnění, resp. založení nových prvků
ÚSES. Výkres koncepce uspořádání krajiny (Odůvodnění ÚP) stabilizuje liniovou vegetaci
(aleje a keře), která je součástí ploch s primárně jiným funkčním využitím a slouží k podpoře
ÚSES, zvýšení ekologické stability krajiny a poskytuje služby ekosystémů
(např. termoregulace města, snižování prašnosti a hlučnosti). Přesto je realizací Konceptu
ÚP předpokládáno též určité ovlivnění základní kostry ekologické stability v území, neboť
několik návrhových ploch je v určitém střetu se stávajícími i navrhovanými prvky ÚSES.
ZPF, PUPFL
Vzhledem k poklesu zájmu o zemědělské hospodaření jsou neudržované plochy Konceptem
ÚP navrženy na plochy určené pro výrobu či plochy smíšené nezastavěného území. Koncept
ÚP však navrhuje též velké množství nových ploch pro bydlení a rekreaci; zároveň je zde
několik záměrů výstavby solárních parků, které též představují významný podíl záboru půdy.
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Realizací Konceptu ÚP tak nejrozsáhlejší změny pravděpodobně nastanou vlastním
záborem současných ploch, tj. především záborem zemědělského půdního fondu (ZPF)
a pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL). Tato situace platí pro většinu
navrhovaných lokalit, které mění funkční vyžití zemědělské a lesní půdy a nárokují tak zábor
ploch v současně nezastavitelném území obce. Vzhledem k úrodnosti půdy v dané oblasti
se zábor ZPF týká půd s rozdílnou třídou ochrany; mezi záměry jsou též uvažované zábory
ploch s nejkvalitnějšími půdami, tzn. s I. třídou ochrany, kterou je možno odejmout ze ZPF
pouze výjimečně. Půdy V. třídy ochrany jsou zejména půdy s velmi nízkou produkční
schopností, většinou jde o půdy pro zemědělské účely postradatelné.
Konceptem ÚP Ústí nad Labem se předpokládá především významné ovlivnění ZPF.
Celkové zábory ZPF představují 4 444 785 m2; celkové zábory PUPFL představují
36 655 m2.
Vliv na krajinný ráz
Vzhledem k umístění rozvojových ploch a velkému záboru volné krajiny lze také
předpokládat ovlivnění krajinného rázu. Z hlediska krajinného rázu je významný kumulativní
vliv rozšiřování zastavitelného území do volné krajiny (tento vliv je o to významnější
v chráněných oblastech a ochranných pásmech zvláště v CHKO). Dopady se týkají také
plánovaných doprovodných liniových staveb v podobě nové dopravní infrastruktury, kde bude
posílena fragmentace krajiny a ovlivnění její prostupnosti. Rozsah ovlivnění krajinného rázu
je závislý na uplatnění daných regulativů v Konceptu ÚP Ústí nad Labem.
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B. VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE
NA ÚZEMÍ NATURA 2000, POKUD ORGÁN OCHRANY
PŘÍRODY ZÁVAŽNÝ VLIV NA TATO ÚZEMÍ NEVYLOUČIL
Proces pořízení ÚPD a soulad s procesem posuzování vlivů na životní prostředí a na lokality
Natura 2000 je popsán již v úvodu předchozí kapitoly.
Podle § 47 odst. 2 SZ byl Návrh zadání ÚP Ústí nad Labem předložen dotčeným orgánům
k uplatnění svých připomínek. Orgán ochrany přírody může ve svém stanovisku dle § 45i
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, požadovat vyhodnocení vlivu koncepce
(samostatně či v kumulaci s jinými koncepcemi) na lokality NATURA 2000, pokud nelze
významný vliv na tyto lokality vyloučit.
Příslušný orgán ochrany přírody, tj. Správa CHKO České středohoří, ve svém stanovisku
zn.: 01164/CS/2009 ze dne 7. 4. 2009 nepožaduje vypracování vyhodnocení vlivu ÚP Ústí
nad Labem na lokality NATURA 2000 v dalších fázích zpracování ÚP Ústí nad Labem.
Příslušným orgánem je rovněž, v případě přesahu lokalit NATURA 2000 mimo území CHKO,
i krajský úřad, který rovněž vyloučil potenciální vlivy na lokality soustavy NATURA 2000
a nepožaduje vypracování dané vyhodnocení, viz vyjádření krajského úřadu Ústeckého
kraje, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 7. 4. 2009.
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C. VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA STAV
A VÝVOJ ÚZEMÍ PODLE VYBRANÝCH SLEDOVANÝCH
JEVŮ
OBSAŽENÝCH
V
ÚZEMNĚ
ANALYTICKÝCH
PODKLADECH
Z nového SZ vyplývá, že územní plány obcí nebo ZÚR kraje by měly být postaveny
na výchozích podkladech stavu a vývoje území, které jsou obsahem územně plánovací
dokumentace – Územně analytických podkladů (ÚAP). V případě, že nebyly ještě pro dané
území tyto podklady zpracovány, má být územní plán vyhotoven včetně průzkumů a rozborů
v rozsahu ÚAP.
Jejich rozsah a obsah naplnění je stanoven prováděcím předpisem ke SZ, vyhláškou
č. 500/2006 Sb., která stanovuje v příloze č. 1 sledované jevy, zvláště pro území celého kraje
(37 jevů) nebo pro potřeby obcí (119 jevů). ÚAP pro ORP Ústí nad Labem jsou základním
podkladem pro nový územní plán i pro vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. ÚAP
ORP Ústí nad Labem byly zpracovány v rozsahu stanoveného legislativními předpisy.
Dopady na udržitelný rozvoj území jsou posuzovány ve fázi Konceptu ÚP, který je
koncipován v členění odpovídající struktuře podle prováděcího předpisu SZ. Koncept ÚP
zpracován ve dvou variantách A a B, které se liší především v rozdílném vedení navrhované
dopravní infrastruktury. Tyto varianty jsou ve Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území
zohledněny a vyhodnoceny.
K posouzení vlivů na udržitelný rozvoj území je přistupováno v členění území na 4 městské
obvody, které jsou dílčí jednotkou řešeného území. Každý městský obvod se vyznačuje
určitými specifiky ekonomického, sociálního nebo environmentálního charakteru, který je
respektován a posilován novými návrhy územního plánu, které by měly zvýšit jeho stabilitu
v regionu.
V této kapitole jsou popsány změny
a ovlivnění sledovaných jevů území,
které
nastanou
implementací
a realizací Konceptu ÚP města Ústí
nad Labem. Některé jevy ovlivněny
nebudou
z důvodu
charakteru
a územního průmětu navržených
lokalit
nebo
jsou
návrhem
respektovány
z důvodu
ochrany
hodnot. Naopak, další jevy mohou
pokrývat velkou část území, a proto
mohou
být
ovlivněny
každým
zásahem do území. Například, pokud
je celé správní území obce řazeno do
oblasti s archeologickými nálezy – jev
č. 119f, tento bude ovlivněn každým
návrhem vyžadujícím výstavbu.
Environmentální pilíř je zde hodnocen
pouze z pohledu výskytu sledovaných
jevů. Hodnocen zde není charakter
ani míra ovlivnění celého prostředí dle
jednotlivých složek životního prostředí
„Vyhodnocení vlivů Konceptu ÚP Ústí nad Labem na udržitelný rozvoj území“
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– toto je předmětem Vyhodnocení SEA, které je provedeno samostatně v rozsahu příslušné
přílohy SZ a jeho závěry jsou uvedeny v tomto vyhodnocení v kapitole A.
V následujících tabulkách jsou uvedeny jevy jednotlivých pilířů, které byly sledovány
v Územně analytických podkladech správního obvodu obce s rozšířenou působností Ústí
nad Labem (září 2008) a uvedeny v ÚP Ústí nad Labem – Doplňkové průzkumy a rozbory
(únor 2009). Souhrn jevů je členěn dle městských obvodů a dle pilířů udržitelného rozvoje.

MĚSTSKÝ OBVOD 1: ÚSTÍ NAD LABEM - MĚSTO
Ústí nad Labem – město zahrnuje tyto části: Božtěšice, Bukov (část zahrnující základní
sídelní jednotky, dále jen ZSJ, Bukov-střed, Dukelských hrdinů, Pod Střížovickým vrchem,
sídliště Pod Holoměří), Dělouš, Habrovice, Hostovice u Ústí nad Labem, Klíše, Předlice,
Skorotice u Ústí nad Labem, Strážky u Habrovic, Tuchomyšl, Ústí nad Labem (část
zahrnující ZSJ Ústí nad Labem-střed, Ústí nad Labem-u západního nádraží, Sady Bedřicha
Smetany, Ke Skřivánku, Hlavní nádraží, Pražská ulice, Větruše, Žižkova, Západní nádraží,
Ústí nad Labem-průmyslový obvod, U Bíliny, U polikliniky, Hornická-Stará, Skřivánek,
Malátova, Na Nivách II, Nemocnice), Vaňov a Všebořice.

Ekonomický pilíř
SLEDOVANÉ JEVY - EKONOMICKÝ PILÍŘ
zastavěné území

Zastavěná plocha celého města nyní dle ČSÚ činí
544 ha. V Konceptu ÚP je navrženo rozšíření
zastavitelného území cca o 448,144 ha.

2

plochy výroby

Jedním z cílů Konceptu ÚP je revitalizace
a transformace výrobních ploch a vytěsnění těžkého
průmyslu z centrálních částí města. Současně je v
severovýchodní části řešeného území (v blízkosti
dálnice D8) navrženo rozšíření ploch pro výrobu.

43

investice do půdy za účelem
zlepšení půdní úrodnosti

Plochy dříve využívané pro zemědělské účely
(meliorace) budou dotčeny návrhovými plochami
především pro bydlení individuální.

44

vodní zdroj povrchové, podzemní
vody včetně ochranných pásem

V MO se nachází zdroj podzemní vody v Bukově.
Konceptem ÚP je respektován.

67

technologický objekt zásobování
vodou včetně ochranného pásma

V Konceptu ÚP jsou navrženy nové vodojem v Bánově
u Strážek a v oblasti Podhorského parku. Stávající VDJ
nejsou Konceptem ÚP dotčeny, jejich ochranná pásma
jsou respektována.

68

vodovodní síť včetně ochranného
pásma

V Konceptu ÚP je navrženo rozšíření vodovodního řadu
v souvislosti s rozvojovými plochami určenými k bydlení
či výrobě a dále napojení oblasti Bánov u Strážek.

69

technologický objekt odvádění a
čištění odpadních vod včetně
ochranného pásma

V MO Město se nachází 2 ČOV, a to Habrovice, která
bude výhledově zrušena a odpadní vody budou
přepojeny na ČOV Střekov, a ČOV Vaňov. Koncept ÚP
respektuje.

70

síť kanalizačních stok včetně
ochranného pásma

Koncept ÚP navrhuje rozšíření kanalizačních stok a
napojení návrhových ploch pro bydlení či výrobu.
Současně uvažuje s rekonstrukcí kanalizace stávající a
rozšíření kanalizační sítě do dosud neodkanalizovaných
částí města.

72

elektrická stanice včetně

V Konceptu ÚP je navržena realizace rozvodny s

1
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ochranného pásma

transformovnou Ústí Střed 110/22 kV včetně připojení
na stávající vedení VN 110 kV v blízkosti ul. Škroupova.
Pro případnou realizaci Paroplynového cyklu Úžín je
rezervována plocha určena také pro vybudování
rozvodny s transformovnou 110/22 kV a dále je
rezervována plocha pro bioplynovou stanici Jedlová
hora.

73

nadzemní a podzemní vedení
elektrizační soustavy včetně
ochranného pásma

Podle studie Uvolnění nových rozvojových ploch pro
bydlení a rekreaci je navržena plocha rezerv pro
případné přeložení vedení VVN 110 kV a VN 22 kV z
oblasti Habrovic podél dálnice D8.

74

technologický objekt zásobování
plynem

V Konceptu ÚP je navržena nová VTL regulační stanice
v souvislosti s plánovanou výstavbou individuálního
bydlení v oblasti Habrovice-Strážky-Skorotice.

75

vedení plynovodu včetně
ochranného a bezpečnostního
pásma

Sítě VTL plynovodů je na území města stabilizována. V
rozvojových plochách pro individuální bydlení je
navrženo zásobování teplem připojením na STL
plynovody zemního plynu v kombinaci s obnovitelnými
zdroji energie, které budou vedeny uličními prostory.

79

technologický objekt zásobování
teplem včetně ochranného pásma

Konceptem ÚP je rezervována plocha pro případnou
realizaci Paroplynového cyklu Úžín.

80

teplovod včetně ochranného
pásma

V Konceptu ÚP je navrženo připojení pravobřežního
systému CZT na rozvody Teplárny Trmice a horkovod
spojující stávající systém CZT s předpokládaným
novým zdrojem PPC Úžín – Všebořice.

81

elektronické komunikační zařízení
včetně ochranného pásma

Koncept ÚP neřeší rozšíření vedení.

82

komunikační vedení včetně
ochranného pásma

Koncept ÚP neřeší rozšíření vedení.

85

skládka včetně ochranného pásma

Skládka inertního odpadu ve Všebořicích je Konceptem
ÚP respektována.

86

spalovna včetně ochranného
pásma

Na území města se nachází spalovna společnosti
Spolchemie, která slouží pouze pro účely firmy.
Realizací Konceptu ÚP nebude dotčena.

87

zařízení na odstraňování
nebezpečného odpadu včetně
ochranného pásma

Skládka NO Všebořice je Konceptem ÚP respektována.

88

dálnice včetně ochranného pásma

Dálnice D8 je v Konceptu ÚP stabilizována.

silnice I. třídy včetně ochranného
pásma

Navrženo propojení silnice I/30 se silnicí II/613 vedoucí
převážnou částí tunelovým úsekem (řešeno ve dvou
variantách s rozdílným napojením na komunikaci
II/613), propojení ul. Jateční se silnicí I/30 (tunel, 2
varianty), propojení silnice I/30 s ul. Karla IV. (mostní
objekt), tunelové řešení I/30 mezi ul. Petrovická a
Špálova. Zvýšení kapacity a výstavba protipovodňových
opatření v ul. Přístavní mezi ul. Žižkova a Hrnčířská.

silnice II. třídy včetně ochranného
pásma

Propojení silnice II/613 s ul. Jateční včetně mostu přes
Bílinu a železnici (existují 2 varianty- A a B),
rekonstrukce pod železniční tratí-ul. Železničářská,
propojení silnice II/613 (Žižkova) s ul. Klíšská v
centrální části města, přeložka silnice II/528 západně
od obce Strážky, rekonstrukce podjezdu na ul.
Majakovského (II/253) pod železnicí.

90
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silnice III. třídy včetně ochranného
pásma

Konceptem ÚP stabilizovány a respektovány.

93

místní a účelové komunikace

Navrženy přeložky místních komunikací v souvislosti s
přeložkou silnice II/528 u obce Strážky, návrh nových
obslužných komunikací v prostoru Podhorského parku.
Rekonstrukce místních komunikací propojujících
Habrovice, Bánov a Strážky, propojení ul. Winstona
Churchilla a Masarykova, návrh místních komunikací v
rozvojovém
území
Krušnohorská-BělehradskáMalátova-Hoření, propojení rampy z mostu E. Beneše
do ul. Nádražní, rekonstrukce ul. Potoční ve Vaňově.

94

železniční dráha celostátní včetně
ochranného pásma

V Konceptu ÚP stabilizována a respektována. Není
navrženo její další rozšíření, pouze případná
rekonstrukce.

95

železniční dráha regionální včetně
ochranného pásma

V Konceptu ÚP stabilizována a respektována. Není
navrženo její další rozšíření, pouze případná
rekonstrukce. Je navržena redukce seřaďovacího
nádraží ve stanici Ústí nad Labem západ a nová
železniční zastávka Vaňov.

97

vlečka včetně ochranného pásma

Koncept ÚP respektuje.

98

lanová dráha včetně ochranného
pásma

Konceptem ÚP respektováno.

101

trolejbusová doprava včetně
ochranného pásma

V Konceptu ÚP je navrženy nové trolejbusové vedení
trati a současně se v některých lokalitách navrhuje
náhrada za současnou autobusovou dopravu.

102

letiště včetně ochranných pásem

Plocha letiště je Konceptem ÚP respektována. Do
ochranného pásma jsou navrženy plochy pro výrobu a
energetické stavby.

103

letecká stavba včetně ochranných
pásem

Koncept ÚP respektuje.

104

vodní cesta

V Konceptu ÚP stabilizována, je navrženo rozšíření
přístavu ve Vaňově a zařízení mola pro osobní dopravu
v rámci realizované stavby Protipovodňové vany.

114

jiná ochranná pásma

Vyhlášená pásma hygienické ochrany je Konceptem ÚP
respektováno.

119B6

doprava v klidu

V Konceptu ÚP jsou navrženy plochy podzemních
parkovišť PD-23, PD-33, PD-35 a PD-38.

92

Sociální pilíř
SOCIÁLNÍ PILÍŘ
V Konceptu ÚP se neuvažuje o rozšíření ploch veřejné
občanské vybavenosti. Jsou však navrženy plochy
občanského vybavení komerčního charakteru (OV-KM,
OV-K, OV-S a také SM-C, SM-M).

3

plochy občanského vybavení –
vzdělávání, zdravotnictví, sport a
tělovýchova, kultura

4

V Konceptu ÚP je stabilizována plocha okolí Jezera
Milada pro revitalizaci a následné rekreační využití.
plochy k obnově nebo opětovnému
Dále jsou navrženy plochy pro regenerace brownfields
využití znehodnoceného území
s budoucím využitím pro komerční občanskou
vybavenost.

7

krajinná památková zóna včetně
ochranného pásma

Území bojiště u Přestanova, Chlumce a Varvažova
bude ovlivněno návrhem plochy Z1-2 s indexem TE
(plochy pro energetické stavby).
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8

nemovitá kulturní památka,
popřípadě soubor, včetně
ochranného pásma

Konceptem ÚP bude ovlivněna NKP socha sv. Jana
Nepomuckého v Předlicích, a to návrhem přestavbové
plochy P9-7 s indexem BM (bydlení městské).

14

architektonicky cenná stavba,
soubor

Architektonicky cenné stavby budou Konceptem ÚP
ovlivněny především návrhem plochy P9-7, P11-32,
P11-36 a PD-23.

významná stavební dominanta

V řešeném území se nachází velké množství
zajímavých staveb technického charakteru, které se
dají označit jako dominanty města. Jedná se např. o jez
a vodní elektrárnu Střekov, Mariánský most, Benešův
most, Železniční most nebo cukrovar v Krásném
Březně. Tyto dominanty nebudou Konceptem ÚP
ovlivněny.

16

území s archeologickými nálezy

Na území MO Město se nachází všechny zóny ÚAN;
Koncept ÚP zasahuje všechny zóny ÚAN, ovšem
většina ploch přestavby a změn zasahuje do ÚAN III.,a
IV. Při změnách funkčního využití území spojených
s výstavbou by proto mělo být postupováno
a dodržovány povinnosti vyplývající ze zákona
č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném
znění.

20

významný vyhlídkový bod

Realizací Konceptu ÚP budou ovlivněny vyhlídky
návrhovými plochami Z2-8, Z3-21, P3-24 s indexem BI,
dále Z10-1 s indexem OV-S a N11-21 s indexem ZV-LP.

106

V městě je navržena síť cyklostezek, které jsou
napojeny na regionální a nadregionální trasy a spojují
významné rekreační cíle v okolí města. Součástí je
cyklostezka, cyklotrasa, hipostezka navržená cyklostezka na levém břehu řeky Labe.
a turistická stezka, lyžařské trasy
Současně bude systém doplněn trasou propojující
Labskou stezku s Krušnohorskou magistrálou. Součástí
je návrh pěšího a cyklistického propojení Habrovického
rybníka s obcí Varvažov v Podhorském parku.

109

vymezené zóny havarijního
plánování

V okolí areálu Spolchemie je vymezena zóna
havarijního plánování, která zasahuje do všech MO
města. Realizací Konceptu ÚP bude tato zóna
ovlivněna.

110

objekt civilní ochrany

Konceptem ÚP budou dotčeny objekty CO návrhovými
plochami s indexy především SM-VR, SM-C a DI-S.

111

objekt požární ochrany

Konceptem ÚP respektovány.

112

objekt důležitý pro plnění úkolů
Policie České republiky

Konceptem ÚP respektovány.

113

ochranné pásmo hřbitova

Do ochranného pásma hřbitova je
přestavbová plocha P17-8 s indexem BI.

116

počet dokončených bytů k 31.12.
každého roku

Data za jednotlivé MO nejsou k dispozici. Celkově na
území celého města bylo dokončeno cca 30-60 bytů
ročně.

119B1

počet a hustota uživatelů území

Celkově počet obyvatel města v posledních letech
roste. Počet a hustota v jednotlivých MO není znám,
ovšem podle kartogramů z r. 2001je patrný mírný odliv
obyvatel z centrálních částí města do částí okrajových
spojený nejspíše s atraktivitou území a pohodou
bydlení.

119B2

počet rozestavěných budov

Rozšířením ploch pro bydlení individuální i městské a
ploch smíšených obytných dojde k významnému

15
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navržena

16

navýšení počtu nových budov v území v různém stupni
rozestavěnosti ve sledovaném období.
119B3

119B4

119B5

zastavěné plochy

Realizací všech ploch navržených v Konceptu ÚP dojde
k navýšení zastavěné plochy o 448,144 ha.

nabídka pracovních příležitostí
(PP) vůči počtu nezaměstnaných
obyvatel

Data za jednotlivé MO nejsou k dispozici. Celkově pro
město Ústí nad Labem bylo v r. 2008 k dispozici 678 PP
na 4859 obyvatel. Koncept ÚP navrhuje plochy pro
výrobu a plochy smíšené obytné zahrnující obslužnou
sféru místního i nadmístního významu či nerušící
výrobu, jejichž realizací a následným provozem vzroste
nabídka pracovních míst.

míra nezaměstnanosti

Data za jednotlivé MO nejsou k dispozici. Míra
nezaměstnanosti činila v r. 2008 na území města
9,63%. Koncept ÚP navrhuje plochy pro výrobu a
plochy smíšené obytné zahrnující obslužnou sféru
místního i nadmístního významu či nerušící výrobu,
jejichž realizací a následným provozem vzroste nabídka
pracovních míst.

Environmentální pilíř
ENVIRONMENTÁLNÍ PILÍŘ
17

oblast krajinného rázu a její
charakteristika

18

místo krajinného rázu a jeho
charakteristika

21

územní systém ekologické
stability

Prvky nadregionálního, regionálního i lokálního ÚSES
byly Konceptem ÚP stabilizovány a rozšířeny tak, aby
byla podpořena jejich funkčnost.

23

významný krajinný prvek ze
zákona, pokud není vyjádřen
jinou položkou

Vliv Konceptu ÚP na VKP ze zákona je vyhodnocen
v rámci jiných jevů (jev č. 37, 38, 39, 44, 47, 48).

26

chráněná krajinná oblast včetně
zón

CHKO České Středohoří nebude výrazně dotčena,
jelikož plánované záměry v daném území zasahují
pouze do IV. a III. zóny CHKO a respektují podmínky
dle Plánu péče CHKO.

29

národní přírodní památka včetně
ochranného pásma

NPP Vrkoč je Konceptem ÚP respektována.

32

památný strom včetně
ochranného pásma

Památné stromy na území MO Město nebudou
Konceptem ÚP dotčeny.

36

Je znám výskyt ohrožených, silně ohrožených i kriticky
Lokality výskytu zvláštně
ohrožených druhů organismů v lokalitě Podhorského
chráněných druhů rostlin a
parku. Tato lokalita bude Konceptem ÚP významně
živočichů s národním významem ovlivněna rozsáhlými plochami výroby a smíšené
výroby.

37

lesy ochranné

Konceptem ÚP respektovány.

38

lesy zvláštního určení

Koncept ÚP se dotkne lesů zvláštního určení
navrhovanými plochami ZD-3 a ZD-5 s indexem DI-S a
plochou Z10-1.

39

lesy hospodářské

Konceptem ÚP respektovány.

40

vzdálenost 50 m od okraje lesa

Koncept ÚP se návrhovými lokalitami ochranného
pásma lesa přímo dotýká; při realizaci stavby je třeba
požádat státní orgán ochrany lesů o souhlasné

Konceptem ÚP dojde k ovlivnění krajinného rázu
především rozšířením ploch pro výrobu a výstavbu
objektů pro trvalé bydlení.
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stanovisko s realizací a výjimku z ochranného pásma.
41

bonitovaná půdně ekologická
jednotka

Bude Konceptem ÚP částečně ovlivněna, jelikož jsou
navrženy především plochy výrobní, komerční a
dopravních staveb na půdy s třídou ochrany I. a II.

42

hranice biochor

Konceptem ÚP respektovány.

47

vodní útvar povrchové,
podzemní vody včetně
ochranných pásem

Realizace Konceptu ÚP bude mít na povrchové vody
spíše pozitivní vliv, a to především na jejich kvalitu (při
výstavbě se předpokládá rozšíření stávající kanalizační
sítě), Koncept ÚP také upozorňuje na nutnost
revitalizace drobných vodních toků (v případě realizace
některých dopravních staveb je úprava vodních toků
zahrnuta); podzemní vody budou pozitivně ovlivněny
upřednostňovaným zásakem dešťových vod.

48

vodní nádrž

Vodní plochy jsou Konceptem ÚP respektovány.

49

povodí vodního toku, rozvodnice

Území patří do 3 základních povodí a rozvodnice je
mezi nimi tvořena přirozenou linií podle morfologie
terénu; Koncept ÚP povodí ani rozvodnici neovlivní.

záplavové území

Záplavové území Q100 bude realizací Konceptu ÚP
dotčeno, a to především dopravními stavbami PD-40,
PD-42, PD-45, PD-55, PD-59, PD-60 a ZD-18. Dále
jsou zde situovány plochy s indexem OV-KM P1140,P11-54 a indexem SM-C P11-33 a P11-38 s indexem
OV. Další návrhové plochy jsou situovány do nově
vyhlášeného záplavového území Klíšského potoka.
K realizaci staveb v záplavovém území je potřeba
souhlasného stanoviska příslušného vodoprávního
úřadu.

51

aktivní zóna záplavového území

Aktivní zóna bude realizací Konceptu ÚP dotčena, a to
dopravními stavbou PD-59. Dále do aktivní zóny
zasahuje plocha přestavby P11-54 (OV-KM). Podle
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, je stavební činnost
v aktivní zóně záplavového území omezena pouze na
některé stavby dopravní infrastruktury a vodních děl
(viz. § 67 zákona), přičemž je nutné souhlasné
stanovisko příslušného vodoprávního úřadu.

53

území zvláštní povodně pod
vodním dílem

Koncept ÚP ovlivňuje i tento jev, a to plochami P11-33
(SM-C) a P11-38 (OV). Při realizaci nových staveb je
třeba vyjádření příslušného vodoprávního úřadu.

54

objekt/zařízení protipovodňové
ochrany

Jsou navržena protipovodňová opatření pro Q20 na
nábřeží pod Větruší (mobilní prvky, spodní stavby,
úpravy na kanalizaci,…) – ve fázi stavebního řízení.
V současnosti je realizována povodňová vana v oblasti
Benešova mostu, která má ochránit komunikaci I/30
před Q5.

57

dobývací prostor

Konceptem ÚP respektován.

58

chráněné ložiskové území

Konceptem ÚP respektováno.

60

ložisko nerostných surovin

Koncept ÚP ložiska nerostných surovin neovlivňuje.

61

poddolované území

Navrhované lokality zasahují i poddolované území, a to
převážně plochy s indexem TE, VL, VT, SM-VR, SM-K
a ZO. Před realizací staveb je třeba provést podrobný
inženýrsko-geologický průzkum.

62

sesuvné území a území jiných
geologických rizik

Sesuvné území bude realizací Konceptu ÚP dotčeno,
jelikož jsou do těchto oblastí situovány plochy pro
individuální bydlení a veřejnou zeleň (lesopark). Před

50
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18

realizací staveb je třeba provést inženýrsko-geologický
průzkum.
63

staré důlní dílo

Koncept ÚP ovlivní navržené plochy P9-22 (těžký
průmysl – plochy výroby a skladování) a N9-9 (zeleň
ochranná).

64

staré zátěže území a
kontaminované plochy

V MO se nachází nejvýznamnější SEZ na území města
– areál společnosti Spolchemie a.s.. V současné době
probíhá sanace řešeného prostoru a její trvání se
odhaduje ještě na několik let.

65

oblast se zhoršenou kvalitou
ovzduší

Součástí Konceptu ÚP je navržení dopravního řešení,
které odvede převážnou část dopravy z v současnosti
přetíženého centra města a rozšíření tras pro trolejbusy.
Současně Koncept ÚP řeší plynofikaci oblasti Vaňov a
rozšíření sítě CZT. Vše by mělo přispět ke zlepšení
současné situace v oblasti kvality ovzduší, kdy je město
soudobě řazeno do OZKO v důsledku překračování
koncentrací sledovaných látek, a to především PM10 a
NOx.

84

objekty nebo zařízení zařazené
do skupiny A nebo B
s umístěnými nebezpečnými
látkami

Konceptem ÚP respektováno.

119C1

klimatické charakteristiky území

Nebudou realizací Konceptu ÚP dotčeny.

119C2

struktura půdního fondu

Realizací dojde k záborům 444,4785 m ZPF a 3,6655
2
m PUPFL.

zdroje znečišťování ovzduší

Stávající zdroje znečištění ovzduší nebudou Konceptem
ÚP dotčeny. Především díky navrženým plochám
výroby se dá předpokládat, že v řešeném území vzroste
počet větších zdrojů znečišťování ovzduší.

119C4

kvalita vody

V Konceptu ÚP je navržena nová kanalizace
k rozvojovým
plochám
a
současně
postupná
rekonstrukce kanalizace stávající, proto se dá
předpokládat postupné zlepšení kvality vody v hlavním
vodním toku území Labe.

119C5

radonové ohrožení

Radonové ohrožení budov se dá zmírnit např.
technickými opatřeními při výstavbě, samotný Koncept
ÚP však nemá na tento jev vliv.

119C6

nakládání s odpady vč. zařízení
na třídění odpadu

V řešeném území se nachází kompostárna a sběrný
dvůr ve Všebořicích. Koncept ÚP tato zařízení
respektuje a nenavrhuje žádné nové.

hlukové zatížení území

Hlukové zatížení území je dáno především intenzivní
dopravou na silnici I. třídy I/30 a želeniční dopravou.
V Konceptu ÚP je navržena komunikační síť, která po
realizaci odlehčí centrální části města.

119C8

ochrana nelesní zeleně

V Konceptu ÚP respektováno návrhem lokálních složek
ÚSES a stabilizací ploch veřejné zeleně. Ochrana
mimolesní zeleně je dále podpořena regulativy
jednotlivých funkčních ploch.

119C9

Do oblasti se zvýšenou ochranou krajinného rázu je
navrženo několik ploch s indexem BI a DI-S. Při
zvýšená ochrana krajinného rázu dodržení stanovených regulativů a platných právních
předpisů by však nemělo dojít k výraznému
negativnímu vlivu.
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119C10

typický krajinný celek

Jako typický krajinný celek je hodnocena západní část
MO Město. Do této oblasti jsou navrhovány plochy s
indexy SM-V, BI a DI-S. V případě dodržení
stanovených regulativů a platných právních předpisů by
však nemělo dojít k výraznému negativnímu vlivu.

MĚSTSKÝ OBVOD 2: ÚSTÍ NAD LABEM – SEVERNÍ TERASA
Do městského obvodu 2 Ústí nad Labem – Severní terasa náleží území Bukov (část
zahrnující ZSJ Masarykova nemocnice), Ústí nad Labem (část zahrnující ZSJ KočkovStříbrníky, Mariánský vrch-Hůrka, Ovčárna, Severní terasa, Severní terasa-střed a sídliště
Dobětice-západ), Dobětice, Krásné Březno (část zahrnující ZSJ Nad Březnem).

Ekonomický pilíř
EKONOMICKÝ PILÍŘ
1

zastavěné území

Zastavěná plocha celého města nyní dle ČSÚ činí
544 ha. V Konceptu ÚP je navrženo rozšíření
zastavitelného území cca o 448,144 ha.

2

plochy výroby

Do MO Severní Terasa je navržena plocha s indexem
SM-M, u kterých je v regulativech podmíněně přípustné
zařízení drobné výroby.

68

vodovodní síť včetně ochranného
pásma

V Konceptu ÚP je navrženo rozšíření vodovodního řadu
v souvislosti s rozvojovými plochami určenými k bydlení
či výrobě.

70

síť kanalizačních stok včetně
ochranného pásma

Koncept ÚP navrhuje rozšíření kanalizačních stok a
napojení návrhových ploch pro bydlení či výrobu.
Současně uvažuje s rekonstrukcí kanalizace stávající a
rozšíření kanalizační sítě do dosud neodkanalizovaných
částí města.

72

elektrická stanice včetně
ochranného pásma

Stávající elektrické stanice jsou Konceptem ÚP
respektovány. Nově je navržena realizace rozvodny
s transformovnou Ústí Střed 110/22 kV včetně připojení
na stávající vedení VN 110 kV poblíž ulice Škroupova.

73

nadzemní a podzemní vedení
elektrizační soustavy včetně
ochranného pásma

Stávající vedení jsou Konceptem ÚP respektována.
Jsou navrženy nové VN přípojky pro napojení
rozvojových ploch.

74

technologický objekt zásobování
plynem

Není Konceptem ÚP dotčeno.

75

vedení plynovodu včetně
ochranného a bezpečnostního
pásma

Jsou navrženy nové trasy STL sítí z důvodů vymezení
rozvojových ploch zemním plynem.

79

technologický objekt zásobování
teplem včetně ochranného pásma

Konceptem ÚP respektováno.

80

teplovod včetně ochranného
pásma

Konceptem ÚP respektováno.

81

elektronické komunikační zařízení
včetně ochranného pásma

Koncept ÚP neřeší rozšíření vedení.

82

komunikační vedení včetně
ochranného pásma

Koncept ÚP neřeší rozšíření vedení.

92

silnice III. třídy včetně ochranného

Konceptem ÚP respektováno.

„Vyhodnocení vlivů Konceptu ÚP Ústí nad Labem na udržitelný rozvoj území“

20

pásma
93

místní a účelové komunikace

Stávající komunikace Koncept ÚP respektuje. Jsou
navrženy nové účelové komunikace především
v souvislosti s obslužností rozvojových ploch výroby a
bydlení.

101

trolejbusová doprava včetně
ochranného pásma

V Konceptu ÚP je navrženy nové trolejbusové trati a
současně se v některých lokalitách navrhuje náhrada
za současnou autobusovou dopravu.

Sociální pilíř
SOCIÁLNÍ PILÍŘ
plochy občanského vybavení –
vzdělávání, zdravotnictví, sport a
tělovýchova, kultura

V Konceptu ÚP se neuvažuje o rozšíření ploch veřejné
občanské vybavenosti. Jsou však navrženy plochy
občanského vybavení komerčního charakteru (OV-KM,
OV-K, OV-S a také SM-C, SM-M).

16

území s archeologickými nálezy

Na celém území se nachází III. zóna ÚAN, která bude
realizací všech návrhových ploch ovlivněna. Při
změnách
funkčního
využití
území
spojených
s výstavbou by proto mělo být postupováno
a dodržovány povinnosti vyplývající ze zákona
č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném
znění.

20

významný vyhlídkový bod

Konceptem ÚP respektováno.

106

V městě je navržena síť cyklostezek, které jsou
cyklostezka, cyklotrasa, hipostezka
napojeny na regionální a nadregionální trasy a spojují
a turistická stezka, lyžařské trasy
významné rekreační cíle v okolí města.

109

vymezené zóny havarijního
plánování

V okolí areálu Spolchemie je vymezena zóna
havarijního plánování, která zasahuje do všech MO
města. Realizací Konceptu ÚP bude tato zóna
ovlivněna.

110

objekt civilní ochrany

Objekty CO nebudou Konceptem ÚP dotčeny.

112

objekt důležitý pro plnění úkolů
Policie České republiky

Konceptem ÚP respektovány.

116

počet dokončených bytů k 31.12.
každého roku

Data za jednotlivé MO nejsou k dispozici. Celkově na
území celého města bylo dokončeno cca 30-60 bytů
ročně.

počet a hustota uživatelů území

Dle kartogramů z r. 2001 patří MO Severní terasa mezi
nejvíce obydlené území z celého města. V 60.-70.
letech zde probíhala mohutná výstavba panelových
sídlišť. Koncept ÚP navrhuje další zástavbu pro bydlení
individuální.

119B2

počet rozestavěných budov

Rozšířením ploch pro bydlení individuální i městské a
ploch smíšených obytných dojde k významnému
navýšení počtu nových budov v území v různém stupni
rozestavěnosti ve sledovaném období. Na úrovni
územního plánování nelze hodnotit.

119B3

zastavěné plochy

Realizací všech ploch navržených v Konceptu ÚP dojde
k navýšení zastavěné plochy o 448,144 ha.

119B4

nabídka pracovních příležitostí
(PP) vůči počtu nezaměstnaných
obyvatel

Data za jednotlivé MO nejsou k dispozici. Celkově pro
město Ústí nad Labem bylo v r. 2008 k dispozici 678 PP
na 4859 obyvatel. Koncept ÚP navrhuje plochy pro
výrobu a plochy smíšené obytné zahrnující obslužnou
sféru místního i nadmístního významu či nerušící

3

119B1

„Vyhodnocení vlivů Konceptu ÚP Ústí nad Labem na udržitelný rozvoj území“

21

výrobu, jejichž realizací a následným provozem vzroste
nabídka pracovních míst.

119B5

míra nezaměstnanosti

Data za jednotlivé MO nejsou k dispozici. Míra
nezaměstnanosti činí v r. 2008 na území města 9,63%.
Koncept ÚP navrhuje plochy pro výrobu a plochy
smíšené obytné zahrnující obslužnou sféru místního i
nadmístního významu či nerušící výrobu, jejichž
realizací a následným provozem vzroste nabídka
pracovních míst.

Environmentální pilíř
ENVIRONMENTÁLNÍ PILÍŘ
17

oblast krajinného rázu a její
charakteristika

18

místo krajinného rázu a jeho
charakteristika

21

Prvky nadregionálního, regionálního i lokálního ÚSES
územní systém ekologické stability byly Konceptem ÚP stabilizovány a rozšířeny tak, aby
byla podpořena jejich funkčnost.

22

významný krajinný prvek
registrovaný, pokud není vyjádřen
jinou položkou

Registrovaný VKP Prameniště v ulici Na Louži bude
v případě realizace významně ovlivněn, jelikož většina
území spadající pod tento VKP je zahrnuta v ploše P1114 s indexem BI. Registrovaný VKP Mariánská skála je
v Konceptu ÚP navržen jako plocha veřejné zeleně –
lesopark se souvisejícími komunikacemi. Do JZ cípu
zasahuje změna P11-33 s indexem SM-C.

23

významný krajinný prvek ze
zákona, pokud není vyjádřen jinou
položkou

Vliv Konceptu ÚP na VKP ze zákona je vyhodnocen
v rámci jiných jevů (jev č.37, 38, 39, 44, 47, 48).

32

památný strom včetně ochranného Památný strom Lípa
pásma
Konceptem ÚP dotčena.

37

lesy ochranné

Konceptem ÚP respektovány.

38

lesy zvláštního určení

Konceptem ÚP respektovány.

39

lesy hospodářské

Konceptem ÚP respektovány.

40

vzdálenost 50 m od okraje lesa

Koncept ÚP se návrhovými lokalitami ochranného
pásma lesa přímo dotýká; při realizaci stavby je třeba
požádat státní orgán ochrany lesů o souhlasné
stanovisko s realizací a výjimku z ochranného pásma.

41

bonitovaná půdně ekologická
jednotka

Nebude Konceptem ÚP dotčena.

42

hranice biochor

Nebude Konceptem ÚP dotčena.

47

vodní útvar povrchové, podzemní
vody včetně ochranných pásem

Realizace Konceptu ÚP bude mít na povrchové vody
spíše pozitivní vliv, a to především na jejich kvalitu (při
výstavbě se předpokládá rozšíření stávající kanalizační
sítě), Koncept ÚP také upozorňuje na nutnost
revitalizace drobných vodních toků (v případě realizace
některých dopravních staveb je úprava vodních toků
zahrnuta); podzemní vody budou pozitivně ovlivněny
upřednostňovaným zásakem dešťových vod.

49

povodí vodního toku, rozvodnice

Území patří do 3 základních povodí a rozvodnice je
mezi nimi tvořena přirozenou linií podle morfologie
terénu; Koncept ÚP povodí ani rozvodnici neovlivní.

Konceptem ÚP dojde k ovlivnění krajinného rázu
především rozšířením ploch určených pro výstavbu
objektů pro trvalé bydlení, občanskou vybavenost a
plochy smíšené obytné městské.

nad

Chuderovem

„Vyhodnocení vlivů Konceptu ÚP Ústí nad Labem na udržitelný rozvoj území“

nebude
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57

dobývací prostor

Konceptem ÚP respektován a do budoucna navržen
pro plochy veřejné zeleně – lesopark, po plánované
rekultivaci.

62

sesuvné území a území jiných
geologických rizik

Sesuvné území bude realizací Konceptu ÚP dotčeno,
jelikož je do této oblastí situována plocha pro ZV-LP.

64

staré zátěže území a
kontaminované plochy

V MO Severní terasa se nacházejí brownfields Hotel
Máj a plánované obchodní centrum. V Konceptu ÚP
jsou tyto plochy navrženy na sanaci a rekultivaci.

65

oblast se zhoršenou kvalitou
ovzduší

Součástí Konceptu ÚP je navržení dopravního řešení,
které odvede převážnou část dopravy z v současnosti
přetíženého centra města a rozšíření tras pro trolejbusy.
Současně Koncept ÚP řeší plynofikaci některých oblasti
a rozšíření sítě CZT. Vše by mělo přispět ke zlepšení
současné situace v oblasti kvality ovzduší, kdy je město
soudobě řazeno do OZKO v důsledku překračování
koncentrací sledovaných látek, a to především PM10 a

NOx.
119C1

klimatické charakteristiky území

Nebudou realizací Konceptu ÚP dotčeny.

119C2

struktura půdního fondu

Realizací dojde k záborům 444,4785 m ZPF a 3,6655
2
m PUPFL.

119C4

kvalita vody

V Konceptu ÚP je navržena nová kanalizace
k rozvojovým
plochám
a
současně
postupná
rekonstrukce kanalizace stávající, proto se dá
předpokládat postupné zlepšení kvality vody v hlavním
vodním toku území Labe.

119C5

radonové ohrožení

Radonové ohrožení budov se dá zmírnit např.
technickými opatřeními při výstavbě, samotný Koncept
ÚP však nemá na tento jev vliv.

hlukové zatížení území

Hlukové zatížení území MO Severní Terasa je nižší než
v ostatních MO. I tak je však území ovlivněno provozem
na komunikaci I/30. Hluková situace je řešena
Konceptem ÚP zkvalitněním a posílením komunikační
sítě města.

ochrana nelesní zeleně

V Konceptu ÚP respektováno návrhem lokálních složek
ÚSES a stabilizací ploch veřejné zeleně (ZV-LP, ZV-L).
Ochrana mimolesní zeleně je dále podpořena regulativy
jednotlivých funkčních ploch.

2

119C7

119C8

MĚSTSKÝ OBVOD 3: ÚSTÍ NAD LABEM - NEŠTĚMICE
Ústí nad Labem – Neštěmice zahrnuje Neštěmice, Krásné Březno (část zahrnující ZSJ
Krásné Březno, Krásné Březno-Nový Svět, Krásné Březno-Pod vyhlídkou, Krásné Březnoprůmyslový obvod, Krásné Březno-Přístavné, Krásné Březno-západ, Nad zoologickou
zahradou) a Mojžíř.

Ekonomický pilíř
EKONOMICKÝ PILÍŘ
1

zastavěné území

Zastavěná plocha celého města nyní dle ČSÚ činí
544 ha. V Konceptu ÚP je navrženo rozšíření
zastavitelného území cca o 448,144 ha.

„Vyhodnocení vlivů Konceptu ÚP Ústí nad Labem na udržitelný rozvoj území“
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2

plochy výroby

Do MO Neštěmice jsou navrženy plochy s indexem SMM, u kterých je v regulativech podmíněně přípustné
zařízení drobné výroby.

44

vodní zdroj povrchové, podzemní
vody včetně ochranných pásem

V MO se nachází zdroj podzemní vody v Mojžíři a také
2 vrty v Neštěmicích. Konceptem ÚP jsou respektovány
včetně jejich ochranných pásem.

67

technologický objekt zásobování
vodou včetně ochranného pásma

V MO Neštěmice nebudou stávající VDJ Konceptem
ÚP dotčeny. Nové VDJ nejsou navrženy.

68

vodovodní síť včetně ochranného
pásma

V Konceptu ÚP je navrženo rozšíření vodovodního řadu
v souvislosti s rozvojovými plochami určenými k bydlení
či výrobě.

69

technologický objekt odvádění a
čištění odpadních vod včetně
ochranného pásma

ČOV Neštěmice nebude Konceptem ÚP dotčena.

síť kanalizačních stok včetně
ochranného pásma

Koncept ÚP navrhuje rozšíření kanalizačních stok a
napojení návrhových ploch pro bydlení či výrobu.
Současně uvažuje s rekonstrukcí kanalizace stávající a
rozšíření kanalizační sítě do dosud neodkanalizovaných
částí města.

70

72
73

elektrická stanice včetně
ochranného pásma
nadzemní a podzemní vedení
elektrizační soustavy včetně
ochranného pásma

Nebude Konceptem ÚP ovlivněno.
Stávající vedení jsou Konceptem ÚP respektována.
Jsou navrženy nové VN přípojky pro napojení
rozvojových ploch.

74

technologický objekt zásobování
plynem

Konceptem ÚP je navržena výstavba nové VTL
regulační stanice v Krásném Březně z důvodu
nedostatečné kapacity stávajících STL sítí.

75

vedení plynovodu včetně
ochranného a bezpečnostního
pásma

Jsou navrženy nové trasy STL sítí z důvodů vymezení
rozvojových ploch zemním plynem.

79

technologický objekt zásobování
teplem včetně ochranného pásma

Konceptem ÚP respektováno.

80

teplovod včetně ochranného
pásma

Konceptem ÚP respektováno.

81

elektronické komunikační zařízení
včetně ochranného pásma

Koncept ÚP neřeší rozšíření vedení.

82

komunikační vedení včetně
ochranného pásma

Koncept ÚP neřeší rozšíření vedení.

90

silnice I. třídy včetně ochranného
pásma

Navržen mostní objekt propojující ul. Vítězná (II/261) se
silnicí I/62 v části Krásné Březno,

92

silnice III. třídy včetně ochranného
pásma

Navržena rekonstrukce propojení ul. Neštěmická a Pod
Úvozem.

93

místní a účelové komunikace

Rekonstrukce křižovatky Podmokelská x Drážďanská
na křižovatku okružní, dále je navržena rekonstrukce
propojení ulice Neštěmická smul. Pod Úvozem.

94

železniční dráha celostátní včetně
ochranného pásma

V Konceptu ÚP stabilizována a respektována. Není
navrženo její další rozšíření, pouze případná
rekonstrukce.

95

železniční dráha regionální včetně
ochranného pásma

V Konceptu ÚP stabilizována a respektována. Není
navrženo její další rozšíření, pouze případná
rekonstrukce.

97

vlečka včetně ochranného pásma

Koncept ÚP respektuje.

„Vyhodnocení vlivů Konceptu ÚP Ústí nad Labem na udržitelný rozvoj území“
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101

trolejbusová doprava včetně
ochranného pásma

V Konceptu ÚP je navrženy nové trolejbusové trati a
současně se v některých lokalitách navrhuje náhrada
za současnou autobusovou dopravu.

104

vodní cesta

Konceptem ÚP respektována.

114

jiná ochranná pásma

Pásmo hygienické
respektováno.

ochrany

je

Konceptem

ÚP

Sociální pilíř
SOCIÁLNÍ PILÍŘ
3

plochy občanského vybavení –
vzdělávání, zdravotnictví, sport a
tělovýchova, kultura

V Konceptu ÚP se neuvažuje o rozšíření ploch veřejné
občanské vybavenosti. Jsou však navrženy plochy
občanského vybavení komerčního charakteru (OV-KM,
OV-K, OV-S a také SM-C, SM-M).

8

nemovitá kulturní památka,
popřípadě soubor, včetně
ochranného pásma

Koncept ÚP NKP respektuje.

9

nemovitá národní kulturní
památka, popřípadě soubor,
včetně ochranného pásma

NNKP Kostel
respektován.

14

architektonicky cenná stavba,
soubor

Konceptem ÚP respektovány.

15

významná stavební dominanta

V řešeném území se nachází velké množství
zajímavých staveb technického charakteru, které se
dají označit jako dominanty města. Jedná se např. o jez
a vodní elektrárnu Střekov, Mariánský most, Benešův
most, Železniční most nebo cukrovar v Krásném
Březně. Tyto dominanty nebudou Konceptem ÚP
ovlivněny.

16

území s archeologickými nálezy

Na území MO Neštěmice se nachází I.-III. zóna ÚAM,
přičemž realizace Konceptu ÚP se dotkne všech zón a
to především ploch individuálního bydlení.

20

významný vyhlídkový bod

Konceptem ÚP respektovány.

106

V městě je navržena síť cyklostezek, které jsou
cyklostezka, cyklotrasa, hipostezka
napojeny na regionální a nadregionální trasy a spojují
a turistická stezka, lyžařské trasy
významné rekreační cíle v okolí města.

109

vymezené zóny havarijního
plánování

V okolí areálu Spolchemie je vymezena zóna
havarijního plánování, která zasahuje do všech MO
města. Realizací Konceptu ÚP bude tato zóna
ovlivněna.

110

objekt civilní ochrany

Konceptem ÚP jsou respektovány.

113

ochranné pásmo hřbitova

Do ochranného pásma hřbitova je navržena plocha
Z15-1 (bydlení individuální).

116

počet dokončených bytů k 31.12.
každého roku

Data za jednotlivé MO nejsou k dispozici. Celkově na
území celého města bylo dokončeno cca 30-60 bytů
ročně.

119B1

počet a hustota uživatelů území

Z kartogramů z r. 2001 je patrný vysoký počet obyvatel
především v k.ú. Neštěmice. Koncept ÚP navrhuje další
zástavbu pro bydlení individuální.

počet rozestavěných budov

Rozšířením ploch pro bydlení individuální i městské a
ploch smíšených obytných dojde k významnému
navýšení počtu nových budov v území v různém stupni
rozestavěnosti ve sledovaném období.

119B2

sv.

Floriána

je

„Vyhodnocení vlivů Konceptu ÚP Ústí nad Labem na udržitelný rozvoj území“

Konceptem

ÚP
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119B3

119B4

119B5

zastavěné plochy

Realizací všech ploch navržených v Konceptu ÚP dojde
k navýšení zastavěné plochy o 448,144 ha.

nabídka pracovních příležitostí
(PP) vůči počtu nezaměstnaných
obyvatel

Data za jednotlivé MO nejsou k dispozici. Celkově pro
město Ústí nad Labem bylo v r. 2008 k dispozici 678 PP
na 4859 obyvatel. Koncept ÚP navrhuje plochy pro
výrobu a plochy smíšené obytné zahrnující obslužnou
sféru místního i nadmístního významu či nerušící
výrobu, jejichž realizací a následným provozem vzroste
nabídka pracovních míst.

míra nezaměstnanosti

Data za jednotlivé MO nejsou k dispozici. Míra
nezaměstnanosti činí v r. 2008 na území města 9,63%.
Koncept ÚP navrhuje plochy pro výrobu a plochy
smíšené obytné zahrnující obslužnou sféru místního i
nadmístního významu či nerušící výrobu, jejichž
realizací a následným provozem vzroste nabídka
pracovních míst.

Environmentální pilíř
ENVIRONMENTÁLNÍ PILÍŘ
17

oblast krajinného rázu a její
charakteristika

18

místo krajinného rázu a jeho
charakteristika

21

Prvky nadregionálního, regionálního i lokálního ÚSES
územní systém ekologické stability byly Konceptem ÚP stabilizovány a rozšířeny tak, aby
byla podpořena jejich funkčnost.

23

významný krajinný prvek ze
zákona, pokud není vyjádřen jinou
položkou

Vliv Konceptu ÚP na VKP ze zákona je vyhodnocen
v rámci jiných jevů (jev č. 37, 38, 39, 44, 47, 48).

26

chráněná krajinná oblast včetně
zón

CHKO České Středohoří nebude výrazně dotčena,
jelikož plánované záměry v daném území zasahují do
IV. (okrajové) zóny CHKO.

28

přírodní rezervace včetně
ochranného pásma

PR Kozí vrch je Konceptem ÚP respektována včetně
ochranného pásma.

31

přírodní památka včetně
ochranného pásma

PP Divoká rokle je Konceptem ÚP respektována včetně
ochranného pásma.

32

V MO Neštěmice se nachází celkem 8 památných
stromů. Kromě dubu v Krásném Březně, který je
památný strom včetně ochranného
součástí návrhové lokality N13-9 s indexem ZO (zeleň
pásma
ochranná), jsou všechny stromy Konceptem ÚP
respektovány.

37

lesy ochranné

Konceptem ÚP respektovány.

38

lesy zvláštního určení

Konceptem ÚP respektovány.

39

lesy hospodářské

Konceptem ÚP respektovány.

40

vzdálenost 50 m od okraje lesa

Koncept ÚP se návrhovými lokalitami ochranného
pásma lesa přímo dotýká; při realizaci stavby je třeba
požádat státní orgán ochrany lesů o souhlasné
stanovisko s realizací a výjimku z ochranného pásma.

41

bonitovaná půdně ekologická
jednotka

Bude Konceptem ÚP částečně ovlivněna, jelikož jsou
navrženy plochy OV a DI-S na půdy s třídou ochrany I.
a II.

42

hranice biochor

Konceptem ÚP respektovány.

Konceptem ÚP dojde k ovlivnění krajinného rázu
především rozšířením ploch pro výstavbu objektů pro
trvalé bydlení, občanskou vybavenost a plochy smíšené
obytné městské.

„Vyhodnocení vlivů Konceptu ÚP Ústí nad Labem na udržitelný rozvoj území“
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47

vodní útvar povrchové, podzemní
vody včetně ochranných pásem

Realizace Konceptu ÚP bude mít na povrchové vody
spíše pozitivní vliv, a to především na jejich kvalitu (při
výstavbě se předpokládá rozšíření stávající kanalizační
sítě), Koncept ÚP také upozorňuje na nutnost
revitalizace drobných vodních toků (v případě realizace
některých dopravních staveb je úprava vodních toků
zahrnuta); podzemní vody budou pozitivně ovlivněny
upřednostňovaným zásakem dešťových vod.

49

povodí vodního toku, rozvodnice

Území patří do 3 základních povodí a rozvodnice je
mezi nimi tvořena přirozenou linií podle morfologie
terénu; Koncept ÚP povodí ani rozvodnici neovlivní.

50

záplavové území

Záplavové území Q100 bude realizací Konceptu ÚP
dotčeno, a to především dopravními stavbami PD-31,
PD-36, PD-37. K realizaci staveb v záplavovém území
je potřeba souhlasného stanoviska příslušného
vodoprávního úřadu.

51

aktivní zóna záplavového území

Aktivní zóna je v MO Neštěmice Konceptem ÚP
respektována.

54

objekt/zařízení protipovodňové
ochrany

Navrženo opatření pro ochranu nádraží Krásné Březno
před Q100 využitím drážního tělesa trati „Praha-Děčín“
v kombinaci s mobilním hrazením, úpravami na
kanalizaci, čerpacími stanicemi… Koncept ÚP
respektuje.

61

poddolované území

Poddolované území je Konceptem ÚP ovlivněno
navrženou plochou OV. Před realizací staveb je třeba
provést podrobný inženýrsko-geologický průzkum.

62

sesuvné území a území jiných
geologických rizik

Sesuvné území bude realizací Konceptu ÚP dotčeno,
jelikož jsou do těchto oblastí situovány plochy pro BI.
Před realizací staveb je třeba provést inženýrskogeologický průzkum.

64

staré zátěže území a
kontaminované plochy

SEZ (areál f. TONASO) nebude rozšiřován či
regulován. Koncept ÚP uvažuje se sanací a rekultivací
stávajících SEZ a ploch brownfields.

65

oblast se zhoršenou kvalitou
ovzduší

Součástí Konceptu ÚP je navržení dopravního řešení,
které odvede převážnou část dopravy z v současnosti
přetíženého centra města a rozšíření tras pro trolejbusy.
Současně Koncept ÚP řeší plynofikaci některých oblasti
a rozšíření sítě CZT. Vše by mělo přispět ke zlepšení
současné situace v oblasti kvality ovzduší, kdy je město
soudobě řazeno do OZKO v důsledku překračování
koncentrací sledovaných látek, a to především PM10 a
NOx.

119C1

klimatické charakteristiky území

Nebudou realizací Konceptu ÚP dotčeny.

119C2

struktura půdního fondu

Realizací dojde k záborům 444,4785 m ZPF a 3,6655
2
m PUPFL.

119C3

zdroje znečišťování ovzduší

Stávající zdroje znečištění ovzduší nebudou Konceptem
ÚP dotčeny – neuvažuje se s jejich rozšířením ani
regulací. Do MO se nenavrhují nové plochy pro výrobu.

119C4

kvalita vody

V Konceptu ÚP je navržena nová kanalizace
k rozvojovým
plochám
a
současně
postupná
rekonstrukce kanalizace stávající, proto se dá
předpokládat postupné zlepšení kvality vody v hlavním
vodním toku území Labe.

119C5

radonové ohrožení

Radonové

2

ohrožení

budov

se

dá
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zmírnit

např.

27

technickými opatřeními při výstavbě, samotný Koncept
ÚP však nemá na tento jev vliv.
119C7

119C8

hlukové zatížení území

Hlukové zatížení území MO Neštěmice je ovlivněno
provozem na komunikaci I/62. Hluková situace je
řešena Konceptem ÚP zkvalitněním a posílením
komunikační sítě města.

ochrana nelesní zeleně

V Konceptu ÚP respektováno návrhem lokálních složek
ÚSES a stabilizací ploch veřejné zeleně. Ochrana
mimolesní zeleně je dále podpořena regulativy
jednotlivých funkčních ploch.

119C10 typický krajinný celek

Jako
typický
krajinný
celek
je
hodnocena
severozápadní část MO Neštěmice. Do této oblasti jsou
navrhovány plochy s indexy BI a BM. V případě
dodržení stanovených regulativů a platných právních
předpisů by však nemělo dojít k výraznému
negativnímu vlivu.

MĚSTSKÝ OBVOD 4: ÚSTÍ NAD LABEM - STŘEKOV
Do městského obvodu 4 Ústí nad Labem – Střekov spadají části Brná nad Labem, Budov
u Svádova, Církvice, Kojetice u Malečova, Nová Ves, Olešnice u Svádova, Sebuzín, Střekov
a Svádov.

Ekonomický pilíř
EKONOMICKÝ PILÍŘ
1

zastavěné území

Zastavěná plocha celého města nyní dle ČSÚ činí
544 ha. V Konceptu ÚP je navrženo rozšíření
zastavitelného území cca o 448,144 ha.

2

plochy výroby

Stávající plochy výroby jsou v Konceptu ÚP
stabilizovány a v řešeném území nejsou nové plochy
výroby navrženy.

44

vodní zdroj povrchové, podzemní
vody včetně ochranných pásem

V MO se nachází zdroje podzemní vody, a to
prameniště a vrty v Sebuzíně a vrt ve Svádově.
Konceptem ÚP jsou respektovány včetně ochranných
pásem.

67

technologický objekt zásobování
vodou včetně ochranného pásma

V MO Střekov nebudou stávající VDJ Konceptem ÚP
dotčeny. Nové VDJ nejsou navrženy.

68

vodovodní síť včetně ochranného
pásma

V Konceptu ÚP je navrženo rozšíření vodovodního řadu
v souvislosti s rozvojovými plochami určenými k bydlení
či výrobě.

69

technologický objekt odvádění a
čištění odpadních vod včetně
ochranného pásma

Na území MO Střekov jsou v současné době 2 ČOV, a
to ČOV Střekov a ČOV Brná. V Konceptu ÚP je
navržena realizace ČOV Církvice, ČOV Nová Ves
(Kojetice) a ČOV Olešnice.

70

síť kanalizačních stok včetně
ochranného pásma

Koncept ÚP navrhuje rozšíření kanalizačních stok a
napojení návrhových ploch pro bydlení či výrobu.
Současně uvažuje s rekonstrukcí kanalizace stávající a
rozšíření kanalizační sítě do dosud neodkanalizovaných
částí města.

72

elektrická stanice včetně

V Konceptu ÚP respektováno.

„Vyhodnocení vlivů Konceptu ÚP Ústí nad Labem na udržitelný rozvoj území“
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ochranného pásma
73

nadzemní a podzemní vedení
elektrizační soustavy včetně
ochranného pásma

Stávající vedení jsou Konceptem ÚP respektována. Je
navržena územní rezerva pro vedení VVN 110 kV
Březí-Střekov.

74

technologický objekt zásobování
plynem

Není Konceptem ÚP dotčeno.

75

vedení plynovodu včetně
ochranného a bezpečnostního
pásma

Jsou navrženy nové trasy STL sítí z důvodů vymezení
rozvojových ploch zemním plynem.

80

teplovod včetně ochranného
pásma

V Konceptu ÚP je navrženo připojení pravobřežního
systému CZT na rozvody Teplárny Trmice.

81

elektronické komunikační zařízení
včetně ochranného pásma

Koncept ÚP neřeší rozšíření vedení.

82

komunikační vedení včetně
ochranného pásma

Koncept ÚP neřeší rozšíření vedení.

91

silnice II. třídy včetně ochranného
pásma

Rekonstrukce
podjezdu
na
silnici
II/261-ulice
Železničářská a Litoměřická, tunelové propojení ul.
Karla IV. se silnicí II/261 (Vítězná, městská část
Olšinky), rekonstrukce silnice II/261 v Brné (podjezd
pod železnicí).

92

silnice III. třídy včetně ochranného
pásma

Rekonstrukce silnice III/2472 včetně okružní křižovatky
se silnicí II/261.

93

místní a účelové komunikace

Konceptem ÚP nebudou místní komunikace v MO
Střekov dotčeny.

94

železniční dráha celostátní včetně
ochranného pásma

V Konceptu ÚP stabilizována a respektována. Není
navrženo její další rozšíření, pouze případná
rekonstrukce.

95

železniční dráha regionální včetně
ochranného pásma

V Konceptu ÚP stabilizována a respektována. Není
navrženo její další rozšíření, pouze případná
rekonstrukce. Je navržena nová poloha železniční
zastávky Sebuzín a nová železniční zastávka Brná.

97

vlečka včetně ochranného pásma

Koncept ÚP respektuje.

101

trolejbusová doprava včetně
ochranného pásma

V Konceptu ÚP je navrženy nové trolejbusové trati a
současně se v některých lokalitách navrhuje náhrada
za současnou autobusovou dopravu.

104

vodní cesta

Konceptem ÚP respektována.

114

jiná ochranná pásma

Vyhlášená pásma hygienické ochrany bude v městské
části Církvice ovlivněno návrhem ploch k bydlení a
rekreaci.

Sociální pilíř
SOCIÁLNÍ PILÍŘ

3

plochy občanského vybavení –
vzdělávání, zdravotnictví, sport a
tělovýchova, kultura

V Konceptu ÚP se neuvažuje o rozšíření ploch veřejné
občanské vybavenosti, kromě plochy pro Krajský soud.
Jsou však navrženy plochy občanského vybavení
komerčního charakteru (OV-KM, OV-K, OV-S a také
SM-C, SM-M).

8

nemovitá kulturní památka,
popřípadě soubor, včetně
ochranného pásma

NKP jsou Konceptem ÚP respektovány; v ochranném
pásmu NKP Hrad Střekov je situováno 8 ploch
přestavby s indexem BI (P18-13, P18-14, P18-15, P1816, P18-17, P18-18, P18-19, P18-20) a 2 plochy změny

„Vyhodnocení vlivů Konceptu ÚP Ústí nad Labem na udržitelný rozvoj území“
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(Z18-7, Z18-8).
architektonicky cenná stavba,
soubor

Architektonicky cenné stavby nejsou Konceptem ÚP
dotčeny.

významná stavební dominanta

Mezi významné stavební dominanty patří jez a vodní
elektrárna Střekov, Mariánský most, Benešův most,
Železniční most; tyto stavby nejsou Konceptem ÚP
dotčeny.

16

území s archeologickými nálezy

Na území městského obvodu Střekov se nachází I. – III.
zóna ÚAN; Koncept ÚP zasahuje všechny zóny ÚAN,
ovšem většina ploch přestavby a změn zasahuje do
ÚAN III., pouze v oblasti hradu Střekov a v k.ú. Svádov
jsou situovány plochy přestavby a změn s indexem BI,
BM, SM-C, SM-M, DI-S (propojení ul. Karla IV. s ul.
Vítězná – tunel), PV a ZO, které jsou částečně nebo
úplně navrženy v I. zóně ÚAN. Při změnách funkčního
využití území spojených s výstavbou by proto mělo být
postupováno a dodržovány povinnosti vyplývající ze
zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči,
v platném znění.

20

významný vyhlídkový bod

Konceptem ÚP respektovány.

106

V městě je navržena síť cyklostezek, které jsou
cyklostezka, cyklotrasa, hipostezka
napojeny na regionální a nadregionální trasy a spojují
a turistická stezka, lyžařské trasy
významné rekreační cíle v okolí města.

109

vymezené zóny havarijního
plánování

V okolí areálu Spolchemie je vymezena zóna
havarijního plánování, která zasahuje do všech MO
města. Realizací Konceptu ÚP bude tato zóna
ovlivněna.

110

objekt civilní ochrany

Konceptem ÚP respektovány.

112

objekt důležitý pro plnění úkolů
Policie České republiky

Konceptem ÚP respektovány.

113

ochranné pásmo hřbitova

Do ochranného pásma krematoria zasahuje plocha
přestavby s indexem BI (P18-6) a současně plánované
propojení ulic Karla IV. a Vítězná plochou dopravní
infrastruktury (tunel).

115

ostatní veřejná infrastruktura

Do tohoto jevu jsou zahrnuta např. stálá lehká
opevnění, která jsou Konceptem ÚP respektována.

116

počet dokončených bytů k 31.12.
každého roku

Data za jednotlivé MO nejsou k dispozici. Celkově na
území celého města bylo dokončeno cca 30-60 bytů
ročně.

počet a hustota uživatelů území

Dle kartogramů z r. 2001 patřil MO Střekov k oblastem
se střední hustotou obyvatel. V současnosti vzrůstá
zájem o trvalé bydlení v environmentálně atraktivní
lokalitě, především v částech Brná, Církvice, Sebuzín a
Svádov.

119B2

počet rozestavěných budov

Rozšířením ploch pro bydlení individuální i městské a
ploch smíšených obytných dojde k významnému
navýšení počtu nových budov v území v různém stupni
rozestavěnosti ve sledovaném období.

119B3

zastavěné plochy

Realizací všech ploch navržených v Konceptu ÚP dojde
k navýšení zastavěné plochy o 448,144 ha.

119B4

nabídka pracovních příležitostí
(PP) vůči počtu nezaměstnaných
obyvatel

Data za jednotlivé MO k nejsou dispozici. Celkově pro
město Ústí nad Labem bylo v r. 2008 k dispozici 678 PP
na 4859 obyvatel. Koncept ÚP navrhuje plochy pro

14

15

119B1

„Vyhodnocení vlivů Konceptu ÚP Ústí nad Labem na udržitelný rozvoj území“

30

výrobu a plochy smíšené obytné zahrnující obslužnou
sféru místního i nadmístního významu či nerušící
výrobu, jejichž realizací a následným provozem vzroste
nabídka pracovních míst.

119B5

míra nezaměstnanosti

Data za jednotlivé MO nejsou k dispozici. Míra
nezaměstnanosti činí v r. 2008 na území města 9,63%.
Koncept ÚP navrhuje plochy pro výrobu a plochy
smíšené obytné zahrnující obslužnou sféru místního i
nadmístního významu či nerušící výrobu, jejichž
realizací a následným provozem vzroste nabídka
pracovních míst.

Environmentální pilíř
ENVIRONMENTÁLNÍ PILÍŘ
17

oblast krajinného rázu a její
charakteristika

Konceptem ÚP dojde k ovlivnění krajinného rázu
především rozšířením ploch pro výstavbu objektů pro
trvalé nebo rekreační bydlení na ¾ území městského
obvodu Střekov, které spadá do území s vysokou
estetickou hodnotou.

18

místo krajinného rázu a jeho
charakteristika

21

územní systém ekologické stability

Prvky lokálního ÚSES byly Konceptem ÚP stabilizovány
a rozšířeny tak, aby byla podpořena jejich funkčnost.

23

významný krajinný prvek ze
zákona, pokud není vyjádřen jinou
položkou

Vliv Konceptu ÚP na VKP ze zákona je vyhodnocen
v rámci jiných jevů (jev č. 37, 38, 39, 44, 47, 48).

26

chráněná krajinná oblast včetně
zón

Zonace CHKO České Středohoří bude realizací
Konceptu ÚP dotčena, jelikož do nejpřísněji chráněné I.
zóny jsou navrženy plochy změn ZD-19 (DI-S), Z19-1
(BI), Z19-2 (BI), Z19-3 (BI), Z19-4 (BI), Z20-1 (BI), Z202 (BI), Z20-3 (RZ), Z22-1 (BI) a plochy přestavby P19-1
(BI), P19-2 (BI), P22-1 (BI).

28

přírodní rezervace včetně
ochranného pásma

PR Sluneční stráň je Konceptem ÚP respektována
včetně ochranného pásma.

31

přírodní památka včetně
ochranného pásma

PP Loupežnická jeskyně je Konceptem
respektována včetně ochranného pásma.

32

památný strom včetně ochranného
Konceptem ÚP respektovány.
pásma

37

lesy ochranné

Konceptem ÚP respektovány.

38

lesy zvláštního určení

Konceptem ÚP převážně respektovány, pouze plocha
Z24-1 s indexem BI zasahuje do plochy lesů zvláštního
určení.

lesy hospodářské

Realizací ploch ZD-19 dojde k záboru 711,80872 m
PUPFL a tím k mírnému zásahu do hospodářských
lesů.

vzdálenost 50 m od okraje lesa

Koncept ÚP se návrhovými lokalitami ochranného
pásma lesa přímo dotýká; při realizaci stavby je třeba
požádat státní orgán ochrany lesů o souhlasné
stanovisko s realizací a výjimku z ochranného pásma.

bonitovaná půdně ekologická
jednotka

BPEJ nebude Konceptem ÚP ovlivněna; kromě ploch
přestavby P18-1, P18-2, P18-3, P18-4 a P18-5
s indexem SM-C a SM-M, které jsou umístěny na
půdách s I. třídou ochrany, jsou záměry přestavby a
změn situovány na půdách s žádným příp. nižším
stupněm ochrany III. – V.

ÚP

2
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hranice biochor

Konceptem ÚP respektovány.

47

vodní útvar povrchové, podzemní
vody včetně ochranných pásem

Realizace Konceptu ÚP bude mít na povrchové vody
spíše pozitivní vliv, a to především na jejich kvalitu (při
výstavbě se předpokládá rozšíření stávající kanalizační
sítě), Koncept ÚP také upozorňuje na nutnost
revitalizace drobných vodních toků (v případě realizace
některých dopravních staveb je úprava vodních toků
zahrnuta); podzemní vody budou pozitivně ovlivněny
upřednostňovaným zásakem dešťových vod.

49

povodí vodního toku, rozvodnice

Území patří do 3 základních povodí a rozvodnice je
mezi nimi tvořena přirozenou linií podle morfologie
terénu; Koncept ÚP povodí ani rozvodnici neovlivní.

záplavové území

Záplavové území Q100 bude realizací Konceptu ÚP
dotčeno, a to především dopravními stavbami PD-46,
PD-47, PD-67, ZD-25, ZD-26 a ZD-27. Dále do
záplavového území zasahují plochy změn Z26-3 (BI),
Z26-1 (RI), Z25-1 (BI) a plochy přestavby P18-1 (SMC), P18-2 (SM-M), P18-3 (SM-C), P18-4 (SM-C), P18-5
(SM-C), P26-1 (BI). K realizaci staveb v záplavovém
území je potřeba souhlasného stanoviska příslušného
vodoprávního úřadu.

51

aktivní zóna záplavového území

Aktivní zóna bude realizací Konceptu ÚP dotčena, a to
především dopravními stavbami PD-46, PD-47, PD-67,
ZD-25, ZD-26 a ZD-27. Dále do aktivní zóny zasahuje
plochy přestavby P18-3 (SM-C). Podle zákona
č. 254/2001 Sb., o vodách, je stavební činnost v aktivní
zóně záplavového území omezena pouze na některé
stavby dopravní infrastruktury a vodních děl (viz. § 67
zákona), přičemž je nutné souhlasné stanovisko
příslušného vodoprávního úřadu.

62

sesuvné území a území jiných
geologických rizik

Sesuvné území bude realizací Konceptu ÚP dotčeno,
jelikož jsou do těchto oblastí situovány plochy pro RI a
BI. Před realizací staveb je třeba provést inženýrskogeologický průzkum.

staré zátěže území a
kontaminované plochy

Navrhované plochy se oblastí s výskytem SEZ
nedotýkají. Pouze plochy P18-1, P18-3, P18-4 a P18-5
s indexem SM-C a plocha P18-2 s indexem SM-M
zasahují do rizikové oblasti stanovené v okolí SEZ firmy
ZPA EKOREG spol. s.r.o.. Koncept ÚP v budoucnu
uvažuje se sanací a rekultivací ploch brownfields.

65

oblast se zhoršenou kvalitou
ovzduší

Součástí Konceptu je navržení dopravního řešení, které
odvede převážnou část dopravy z v současnosti
přetíženého centra města a rozšíření tras pro trolejbusy.
Současně Koncept ÚP řeší plynofikaci oblasti Brná a
rozšíření sítě CZT. Vše by mělo přispět ke zlepšení
současné situace v oblasti kvality ovzduší, kdy je město
soudobě řazeno do OZKO v důsledku překračování
koncentrací sledovaných látek, a to především PM10 a
NOx.

84

objekty nebo zařízení zařazené do
skupiny A nebo B s umístěnými
nebezpečnými látkami

V městském obvodu Střekov jsou Konceptem ÚP
respektovány.

119C1

klimatické charakteristiky území

Nebudou realizací Konceptu ÚP dotčeny.

119C2

struktura půdního fondu

Realizací dojde k záborům 444,4785 m ZPF a 3,6655
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2

m PUPFL.
zdroje znečišťování ovzduší

Na území MO Střekov se nachází celkem 3 velké zdroje
znečišťování ovzduší – Setuza a.s., Energy Ústí nad
Labem a.s. a Linde Gas a.s.; Konceptem ÚP nebudou
dotčeny a nové zdroje nejsou do MO navrženy.

119C4

kvalita vody

V Konceptu ÚP je navržena nová kanalizace
k rozvojovým
plochám
a
současně
postupná
rekonstrukce kanalizace stávající, proto se dá
předpokládat postupné zlepšení kvality vody v hlavním
vodním toku území Labe.

119C5

radonové ohrožení

Radonové ohrožení budov se dá zmírnit např.
technickými opatřeními při výstavbě, samotný Koncept
ÚP však nemá na tento jev vliv.

hlukové zatížení území

Hlukové zatížení území je dáno především intenzivní
dopravou na silnici II. třídy II/261. V Konceptu ÚP je
navrženo tunelové propojení ulic Karla IV. a Vítězná,
což by mělo výrazně odlehčit ulicím Děčínská, resp.
Přístavní.

ochrana nelesní zeleně

V Konceptu ÚP respektováno návrhem lokálních složek
ÚSES a stabilizací ploch veřejné zeleně. Ochrana
mimolesní zeleně je dále podpořena regulativy
jednotlivých funkčních ploch.

zvýšená ochrana krajinného rázu

Do oblasti se zvýšenou ochranou krajinného rázu je
navrženo několik ploch s indexem BI a DI-S. Při
dodržení stanovených regulativů a platných právních
předpisů by však nemělo dojít k výraznému
negativnímu vlivu.

119C3

119C7

119C8

119C9

119C10 typický krajinný celek

Jako typický krajinný celek je hodnocena celá oblast
MO Střekov, proto bude tento jev ovlivněn všemi
navrhovanými záměry. V případě dodržení stanovených
regulativů a platných právních předpisů by však nemělo
dojít k výraznému negativnímu vlivu.

SHRNUTÍ
Každý městský obvod je specifický svými hodnotami a jevy, které se vyskytují v daném
území. Konceptem ÚP jsou tyto hodnoty ovlivňovány. Z daného vyhodnocení vyplývá, že
jsou v jednotlivých obvodech rozvíjeny aktivity, které jsou umožněny potenciálem území
a posilují jejich hodnoty a specifičnost. Koncept ÚP respektuje únosnost a limity dané
charakteristikami jednotlivých městských obvodů. Rozvoj každého obvodu tedy odpovídá
jeho současnému zatížení a potenciálu – únosnosti rozvoje z hlediska zachování a rozvíjení
jeho hodnot, často se zdůrazněním jeho charakteru.
Ekonomický pilíř je nejvýrazněji ovlivněn v MO Ústí nad Labem - Město, kde je navrženo
nejvíce aktivit zaměřených na významnou dopravní infrastrukturu, plochy průmyslové
a komerční. Ekonomický rozvoj s novými plochami pro komerční využití je situován do tohoto
obvodu, protože je již v současnosti místní výrobní zónou, která má dobré územní
předpoklady pro další rozvoj a dopravní dostupnost.
Sociální pilíř je nejvýrazněji ovlivněn v MO Ústí nad Labem – Město, Ústí nad Labem –
Střekov, kde jsou navrženy největší kapacity pro bydlení. Jsou zde atraktivní a vhodné
„Vyhodnocení vlivů Konceptu ÚP Ústí nad Labem na udržitelný rozvoj území“
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lokality pro obytnou zástavbu s možností napojení na infrastrukturu, rychlým dosažením
občanského vybavení a dobrým životním prostředím.
V MO Ústí nad Labem - Město je také nejvíce ovlivněn pilíř environmentální, protože je zde
navrženo velké množství ploch výroby i bydlení v relativně atraktivním životním prostředí.
Silně bude environmentální pilíř ovlivněn i v MO Ústí nad Labem – Střekov, jelikož
navrhovaným rozvojem ploch pro individuální bydlení dojde k ovlivnění krajinného rázu
území. Využití přírodních hodnot pro rozvoj rekreačního potenciálu však respektuje limity
vyplývající z těchto hodnot a rozvoj zde reguluje tak, aby i další hodnoty území byly
zachovány.

„Vyhodnocení vlivů Konceptu ÚP Ústí nad Labem na udržitelný rozvoj území“
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D. PŘEDPOKLÁDANÉ VLIVY NA VÝSLEDKY ANALÝZY
SILNÝCH STRÁNEK, SLABÝCH STRÁNEK, PŘÍLEŽITOSTÍ
A HROZEB V ÚZEMÍ
Identifikované silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby v řešeném území byly shrnuty
do celkové SWOT analýzy, jež je součástí ÚAP ORP Ústí nad Labem. Jejich
ovlivnění/respektování Konceptem ÚP je vyhodnoceno v dalších dílčích kapitolách
a zaměřuje se především na ty stránky, jež mohou být ovlivněny územními průměty do ploch
navrhovaných lokalit ÚP s daným funkčním využitím. Funkční využití je stanoveno na úrovni
příslušné územnímu plánu obce, které vždy neodpovídá náplni SWOT analýzy, jež je
zaměřena na celkový stav obce, ale i její vazby a postavení v rámci svého regionu.
V návaznosti na doplňující průzkumy a rozbory území a znalosti území a jeho podmínek byla
SWOT analýza doplněna o některé aspekty oproti SWOT analýze z Rozboru udržitelného
rozvoje území ÚAP města Ústí nad Labem. Územním plánem měly být řešeny všechny
problémy, které byly identifikovány v rámci tohoto rozboru a Koncept ÚP by měl přispívat
k posílení hodnot a silných stránek, k využití příležitostí území a na druhé straně ke zmírnění
silných stránek a eliminaci hrozeb. Některými návrhy ÚP však může dojít i k vlastnímu
vytvoření nové silné, ale i slabé stránky, a rovněž hrozby nebo příležitosti. V celkové analýze
a ovlivnění území by však mělo docházet k pozitivnímu směrování rozvoje sledující
udržitelnost a vyváženost územních podmínek.

D.I. Vliv na eliminaci nebo snížení hrozeb řešeného území
+
-

potenciálním vlivem Konceptu ÚP je přispění k minimalizaci nebo eliminaci
hrozby
potenciálním vlivem Konceptu ÚP je zvýšení pravděpodobnosti hrozby

0

Koncept ÚP se hrozby nedotkne, neposiluje pravděpodobnost její realizace ani
nepřispívá k její eliminaci nebo je vzhledem k charakteru ÚP nerelevantní

HROZBY

PŘEDPOKLÁDANÉ VLIVY (na eliminaci nebo snížení Komplexní
hrozeb)
vyhodnocení

Ekonomický pilíř
Nedostatek
zastavitelných ploch
pro výrobu a skladování
z hlediska omezení
tvorby pracovních
příležitostí

Koncept ÚP navrhuje v severozápadní části plochy pro
výrobu a skladování, které mají do budoucna vysoký
potenciál tvorby nových pracovních míst a podpory
hospodářského rozvoje území.

+

Nedostatečné zajištění
dopravní dostupnosti
nových výrobních zón a
další přetěžování
centra města

Koncept ÚP řeší návrhem nové komunikace západně od
centrální části města, která řeší dostupnost a obslužnost
výrobních zón a také návrhem jižního, jihovýchodního a
jihozápadního obchvatu, který odvede tranzitní a osobní
dopravu mimo centrální část města.

+

Nenapojení výrobních
zón na technické sítě,
především na

Koncept ÚP zahrnuje řešení napojení na technické sítě.

+

„Vyhodnocení vlivů Konceptu ÚP Ústí nad Labem na udržitelný rozvoj území“
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kanalizaci
Neodstranění
komunikačních závad a
postupující zhoršování
technického stavu
dopravní sítě
(souvislost a návaznost
i na sociální pilíř vybavenost, dostupnost
území a bezpečnost
obyvatel)

Koncept ÚP zahrnuje jak návrhy nových, tak i
rekonstrukce stávajících komunikací a řešení dalších
komunikačních závad (např. okružní, mimoúrovňové
křižovatky, šířkové a kapacitní uspořádání).

+

Zastavitelné území v
záplavovém území Q100

Koncept ÚP navrhuje v záplavovém území plochy
přestavby pro občanskou vybavenost a smíšené obytné,
dále v nově vyhlášeném záplavovém území Klíšského
potoka navrhuje i plochy změn z nezastavěných na
zastavitelné plochy. Současně však navrhuje i
protipovodňová opatření.

-

Zastavitelné území
v aktivní zóně
záplavového území

Koncept ÚP navrhuje v aktivní zóně záplavového území
plochy přestavby pro občanskou vybavenost komerční a
dopravní
stavby.
Současně
však
navrhuje
i
protipovodňová opatření a zachovává aktivní zónu pro
nezbytné činnosti a možnost oživení prostoru pro veřejná
prostranství a každodenní rekreaci.

-/+

Úbytek dětí - děti do
věku 14 let
k 31.12.2008:
(Srovnání se stavem v
roce 2001)

V porovnání se stavem v r. 2001 se počet narozených
dětí postupně zvyšuje a současně se v kladných
hodnotách pohybuje i saldo migrace (zde však není
uvedeno, kolik osob je mladších 14ti let).

+

Stárnoucí struktura
populace - senioři ve
věku 65 let a starší
k 31.12.2008:
(Srovnání se stavem v
roce 2001)

Podle informací ČSÚ se v porovnání s r. 2001 zvýšil
počet seniorů o cca 12 %. Tato hrozba se však týká celé
ČR.

0/-

Vysoká míra
nezaměstnanosti (v
rámci regionu, ale i
v rámci kraje)

Je redukována návrhem nových funkčních
s potenciálem nových pracovních příležitostí

Sociální pilíř

ploch

Nízká ekonomická
Viz.předchozí bod: Je redukována návrhem nových
aktivita a atraktivita Ústí
funkčních ploch s potenciálem nových pracovních
nad Labem pro
příležitostí
pracovní místa
Narušení sociální
struktury obce
vzhledem k vysoké
nezaměstnanosti
Narušení tradiční
struktury města
vzhledem k
předimenzování
zastavitelných ploch
pro bydlení

Koncept ÚP podporuje
potenciál vzniku nových
pracovních příležitostí návrhem výrobních i ploch
komerčních občanského vybavení, spolu s podporou
veřejné občanské vybavenosti s možností doplnění
nedostatkových zařízení pro majoritní a specifické
skupiny obyvatel.
Koncept ÚP řeší nastavením vhodných prostorových a
plošných regulativů. Dále je podpořeno doplňujícími
opatřeními a hodnocením navrhovaných ploch v rámci
vyhodnocení vlivů Konceptu na životní prostředí (kapitola
A), které rovněž obsahuje hodnocení vlivů na krajinný ráz
a krajinu.
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Stagnace rozvoje obce
vzhledem k omezeným
investicím do bydlení

Koncept ÚP navrhuje významné množství ploch pro
bydlení individuální i městské a ploch smíšených
obytných.

+

Zánik specifik struktury
území v důsledku tlaku
investorů na jeho
celoplošné využití

Koncept ÚP řeší nastavením vhodných prostorových a
plošných regulativů.

0/+

Snížení podílu
využívaných a
udržovaných ploch ZPF
z důvodu poklesu
zájmu o tento typ
hospodaření

Vzhledem k poklesu zájmu o zemědělské hospodaření
jsou neudržované plochy ZPF Konceptem ÚP navrženy
na plochy určené pro výrobu či plochy smíšené
nezastavěného území.

-

Ponechání chátrajících
stavebních objektů a
areálů bez nezbytných
stavebních zásahů,
rekonstrukcí či
revitalizace

Koncept ÚP řeší sanaci a rekultivaci dotčených ploch a
jejich následné využití např. pro plochy občanské
vybavenosti.

+

Výskyt starých
ekologických zátěží

Díky průmyslové minulosti města vyskytuje se v řešeném
území vyskytuje relativně velké množství ploch se
starými ekologickými zátěžemi (např. areál Spolchemie,
TONASO,...). Koncept ÚP navrhuje sanaci těchto ploch a
současně řeší vytěsnění výroby do okrajových částí
města.

+

Zastavěné/zastavitelné
území v chráněných
zónách CHKO

Konceptem ÚP jsou navrženy plochy pro individuální
bydlení a rekreaci v I. a II. zóně CHKO.

-

Vznik černých skládek
v případě
neadekvátního řešení
odstraňování odpadů
z nových rozvojových
ploch a specifických
provozů

Nakládání s odpady je v Ústí nad Labem zajištěno
v rozsáhlé variabilní míře (skládka odpadů, sběrné dvory,
kompostárna,…) a kapacitě postačující k pokrytí nároků
rozvojových ploch navržených v Konceptu ÚP. Důležité je
však vytipovat v rozvojových oblastech dostatečné
množství ploch pro umístění veřejně přístupných nádob
na směsný komunální odpad a nádob na separovaný
sběr (papír, plast, sklo), což není řešitelné na úrovni
územního plánování.

0/+

Zvýšení rizika záplav
nevybudováním
protipovodňových
opatření dle
Povodňového plánu

Koncept ÚP zahrnuje prvky protipovodňové ochrany.

Překročení imisních
limitů v důsledku
neřešení nároků na
dopravní infrastrukturu
vzhledem ke
zvyšujícímu se trendu
dopravních intenzit
nákladní i osobní
dopravy

Dopravní řešení navržené Konceptem ÚP sleduje nárůst
dopravních intenzit i stávající závady dopravní sítě –
kapacity, technický stav, propojení lokalit, dostupnost
specifických cílových
ploch (výrobní, občanská
vybavenost veřejná, komerční spojená s cestovním
ruchem) i jejich nároky na plochy dopravy v klidu; nově
navržený obchvat města by měl výrazně odlehčit
centrální části města. Koncept ÚP však nemůže řešit
trendy nebo tendence vývoje dopravních nároků
obyvatel, pouze na ně územně reaguje vhodnými návrhy
a opatřeními

Environmentální pilíř

„Vyhodnocení vlivů Konceptu ÚP Ústí nad Labem na udržitelný rozvoj území“
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Výrazná
změna/zhoršení
odtokových poměrů
území velkým nárůstem
zastavěných ploch bez
minimalizačních nebo
kompenzačních řešení

Předmětem Konceptu ÚP není konkrétní stanovení
opatření, která by zajistila eliminaci nebo minimalizaci
změn v odtokových poměrech, toto je zohledněno a
vyhodnoceno ve Vyhodnocení SEA (složka vodního
prostředí, kumulace), jejíž navržená doporučená opatření
by měly být v průběhu implementace ÚP zohledněna a
naplňována

0/+

Vysoké hladiny
akustického tlaku

V Konceptu ÚP jsou navržena dopravní opatření (např.
jihovýchodní, jihozápadní a jižní obchvat města), která
významně ulehčí nejzatíženějším komunikacím I. a II.
třídy a odvede většinu tranzitní i osobní dopravy mimo
centrální části města.

+

Přetrvávající zařazení
oblasti do OZKO až
celkové zhoršení stavu
kvality ovzduší se
zvyšujícím imisním
zatížením způsobeného
nekoordinovaných
rozvojem a návrhem
ploch s potenciálním
vznikem nových zdrojů
znečišťování bez
ohledu na rozptylovou
situaci a imisní/emisní
zatížení území

Koncept ÚP se snaží koordinovaně navrhovat plochy
výroby a další funkce s potenciální novou zátěží do
okrajových ploch zohledňující větrnou růžici města, dále
se snaží v možných případech hlavních znečišťovatelů
navrhovat plochy pro přestavbu na plochy produkující
menší zátěž území se zvážením nejoptimálnějšího řešení
napojení na energetické sítě (pokud to specifika lokalit
umožňují). Koncept ÚP zároveň sleduje Energetickou
koncepci města zaměřenou na snížení imisní zátěže
území.

0/+

Neudržitelná
urbanizace volné
krajiny

Koncept ÚP navrhuje nové plochy pro bydlení a rekreaci,
včetně stanovení prostorových a plošných regulativů
zabraňujících nekontrolovatelnému zastavění volného
území.

+

D.II. Vliv na posílení slabých stránek řešeného území

-

potenciálním vlivem Konceptu ÚP je přispění k minimalizaci nebo eliminaci slabé
stránky
potenciálním vlivem Konceptu ÚP je další zeslabení slabé stránky

0

Koncept ÚP se slabé stránky nedotkne nebo je vzhledem k charakteru ÚP
nerelevantní

+

SLABÉ STRÁNKY

PŘEDPOKLÁDANÉ VLIVY
(na posílení slabých stránek)

Komplexní
vyhodnocení

Ekonomický pilíř
Nedostatek
parkovacích kapacit,
které do určité míry
brzdí rozvoj
průmyslových a
komerčních areálů

Koncept ÚP návrhovými plochami parkovací kapacitu
posiluje, a to především v blízkosti stávajících a nově
navržených ploch pro výrobu a skladování.

+

Málo podnikatelských
subjektů v oblasti
zemědělství

Vzhledem k nedostatečnému zájmu o zemědělskou
výrobu Koncept ÚP nenavrhuje nové plochy pro
zemědělské využití.

-/0
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Komunikační závady
v území – silnice I., II.
třídy, městské sběrné i
obslužné – technický
stav, kapacita, doprava
v klidu

Dopravní závady jsou v Konceptu ÚP řešeny.

+

Dopravní přetížení
centrální zóny města

Přetížení je řešeno návrhy nových propojení lokalit,
nové lokality pro komerční využití situovány v dobře
dostupných a obslužných místech u hlavních
komunikačních tahů a obchvatem města.

+

Dopravní dostupnost
spádových sídel zhoršená dostupnost
obce s rozšířenou
působností

Koncept ÚP navrhuje dopravní stavby (ať už
v návaznosti na dálnici D8 nebo obchvat Ústí nad
Labem) tak, aby došlo ke zlepšení dostupnosti celého
města i jeho městských obvodů.

+

Zastavitelné plochy pro
bydlení celkem:
(Nárůst ploch podle
záměrů územního
plánu vůči stavu)

Koncept ÚP zahrnuje (nárůst ploch podle záměrů
územního plánu vůči stavu).

+

Rostoucí mobilita
obyvatel a ostatních
uživatelů území a jejich
měnící se nároky,
hodnoty, preference a
životní styl týkající se
vybavenosti a služeb

Koncept ÚP Ústí nad Labem zahrnuje rozvoj ploch
dopravní infrastruktury i občanské vybavenosti a
služeb.

+

Podle prognózy zpracované Mgr. Ing. arch. Černým
bude v r. 2030 deficit cca 1 829 bytových jednotek.
Koncept ÚP tuto skutečnost respektuje a navrhuje
Neadekvátní struktura a plochy pro rozvoj bydlení individuálního i hromadného
velikost bytového fondu (městského). Aby byl pokryt prognózní deficit v r. 2030
je třeba v přepočtu stavět cca 290 bytů ročně v první
dekádě, poté je možno tempo nové bytové výstavby
zmírnit na cca 165 bytů ročně.

+

Koncept ÚP navrhuje v záplavovém území plochy
Zastavěné území v
přestavby pro občanskou vybavenost a smíšené
záplavovém území Q100 obytné. Současně však navrhuje i protipovodňová
opatření.

-/+

Koncept ÚP navrhuje v aktivní zóně záplavového
území plochy přestavby pro občanskou vybavenost
komerční a dopravní stavby. Současně však navrhuje
i protipovodňová opatření a zachovává aktivní zónu
pro nezbytné činnosti a možnost oživení prostoru pro
veřejná prostranství a každodenní rekreaci.

-/+

Není v kompetenci ÚP řešit způsob financování
konkrétních aktivit.

0

Součástí Konceptu ÚP je navržení dopravního řešení,
které odvede převážnou část dopravy z v současnosti
přetíženého centra města a rozšíření tras pro

+

Sociální pilíř

Zastavěné území
v aktivní zóně
záplavového území
Nedostatek finančních
zdrojů na údržbu
památek vedoucí
k jejich degradaci
Environmentální pilíř
Zhoršená kvalita
ovzduší vzhledem k
imisním limitům pro
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ochranu zdraví

trolejbusy. Současně Koncept ÚP řeší plynofikaci
některých oblasti a rozšíření sítě CZT, což bude mít
pozitivní vliv na kvalitu ovzduší v řešeném území.

Zhoršená kvalita
ovzduší vzhledem k
průjezdu silniční
dopravy zastavěným
územím

Koncept ÚP navrhuje trasu jižního, jihozápadního a
jihovýchodního obchvatu města, která by měla
výrazně odlehčit silnicím I. třídy a nejzatíženější
centrální části města od tranzitní i osobní dopravy.

+

Zhoršená kvalita
ovzduší vzhledem k
existenci zdroje
znečištění

Koncept ÚP navrhuje v severozápadní části města
další plochy pro výrobu-lehký průmysl, které mj. dávají
možnost umístění stacionárního zdroje znečišťování
ovzduší.

0/-

Nedostatečná dopravní
obslužnost některých
výrobních areálů
(mobilní zdroje
znečištění se pohybují
v delších úsecích přes
jádro města a jeho
obytná území)

V Konceptu ÚP řešeno napojení průmyslové zóny
navrženými komunikacemi vedenými mimo centrální
části města.

+

Meliorované plochy,
v současnosti
nevyužívané, mohou
být překážkou nebo
limitem dalšího využití

Některé meliorované plochy budou Konceptem ÚP
dotčeny, záměry (především BI) proto budou muset
tuto problematiku zohlednit a individuelně řešit při
realizaci daných záměrů

+

I přes zlepšení celkové
kvality ovzduší je patrný
nárůst znečištění oxidů
dusíků v závislosti na
vzrůstajícím trendu
silniční dopravy

Konceptem jsou řešeny komunikační závady území,
které ovlivňují místní kvalitu ovzduší – realizací
obchvatu, zlepšením dopravních vazeb centra města
a obytných ploch; zohledněna je rovněž obslužnost
území, která preferuje využívání veřejné dopravy;
trend nárůstu osobní automobilové dopravy ÚP neřeší

0/+

Identifikováno několik
Koncept ÚP uvažuje sanaci a následnou rekultivaci
ploch brownfields s
opuštěných brownfields.
možným výskytem SEZ

+

Ohrožení obytné
zástavby nadměrným
hlukem, především
v okolí průtahů silnic
I/30, I/62 a II/261a hluk
ze železniční dopravy

+

Koncept ÚP navrhuje jižní, jihozápadní a jihovýchodní
obchvat města, čímž odvede převážnou část dopravy
z nejfrekventovanějších komunikací ve městě; podél
trasy železnice jsou stabilizovány a navrženy nové
plochy ochranné zeleně alespoň částečně izolující
železnici od nejbližší zástavby.

D.III. Vliv na využití silných stránek a příležitostí řešeného území
+
0

potenciálním vlivem Konceptu ÚP je zachování, posílení / podpora silných stránek
nebo příležitostí v území
potenciálním vlivem Konceptu ÚP je narušení nebo ohrožení silné stránky nebo
příležitosti
Koncept ÚP se silné stránky nebo příležitosti nedotkne nebo je vzhledem
k charakteru ÚP nerelevantní
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SILNÉ STRÁNKY

PŘEDPOKLÁDANÉ VLIVY
(na využití silných stránek a příležitostí)

Komplexní
vyhodnocení

Ekonomický pilíř
Blízkost dálnice

V současnosti existuje velmi kvalitní dopravní
napojení na dálnici i silnice I. třídy, které je Konceptem
ÚP podpořeno dalšími návrhovými komunikacemi a
optimalizací napojení.

+

Železniční stanice či
zastávka - kvalitní
dopravní napojení
(železnice)

V řešeném území se nachází železniční tratě
celostátního i regionálního významu, které jsou
Konceptem ÚP respektovány a stabilizovány.
Rozšíření není v Konceptu ÚP navrhováno, pouze se
uvažuje s rekonstrukcí stávajících tratí a rozšířením
sítě zastávek (Brná, Sebuzín, Vaňov).

0/+

Městská hromadná
doprava

Existence městské hromadné dopravy a její posilování
rozšířením trolejbusových a autobusových linek.

+

Zastavitelné plochy pro
výrobu a skladování

Koncept ÚP navrhuje rozšíření ploch pro výrobu.

+

Napojení na silnici I.
třídy

Ekonomická aktivita bude dále posilována – novými
plochami občanského vybavení nebo výroby a příp. i
Vysoká ekonomická
plochami obytnými se smíšenou funkcí, které skýtají
aktivita a atraktivita Ústí
potenciální možnost navýšení pracovních míst.
nad Labem pro
K atraktivitě území přispěje i zlepšení dopravní
pracovní místa
dostupnosti a obslužnosti území dostupnými druhy
dopravy.

+

Koncept ÚP respektuje a stabilizuje přírodně cenné
Velký přírodní potenciál lokality včetně veřejné zeleně a dále navrhuje
pro turistiku a cyklistiku rozšíření cyklostezek, jejichž součástí je propojení
pravobřežní a levobřežní část Labe.

+

Město má zajištěno
dostatečné pokrytí
technickým vybavením
(vodovod, kanalizace s
odvodem na vlastní
ČOV, plynofikace, CZT,
atd.)

Případné lokální nedostatky kapacit nebo napojení na
stávající plochy jsou doplněny, při návrhu nových
ploch je zohledněno i adekvátní napojení na
technickou infrastrukturu.

+

Schválený územní plán

Město má schválený funkční územní plán, novým
územním plánem se zohlední nové nároky na rozvoj
města zohledňující nové potřeby a řešící většinu
závad a střetů území identifikované v ÚAP ORP Ústí
nad Labem.

+

Zóna je navržena k rozšíření a je podpořena její
výrobní funkce. Koncept ÚP navrhuje změny
přestavby málo využívaných areálů na plochy
občanské vybavenosti, příp. plochy smíšené výrobní.

+

V devadesátých letech docházelo k pomalému úbytku
obyvatel, který vyvrcholil v r. 2001. Od r. 2005 se
situace
stabilizovala
a
celkové
saldo
(migrace+přirozená měna) se opět pohybuje
v kladných hodnotách.

+

Výrobní zóna je
převážně soustředěná
do jedné
(severozápadní) části
města s možností
rozšíření
Sociální pilíř
Dlouhodobý růst počtu
obyvatel (počet
obyvatel k 31.12.2008
ve srovnání se stavem
v roce 1995)

Dobrá věková struktura Index
stáří,
který
vyjadřuje
počet
osob
obyvatelstva
(poměr v poproduktivním věku připadajících na 100 osob ve
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počtu seniorů ve věku věku předproduktivním, měl pro r. 2008 hodnotu 91. I
65 let a více a dětí do přes stále relativně příznivou hodnotu indexu stáří je
věku 14 let)
od r. 2001 patrné stárnutí populace (stejně jako v celé
ČR).
Na území města se nachází všechny stupně školních
zařízení od mateřských škol po 2 vysoké školy.
Koncept ÚP navrhuje další plochy pro občanskou
vybavenost, které nabízí možnost dalšího rozšíření
této sítě ve veřejné i soukromé sféře.

0/+

V řešeném území je dostatečné množství zdravotních
Adekvátní / dostatečná zařízení pro potřeby obyvatel. Koncept ÚP navrhuje
pokrytí zdravotnickými další plochy pro občanskou vybavenost, které nabízí
zařízeními
možnost dalšího rozšíření této sítě ve veřejné i
soukromé sféře.

0/+

Zastavitelné plochy pro
občanské
vybavení
celkem:
Koncept ÚP zahrnuje (Nárůst ploch podle záměrů
(Nárůst ploch podle územního plánu vůči stavu).
záměrů
územního
plánu vůči stavu)

+

Zastavitelné plochy pro
bydlení celkem:
Koncept ÚP zahrnuje (Nárůst ploch podle záměrů
(Nárůst ploch podle
územního plánu vůči stavu).
záměrů
územního
plánu vůči stavu)

+

Je posilován návrhem struktury bytového fondu
odpovídajícímu
současnému
trendu
poptávky,
doplněny jsou i plochy občanského vybavení
veřejného i komerčního, podporováno je i zlepšení
obytného prostředí (komunikační závady, přetížení
centra, dostupnost, obslužnost apod.)

+

Je dále posilována doplněním nebo rozšiřováním
občanské vybavenosti pro trvalé obyvatele, ale i pro
uživatele území.

+

Dostatečná a
různorodá síť školních
zařízení

Trend růstu
přistěhovalých a
narozených obyvatel
Vysoký podíl občanské
vybavenosti pro
uživatele území
Pestrá nabídka
základní občanské
vybavenosti pro místní
obyvatele

Vysoký podíl trvale
obydlených bytů i domů
Všechny nově plánované plochy rozvoje (bydlení i
napojených na
výroba) jsou řešeny včetně napojení na technickou
plynovod a vodovod,
infrastrukturu.
většina bytů napojena i
na kanalizační síť
Environmentální pilíř

+

Kvalitní přírodní prostředí dané přítomností CHKO.
Existence
chráněná Koncept ÚP zonaci CHKO plně nerespektuje, jelikož
krajinné oblasti
jsou do I. a II. zóny CHKO navrženy plochy pro
individuální bydlení a rekreaci.

-

Především v MO Střekov je zachována vysoká úroveň
koeficientu ekologické stability, a to především díky
existenci I. a II. zóny CHKO. Koncept ÚP tato území
nerespektuje v plné míře a navrhuje do těchto území
zastavitelné plochy, čímž může dojít k významnému

-

Vysoká úroveň
koeficientu ekologické
stability
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ovlivnění jejich atraktivity.
Postupné zlepšování
kvality ovzduší

Převod na ekologicky šetrnější paliva (plynofikace,
rozvoj teplovodů) a dopravní řešení obce s novým
obchvatem by mělo přispět ke zlepšení ovzduší.

+

Ve městě je využíván
CZT

Plánováno je napojení dalších objektů na CZT,
připojení pravobřežního systému CZT na rozvody
hlavního zdroje Teplárny a současně jsou rezervovány
plochy pro případnou výstavbu PPC Úžín.

+

Vysoký podíl bytů a RD
napojených na
vodovodní síť,
plynofikaci

Nové rozvojové plochy jsou navrženy k plynofikaci a
navržena je také plynofikace městských částí Vaňov a
Brná.

+

Vysoký podíl bytů
napojených na
kanalizační síť

I další bytové jednotky (individuální i hromadné
bydlení, smíšené využití) jsou navrženy k napojení na
kanalizační síť, současně je uvažováno s dostavbou
kanalizace do dosud neodkanalizovaných městských
částí (např. Budov u Svádova, Nová Ves,...) i
rekonstrukce kanalizace stávající.

+

VKP vodní tok Labe
jako dominantní
přírodní liniový prvek
území

Jeho dominantnost je posilována a jsou respektovány
návrhy uvnitř současně zastavěného území, návrhů i
ve volné krajině.

+

Do řešeného území
zasahuje CHKO České
Středohoří, výskyt
dalších přírodně
cenných území a
stanovišť

Tato stanoviště jsou zohledněna na základě výsledků
Vyhodnocení SEA ke Konceptu ÚP, které podrobně
vyhodnocuje vliv na tyto lokality a doporučuje opatření
k eliminaci nebo minimalizaci zjištěných negativních
vlivů

+

Zastoupení všech
úrovní prvků ÚSES –
nadregionální,
regionální i lokální
s doplněním
interakčních prvků

Koncept ÚP tyto prvky respektuje a dále navrhuje
jejich doplnění a stabilizaci.

+

Vysoký podíl nelesní,
rozptýlené, doprovodné
zeleně dotvářející
charakteristický ráz
krajiny

Veřejná, ochranná a doprovodná zeleň je Konceptem
ÚP
stabilizována
a
rozšířena.
Regulativy
zastavitelných území nastavují maximální možné
procento zpevněných ploch s ohledem na zachování
dostatečných ploch soukromé zeleně (zahrady).

+

Vyhodnocení vlivů na krajinný ráz je součástí
Významné přírodní
Vyhodnocení SEA, které bylo zpracováno pro Koncept
dominanty utvářející
ÚP. Krajinný ráz bude Konceptem ÚP negativně
krajinný ráz řešeného
ovlivněn především rozšířením ploch pro bydlení a
území (kopce, hřebeny)
výrobu na pohledově exponovaných místech.

-

Vytvořen digitální
Povodňový plán Ústí
nad Labem

Koncept ÚP navrhuje v souladu s Povodňovým
plánem protipovodňová opatření a údržbu vodních
toků.

+

Relativně vysoký potenciál individuální rekreace je
Konceptem ÚP posilován návrhem ploch pro
komerční občanskou vybavenost, která zahrnuje mj.
služby (pohostinství, ubytování,…). Zároveň Koncept
ÚP respektuje přírodní i urbanistické hodnoty

+

PŘÍLEŽITOSTI
Ekonomický pilíř
Zvýšení/rostoucí
intenzita individuální
rekreace:
(Poměr počtu objektů
druhého bydlení a
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počtu trvale obydlených řešeného území, které zvyšují atraktivitu území.
bytů)
Index rekreačního a
turistického potenciálu

Podle metodiky uvedené v ÚAP ORP Ústí nad Labem
disponuje
řešené
území
vysokým
indexem
rekreačního a turistického potenciálu. Veškeré cenné
lokality přírodního i urbanistického charakteru jsou
v Konceptu ÚP respektovány a podporovány.

0/+

Průměrná cena
pozemku pro bytovou
výstavbu vybaveného
technickou
infrastrukturou

Ve vztahu ke Konceptu ÚP nerelevantní, ovšem může
být brána jako příležitost pro investory a následný
rozvoj území.

0

Posílení širších vazeb
města napojením na
cyklistickou síť
celostátního a
mezinárodního
významu

Je navrženo propojení levobřežní a pravobřežní části
Labe a dále napojení na Krušnohorskou magistrálu.

Vytvoření podmínek pro
nové podnikatelské
aktivity, zejména pro
rozvoj malého a
středního podnikání

Nové plochy s možností využití pro malé a střední
podnikatele jsou smíšené obytné plochy nebo plochy
pro občanskou vybavenost komerční; struktura
podnikatelského
prostředí
je
záležitostí
již
soukromých subjektů, nikoli předmětem ÚP

+

+/-

Je naplňováno navrženými zastavitelnými plochami
Zvýšení celkové úrovně
různého funkčního využití s příslušnou prostorovou
bydlení a infrastruktury
regulací.

+

Nabídka využitelných
ploch pro podnikatelské
Koncept ÚP zahrnuje v rámci některých ploch pro
aktivity s
asanaci nebo přestavbu nové funkční využití
upřednostněním využití
využitelné pro podnikatelské účely.
identifikovaných ploch
brownfields

+

Dobudování a napojení
nových zastavitelných
území na kanalizační
síť

Koncept ÚP zahrnuje.

+

Vyřešení adekvátní
dopravní obslužnosti
území a dostupnosti
výrobních areálů

Koncept ÚP zahrnuje.

+

Zkvalitnění stávající
technické a dopravní
infrastruktury, včetně
řešení dopravy v klidu

Koncept ÚP zahrnuje.

+

Realizace
jihozápadního a
jihovýchodního
obchvatu města –
zlepšení situace
Koncept ÚP zahrnuje.
v centrální zóně města
(odklon přetížení
tranzitní i osobní
dopravy, možnost
stanovení klidové zóny)

+
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Sociální pilíř
Rozvoj služeb
zaměřených na děti a
mladé rodiny

Není v Konceptu ÚP přímo specifikováno, ovšem
Koncept ÚP zahrnuje plochy pro občanskou
vybavenost nekomerčního i komerčního charakteru,
v nichž mohou být tyto plochy obsaženy. Tím dojde
k zvýšení atraktivity území pro mladé rodiny a nově
příchozí obyvatele.

0/+

Přírůst obydlených bytů
(nejen novou
výstavbou, ale
zkvalitňováním
V intencích a možnostech ÚP je řešeno, není však
neobydleného nebo
náplní územního plánu; bude spíše předmětem
trvale obydlených
strategie města (finanční, propagační apod.)
objektů bytového fondu,
převod objektů druhého
bydlení do trvale
obydlených)

+

Dovybavení území
Koncept ÚP řeší nedostatky stávající i nároky na
adekvátní občanskou a novou technickou infrastrukturu vznikající novými
technickou vybaveností rozvojovými plochami.

+

Výstavba sociálního
bydlení, azylového
centra a
bezbariérových bytů
(domů); postupné
odstraňování
stávajících bariér na
komunikacích,
veřejných
prostranstvích a
veřejných budovách

Výstavba sociálního, azylového centra nebo
bezbariérových bytů není v Konceptu ÚP konkrétně
specifikována, vhodné plochy mohou reprezentovat
objekty polyfunkční a smíšené vybavenosti v rámci
občanské vybavenosti.

0/+

Zpracování Havarijního
a Krizového plánu pro
území města

Pro území okresu Ústí nad Labem je zpracován
krizový i havarijní plán. Na území města se nachází 6
objektů, jejichž provozovatel je podle zákona č.
59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií, povinen
zpracovat bezpečnostní program prevence závažné
havárie, příp. zpracovat bezpečnostní zprávu, vnitřní
havarijní plán a podklady pro stanovení zóny
havarijního plánování a zpracování vnějšího
havarijního plánu. Zóna havarijního plánování je
stanovena pouze u areálu Spolchemie a.s..

+

Napojení na regionální
a nadregionální
cyklistických tras a
jejich průchod městem

Koncept ÚP zahrnuje (propojení páteřního systému na
Labskou cestu a Krušnohorskou magistrálu).

+

Je Konceptem využita a podpořena Konceptu ÚP je
problematika nadměrné hlukové zátěže zohledněna a
řešena.

+

Atraktivita území a potenciál pro rozvoj cestovního
ruchu daný přítomností CHKO je Konceptem využit a
podpořen.

+

Zamezení vystavení
stávající obytné
zástavby nadměrným
hladinám akustického
tlaku
Environmentální pilíř
Chráněná krajinná
oblast České
Středohoří

„Vyhodnocení vlivů Konceptu ÚP Ústí nad Labem na udržitelný rozvoj území“
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Maloplošná zvláště
chráněná území

Atraktivita území a potenciál pro rozvoj cestovního
ruchu je Konceptem využita a podpořena.

+

Zlepšení a zachování
stavu přírodních
stanovišť a
ekosystémů, jež
povede ke zvýšení
turistické atraktivity
území

Koncept ÚP respektuje chráněná území a dále
stabilizuje a doplňuje lokální síť ÚSES.

+

Zamezení vystavení
stávající obytné
zástavby nadměrným
hladinám akustického
tlaku

je Konceptem využita a podpořena Konceptu ÚP je
problematika nadměrné hlukové zátěže zohledněna a
řešena.

+

D.IV. Vliv na stav a vývoj hodnot řešeného území
Hodnoty území

Komplexní
vyhodnocení

Předpokládané vlivy Konceptu ÚP

KULTURNÍ HODNOTY
dochovaná prostorová
kompozice sídla s
původními objekty
lidové architektury
spoluutvářející krajinný
ráz oblasti

Prostorová kompozice bude Konceptem ÚP narušena,
příslušnými prostorovými, plošnými a funkčními
regulacemi jednotlivých typů zástavby a lokalizací
funkčních využití do prostoru sídla však budou
negativní dopady na kompozici sídla minimalizovány.

architektonicky
významné stavby

Tyto stavby jsou Konceptem ÚP respektovány.

evidované národní
nemovité kulturní
památky

Kulturní památky
respektovány.

města

jsou

Konceptem

ÚP

evidované nemovité
kulturní památky

Kulturní památky
respektovány.

města

jsou

Konceptem

ÚP

+/-

+

krajinná památková
Krajinná památková zóna bude zasažena návrhem
zóna Bojiště u
plochy Z1-2 s využitím pro energetické stavby a
Přestanova, Chlumce a
zařízení z obnovitelných zdrojů
Varvažova

+
+
-

PŘÍRODNÍ HODNOTY
Krajinný ráz celé
řešené oblasti a jeho
vazby na okolní území
(přírodní krajinné
dominanty, rozhledy,
scény)

Krajinný ráz bude významně ovlivněn především
novými navrženými plochami bydlení a výroby, jejichž
potenciální vliv na krajinný ráz je blíže specifikován ve
vyhodnocení SEA .

+/-

CHKO České
Středohoří a jeho
ochranné pásmo

V Konceptu ÚP jsou navrženy plochy bydlení a
rekreace situované do I. a II. zóny CHKO. K eliminaci
negativních dopadů na jednotlivé složky životního
prostředí je nutné přísné dodržení stanovených
regulativů, doporučených opatření vyplývajících
z vyhodnocení vlivů na životní prostředí (kapitola A

+/-
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46

vyhodnocení), a především požadavky dotčených
orgánu ochrany přírody.
maloplošné ZCHÚ NPP
Vrkoč
maloplošné ZCHÚ PR
Kozí vrch
maloplošné ZCHÚ PR
Sluneční stráň

Maloplošná zvláště chráněná území včetně jejich
ochranných pásem jsou Konceptem ÚP respektována.

+

Je znám výskyt ohrožených, silně ohrožených i
kriticky ohrožených druhů organismů v lokalitě
Podhorského parku. Tato lokalita bude Konceptem ÚP
významně negativně ovlivněna rozsáhlými plochami
výroby a smíšené výroby.

-

regionální a lokální
Všechny složky ÚSES jsou v Konceptu ÚP
prvky ÚSES doplněné o stabilizovány a navrženy nová biocentra a biokoridory,
interakční prvky
která zkvalitní migrační síť.

+

maloplošné ZCHÚ PP
Divoká rokle
maloplošné ZCHÚ PP
Loupežnická jeskyně
lokality zvláště
chráněných druhů
rostlin

rozsáhlé lesní porosty

Lesní porosty nebudou ÚP výrazně narušeny, dojde
k trvalému záboru menší výměry lesní půdy.

významné krajinné
prvky

VKP jsou respektovány.

+

nelesní zeleň
dotvářející dochovaný
krajinný ráz oblasti

Je respektována, nové zastavitelné plochy nebo
komunikace by měly být, dle ÚP, dotvářeny
adekvátními plochami a liniemi zeleně

+

Relativně vysoká
ekonomická aktivita a
atraktivita řešeného
území

Význam je posilován rozšiřováním ploch pro služby a
komerční občanskou vybavenost, které mohou
zahrnovat služby na podporu rekreačního potenciálu.

0/+

urbanistická struktura
tvořená kompoziční
osou – řekou Labe

Význam vodního toku je posilován jak pro rekreační
účely (cyklostezka, veřejná prostranství – zeleň), tak
pro lodní dopravu (návrh rozšíření přístaviště).

+

Významná stavební
dominanta

V řešeném území se nachází velké množství
zajímavých staveb technického charakteru, které se
dají označit jako dominanty města. Jedná se např. o
jez a vodní elektrárnu Střekov, Mariánský most,
Benešův most, Železniční most nebo cukrovar v
Krásném
Březně.
Tyto
dominanty
nebudou
Konceptem ÚP ovlivněny.

+

dopravní sítě a stavby

Jsou respektovány, navrženy nové sítě a zlepšení
jejich technického stavu.

+

železniční trať

Stávající trasa je respektována, není navržena nová
trasa, pouze nové železniční stanice.

+

sítě technické
infrastruktury

Jsou navržena napojení na stávající trasy i doplnění
k novým rozvojovým lokalitám.

+

+/-

CIVILIZAČNÍ HODNOTY

Jak je patrné z předchozích dílčích kapitol, Koncept ÚP Ústí nad Labem ovlivňuje všechny
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stránky SWOT analýzy i stanovené hodnoty území. Na základě vyhodnocení lze konstatovat,
že Koncept ÚP hodnoty ve většině případů respektuje a stejně tak pozitivně přispívá
i k vývoji jednotlivých stránek SWOT analýzy – v převážné míře odstraňuje hrozby, posiluje
a respektuje silné stránky, zlepšuje nebo eliminuje slabé stránky a využívá příležitosti území.
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E.
VYHODNOCENÍ
PŘÍNOSU
ÚZEMNÍHO
K NAPLNĚNÍ PRIORIT ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

PLÁNU

Cílem územního plánování, obecně podle stavebního zákona, je vytvářet předpoklady
pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území spočívající ve vyváženém vztahu podmínek
pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel
území, který uspokojuje potřeby současné i budoucí generace.
Priority územního plánování jsou v Politice územního rozvoje ČR (PÚR ČR 2008) stanoveny
rovněž k dosažení vyváženého vztahu územních podmínek pro příznivé životní prostředí,
pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území. Republikové priority
jsou určeny ke konkretizaci obecně formulovaných cílů a úkolů územního plánování
a požadavků na udržitelný rozvoj v návazných ÚPD krajů a obcí. Priority PÚR ČR jsou blíže
stanoveny v podobě rozvojových oblastí a os, specifických oblastí, koridorů a ploch a dále
také jednotlivými strategickými požadavky na určitý směr rozvoje celého území ČR. Mezi ně
patří například: ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty
území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví; zachovat ráz
jedinečné urbanistické struktury území, osídlení, kulturní krajiny; stanovit podmínky
pro hospodárné využívání zastavěného území a zajistit ochranu nezastavitelného území
a mnoho dalších.
Koncept ÚP Ústí nad Labem je v souladu s obecnými zásadami a prioritami Politiky
územního rozvoje ČR a cíli územního plánování. Konkrétní požadavky s průmětem do území
města z pohledu PÚR ČR nevyplývají.
Urbanistická koncepce rozvoje města Ústí nad Labem i další oblasti rozvoje stanovené
v Konceptu ÚP Ústí nad Labem jsou rovněž v souladu s požadavky na využívání území
vycházející z příslušných koncepcí vyšší úrovně jako je 2. změny a doplňky ÚPN VÚC
Severočeské hnědouhelné pánve (Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje, které mají
nahradit ÚP VÚC SHP, se stále zpracovávají), Strategie udržitelného rozvoje Ústeckého
kraje 2006–2020, Strategie rozvoje cestovního ruchu v Ústeckém kraji, Strategie rozvoje
průmyslu a malého a středního podnikání Ústeckého kraje a jiné schválené koncepční
dokumenty kraje a jednotlivých resortů. Město má dále zpracovaný Zdravotní plán města
Ústí nad Labem, Strategii rozvoje města Ústí nad Labem do roku 2015, Integrovaný plán
rozvoje města a Realizační plán Programu aktivní politiky. Ke všem těmto dokumentům bylo
v průběhu prací Konceptu ÚP přihlíženo a přiměřeně charakteru ÚP byly dané cíle
v Konceptu ÚP zohledněny a zapracovány. Strategické dokumenty s dlouhodobějšími cíli
v dalších sektorech hospodářského rozvoje jsou zohledněny v územním plánu rovněž (např.
plán odpadového hospodářství, energetická koncepce města atd.), oblast životního prostředí
a zohlednění jejích cílu je dále sledována a vyhodnocena v rámci vyhodnocení vlivů
Konceptu ÚP na životní prostředí (viz kapitola A Vyhodnocení SEA).
Mimo jiné, zmíněné priority a cíle územního plánování, včetně specifických požadavků
pořizovatele, jsou zároveň obsahem schváleného zadání územního plánu města Ústí nad
Labem. Z těchto požadavků zde uvádíme tyto, včetně vyhodnocení jejich zohlednění
v navrhovaném Konceptu ÚP:


Koncept ÚP rozvíjí zvyšování obytného standardu města, regeneraci a rozvoj stávajících
a nových veřejných prostranství včetně zvyšování podílu veřejné zeleně a míst pro
krátkodobou rekreaci.



Hodnocený dokument splňuje požadavky na ochranu kulturních památek, památkově
chráněných území a jejich ochranných pásem – jsou respektovány nemovité kulturní
památky, architektonicky nebo technicky cenné stavby aj.
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Požadavky na řešení koncepce dopravy, občanského a technického vybavení
a nakládání s odpady jsou naplňovány: navržený rozvoj silniční sítě řeší obsluhu celého
území, dopravní přetíženost centrální části města a minimalizuje dopravní závady
v území, rozvíjí kapacity občanského vybavení ať už komerčních nebo nekomerčních
zařízení a navrhuje základní koncepci technické infrastruktury s ohledy na kapacitní
i nové územní nároky území.



Koncept ÚP splňuje požadavky na vymezení ploch pro veřejně prospěšné stavby, jako
např. plochy dopravní infrastruktury, protipovodňová opatření, aj.



Koncept ÚP Ústí nad Labem respektuje vstupní podmínky řešeného území a v souladu
s cíli územního plánování řeší problémové okruhy vymezené v Návrhu zadání ÚP
a stanovuje zastavitelnost ploch, jejich funkční využití za podmínek udržitelného rozvoje
území.

Blíže je soulad s nadřazenou územně plánovací dokumentací i se Zadáním popsán v textové
částí vlastního Konceptu ÚP města Ústí nad Labem.

Hlavním cílem Konceptu ÚP Ústí nad Labem je stanovení podmínek pro realizaci
kontinuálního a vyváženého trvale udržitelného rozvoje území obce, tj. posilování
hospodářské a společenské soudržnosti při zabezpečení trvalého souladu všech jeho
přírodních, kulturních a civilizačních hodnot. Všechny uvedené cíle jsou v Konceptu ÚP
zahrnuty. Ne vždy jsou však plochy změn a přestavby navrženy tak, aby byl v budoucnu
zajištěn vyvážený rozvoj území, patrná je vyšší podpora rozvoje ekonomického a sociálního
pilíře na úkor pilíře environmentálního, což je zřetelné především na nedostatečné
vyváženosti pilířů v jednotlivých městských obvodech. Environmentální pilíř je i nadále brán
spíše jako limit hospodářského územního rozvoje, než jako příležitost pro obnovu, zajištění
a posílení atraktivity území a zajištění kvalitního životního prostředí pro trvale bydlící
obyvatele či jen sezónní návštěvníky. Oproti současnému stavu a dlouhodobému trendu však
Koncept územního plánu tento trend vnímání environmentálního pilíře posouvá směrem
k udržitelnému rozvoji, avšak nikoli až do maxima využití všech příležitostí.
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F. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ
- SHRNUTÍ
F.I. Vyhodnocení vlivů územního plánu na vyváženost vztahu
podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj
a pro soudržnost společenství obyvatel území, jak byla zjištěna
v rozboru udržitelného rozvoje.
Na základě ÚAP a průzkumů a rozborů stavu a vývoje území byla vyhodnocena vyváženost
územních podmínek pro příznivé prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost
společenství obyvatel území, a to jak v rámci jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje,
tak i v porovnání mezi nimi.
Priority a zásady celkové koncepce rozvoje území města ÚP Ústí nad Labem jsou
v Konceptu ÚP stanoveny ve snaze k dosažení vyváženého vztahu územních podmínek
pro soudržnost společenství obyvatel území, pro hospodářský rozvoj a pro příznivé životní
prostředí následovně:
Příznivé životní prostředí
Z rozboru udržitelného rozvoje vyplývá, že území města nepatří do oblasti s příznivým
životním prostředím, ale přesto vykazuje a je dotvářeno významnými přírodními hodnotami
poukazující na jeho možný environmentální potenciál. Všechny složky životního prostředí
a přírodně cenné oblasti a lokality jsou dlouhodobě negativně ovlivňovány průmyslovou
minulostí města i současnou zátěží. Současně je patrná značná nevyváženost
environmentálního pilíře v jednotlivých městských obvodech, která je však logickým
důsledkem dřívějšího i současného využití jednotlivých městských částí a existencí zvláště
chráněných území především v MO Střekov, které bude i v budoucnu významným limitem
pro rozvoj tohoto MO. Celkově má však území města velmi příznivé územní předpoklady
a podmínky pro rozvoj environmentálního pilíře, pro zachování přírodních hodnot území,
kvality krajiny a jednotlivých složek životního prostředí.
V Konceptu ÚP jsou tyto skutečnosti zohledněny a ve větší míře respektovány a význam
environmentálního pilíře v řešeném území se snaží být zachován, popř. i posilován, a to
i s ohledem na širší územní vazby. Základní urbanistická koncepce Konceptu ÚP Ústí
nad Labem vytváří vhodné východisko pro další specifický rozvoj města. Koncept ÚP
převážně řeší, snižuje a eliminuje nedostatky a slabé stránky životního prostředí a ohrožení
environmentálních hodnot. Současný Koncept ÚP však zároveň některé přírodní hodnoty
a silné stránky environmentálního pilíře potlačuje, což je zohledněno ve Vyhodnocení SEA,
kde jsou již konkrétní rozvojové plochy vyhodnoceny a jsou k nim doporučena příslušná
opatření pro maximální zmírnění negativního vlivu.
Závažnými střety s přírodními hodnotami jsou např. navrhované plochy bydlení
individuálního a individuální rekreace v I. a II. zóně CHKO České Středohoří, dále plocha
P11-14 určená pro bydlení individuální, která významně zasahuje do registrovaného
VKP Na Louži a mj. také střety s navrhovanými složkami ÚSES, např. v lokalitě Podhorský
park a v obci Strážky, kde dochází ke střetu nově navrhované komunikace s lokálním
biokoridorem. Současně je nutné při návrhu nových zastavitelných ploch zohlednit výskyt
zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů a ovlivnění krajinného rázu charakterizovaného
oblastmi a místy krajinného rázu.
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Variantní zpracování Konceptu ÚP se týká pouze dopravní infrastruktury tzv. jihozápadního
a severozápadního obchvatu a k němu přidružených staveb. Dá se předpokládat, že obě
varianty A i B ovlivní environmentální pilíř podobně, jelikož navržené trasy jsou řešeny
v podstatě souběžně a prochází podobným přírodním i urbanistickým prostředím.
Environmentální pilíř bude ovlivněn odkloněním dopravy z centrální části města, čímž dojde
ke zlepšení kvality ovzduší v centru města. Naopak dojde k lokálnímu zhoršení kvality
ovzduší v okolí vjezdů a výjezdů tunelů a v okolí výdechových objektů. Součastně bude při
realizaci výdechových objektů negativně ovlivněn krajinný ráz. Míra ovlivnění však závisí
především na jejich výškových a prostorových parametrech. Podrobnější vyhodnocení vlivů
jednotlivých variant na životní prostředí včetně doporučení realizace jedné z nich bude
vyhodnoceno v procesu EIA a budou zde stanoveny podmínky pro realizaci záměru
z hlediska minimalizace nepříznivých vlivů.
Z Konceptu ÚP dále vyplývá, že:
–

zajišťuje soulad rozvoje urbanizačních aktivit s podmínkami ochrany maloplošných
ZCHÚ,

–

zlepšuje územní předpoklady pro udržitelný rozvoj území a integrovaný přístup k ochraně
a využívání přírodních zdrojů,

–

budou uplatněny formy cestovního ruchu respektující přírodní hodnoty (pěší turistika,
cykloturistika), zvyšující tak jejich atraktivitu a využívající přírodní potenciál i pro možnost
hospodářského rozvoje území,

–

přestavbou a dostavbou budou revitalizovány zanedbané části zastavěného území,
budou revitalizovány zanedbané části krajiny, i plochy brownfields a SEZ, významným
krokem je plánovaná rekultivace po těžbě nerostných surovin směrem k přírodnímu
charakteru krajiny s možnosti využívání pro hromadnou/individuální rekreaci,

–

rostoucí zatížení hlukem a znečištění ovzduší (NOx, prach) způsobené automobilovou
dopravou v sevřeném území centrální části města bude postupně eliminováno celkovou
reorganizací základní dopravní kostry města a výstavbou nového západního, jihozápadního
a jihovýchodního obchvatu,

–

odstraněním starých ekologických zátěží, vhodným využitím devastovaných území
a zamezením nežádoucích civilizačních projevů na kvalitu životního prostředí a obytné
hodnoty území přispívá k zajištění ochrany ovzduší, vod a půdy před znečištěním a další
možnou kontaminací,

–

řada dalších návrhů, respektujících environmentální hodnoty území.
V rámci ekonomického pilíře lze konstatovat, že město Ústí nad Labem má převážně velmi
dobré územní podmínky pro ekonomický rozvoj, a to zejména v oblasti průmyslových
ekonomických aktivit, v oblasti rozvoje cestovního ruchu (především měkčí formy cestovního
ruchu respektující environmentální limity území), v oblasti rozvoje služeb nadmístního
významu, v oblasti rozvoje dalších výrobních odvětví. Charakter území i jeho dosavadní
vývoj umožňuje další příznivý rozvoj v tomto směru.
Koncept ÚP s variantním řešením vybraných dopravních staveb rozvoj ekonomického pilíře
posiluje, a to především umožněním rychlejší a snadnější dostupnosti okrajových stávajících
i rozvojových výrobních zón a tím se zvýší atraktivnost území např. pro investory.
Koncept ÚP podporuje možnosti a příležitosti ekonomického rozvoje a hodnoty území
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a vytváří územní podmínky pro řešení stávajících závad, nepříznivých podmínek a ohrožení
různých oblastí ekonomického rozvoje, např.:
–

koncentrace hlavních ekonomických aktivit ve vymezených rozvojových zónách zajistí
ochranu a podmínky nerušeného vývoje přírodních a obytných částí území před negativními
vlivy (ochranná pásma, dopravní zátěže aj.),

–

rozvoj hospodářského potenciálu města, tradičního průmyslového střediska
s vybudovanou infrastrukturou a zdroji pracovní síly v širokém spádovém obvodu centra
osídlení, se bude nadále odvozovat od využití založených nosných průmyslových areálů
a zajištění navazujících nezbytných rozvojových ploch v upravených přímých vazbách
na vyšší silniční či železniční síť,

–

realizace navrženého severozápadního, jihozápadního a jihovýchodního obchvatu zajistí
prostupnost území města tranzitní i cílovou dopravou a jeho kvalitní dopravní napojení na
vyšší dopravní síť, omezí dopravní zátěž centrálního území města a upevní jeho dopravní
význam v širších souvislostech řešeného území,

–

navržené úpravy městské dopravní sítě zajistí dobré dopravní napojení zón komerčních
a výrobních aktivit a jejich snadnou dostupnost z obytných částí města i spádového obvodu
všemi druhy silniční i železniční dopravy (materiálové toky, pohyb zaměstnanců i zákazníků)
a omezí jejich negativní působení na obytné zóny,

–

dosažený stupeň vybavenosti města technickou infrastrukturou umožní další rozvoj
městského útvaru i přilehlých venkovských částí,

–

založené systémy technické infrastruktury budou doplněny o chybějící úseky rozvodů
a budou rozvíjeny v souladu s realizací navržených rozvojových ploch,

–

a řada dalších.
V rámci sociálního pilíře a zajištění soudržnosti společenství obyvatel území lze
konstatovat, že město Ústí nad Labem má řadu velmi dobrých a příznivých územních
podmínek pro sociální rozvoj, na druhé straně však vykazuje i řadu nedostatků, závad
a nepříznivých trendů. Z pohledu jednotlivých městských obvodů se však sociální pilíř jeví
jako poměrně nevyvážený.
Koncept ÚP Ústí nad Labem navrhuje řešení vyhovující urbanistické struktury města
a zajištění dalšího urbanistického rozvoje v souladu s požadavky na dostatečnou kvalitu
života, zajištění územních podmínek pro zlepšení nepříznivých demografických trendů
(zlepšení věkové a vzdělanostní struktury obyvatelstva, zajištění sociálních služeb atd.),
stabilizace podmínek pro trvalé bydlení apod.
Dá se předpokládat, že Koncept ÚP posílí sociální pilíř, a to dobrou dostupností okrajových
výrobních zón (např. zkrácení časového intervalu pro dojíždění za pracovními příležitostmi),
v budoucnu i rekreační oblasti v okolí jezera Milada a především snadnější dostupností částí
města (Všebořice, Skorotice, Strážky,…) bez nutnosti zajíždění do centrální oblasti města.
Je však nutno uvést, že Koncept ÚP prohlubuje jednu ze základních environmentálních
a sociálních (z hlediska ochrany majetku a osob) hrozeb v území, a to návrhem ploch
pro přestavbu a změnu pro individuální bydlení a rekreaci, občanské vybavenosti komerční
a plochy se smíšenou obytnou funkcí do aktivní záplavové zóny a stanoveného záplavového
území pro Q5 - Q100 na vodních tocích Labe, Bílina, Klíšský potok a Ždírnický potok. Podle
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, je stavební činnost v aktivní zóně záplavového území
omezena pouze na některé stavby dopravní infrastruktury a vodních děl (viz. § 67 zákona),
přičemž je nutné souhlasné stanovisko příslušného vodoprávního úřadu. Souhlasným
stanoviskem příslušného vodoprávního úřadu je podmíněna také stavební činnost
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v záplavovém území. Tato hrozba do určité míry vyvažuje potřebu začlenění vodního toku
do urbanistické struktury sídla, jeho propojení a oživení s obytnou funkcí území.
Jako konkrétní příklady, jak Koncept ÚP přispívá k vyváženosti sociálního pilíře, podporuje
posílení jeho hodnoty a silné stránky a řeší nepříznivé podmínky a odstraňuje hrozby, je
možno uvést např.:
–

úpravy ostatní silniční sítě zajistí kvalitní propojení ORP Ústí nad Labem s okolními
obcemi ve smyslu zlepšení dostupnosti centra osídlení ze všech okolních obcí spádového
obvodu a upevnění jeho významu,

–

návrh ploch bydlení venkovského, využívající volných proluk ve stávající zástavbě
bydlení venkovského a přilehlých volných ploch za hranicemi současně zastavěného území
obce,

–

návrh ploch bydlení městského individuálního využívající volných proluk ve stávající
zástavbě bydlení předměstského a přiléhajících volných ploch za hranicemi současně
zastavěného území obce,

–

návrh ploch bydlení městského hromadného ve volných prolukách stávající zástavby
bydlení městského hromadného,

–

návrh ploch smíšených městských pro bydlení ve funkční spojitosti s městskou
vybaveností v prostorových vazbách na přirozená podružná centra,

–

využití stávajících stabilizovaných a vyhovujících zařízení občanské vybavenosti,

–

návrh nových ploch občanské vybavenosti pro její rozvoj v odpovídající struktuře
nabídky (kvalita, variabilita, dostupnost) a zajištění nových kapacit v kontextu stoupajících
nároků, vyplývajících z dosaženého stupně hospodářského a sociálního rozvoje pro
obyvatelstvo města a jeho spádového obvodu (velikost spádového území) i přechodných
uživatelů území v rámci rekreace a cestovního ruchu,

–

návrh postupné změny funkčního využití neperspektivních výrobních areálů pro potřeby
občanské vybavenosti,

–

návrh ploch smíšených městských pro bydlení ve funkční spojitosti s občanskou
vybaveností (lokalizace občanské vybavenosti posilující význam jednotlivých městských
obvodů),

–

vhodná lokalizace složek základní vybavenosti zajistí její dostupnost v upřednostnění
potřeb trvale bydlícího obyvatelstva,

–

využití volného času na úrovni kulturně společenské zhodnotí vedle umístění vhodných
složek vyšší vybavenosti úpravy a rozšíření veřejných prostranství,

–

uvažuje realizaci rekreačních ploch u nádrže Milada do velikosti významné sportovně
rekreační zóny, která zajistí širokou nabídku sportovně rekreačního vyžití,

–

zajišťuje podmínky pro vymezení pěších (v rámci veřejných prostranství) a cyklistických
tras místního i nadmístního významu,

–

zajištění podmínek pro přiměřené umístění, rozsah a dostupnost pozemků veřejných
prostranství slučitelných s účelem veřejných prostranství k zajištění podmínek pro jejich
užívání v souladu s jejich významem a účelem,

–

snaha o zlepšení životního prostředí města s pozitivním vlivem na veřejné zdraví
a pohodu obyvatel, jak návštěvníků, tak i rezidentů území,

–

a další.
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Rozvoj ekonomického i sociálního pilíře se snaží respektovat limity environmentálního pilíře,
v některých případech se ho snaží i rozvíjet a podporovat cílenou podporou adekvátních
rozvojových aktivit. Ekonomický rozvoj dále sleduje potřeby společnosti i jejího očekávaného
rozvoje ve formě struktury i počtu obyvatel, který se snaží návrhem ploch bydlení i veřejné
infrastruktury podpořit směrem k omlazení populace a uspokojení občanských potřeb všech
specifických a majoritních skupin. Zároveň se snaží systematicky ozdravovat město
a podpořit veřejný prostor návrhem ploch veřejné zeleně především pro každodenní
individuální i hromadnou rekreaci.

F.II. Shrnutí přínosu územního plánu k vytváření podmínek
pro předcházení
 zjištěným rizikům ovlivňujícím potřeby života současné generace
obyvatel řešeného území
Koncept ÚP města Ústí nad Labem v dostatečné míře eliminuje zjištěné slabé stránky
a hrozby a rizika, ovlivňující potřeby života současné generace, zejména v následujících
oblastech a ohledech:
–

navržená urbanistická koncepce rozvoje města omezuje riziko živelného využití území
s ohledem na respektování limitů a hodnot území,

–

navrhuje řešení k eliminaci střetů a závad v oblasti dopravní infrastruktury, v oblasti
nepřiměřených zásahů do chráněných nebo cenných území nebo s rizikem znehodnocení
kulturních i civilizačních hodnot území,

–

vytváří územní i jiné předpoklady pro rozvoj bydlení, pro rozvoj výrobní sféry a služeb
i pro rozvoj občanské i technické vybavenosti, čímž vytváří předpoklady pro stabilizaci
obyvatelstva, pro zlepšení věkové i vzdělanostní struktury obyvatelstva, pro dostatečnou
nabídku pracovních příležitostí a pro kvalitní životní podmínky a pro zvyšování životní úrovně
obyvatelstva

–

řeší využití opuštěných a zdevastovaných ploch (brownfields) s pravděpodobnou SEZ,
která by jinak v budoucnu mohla ohrozit dobré a zdravé životní prostředí,

–

vymezením podmínek pro protipovodňová opatření eliminuje hrozbu záplav a obdobných
přírodních katastrof a jevů, jež by jinak mohly ohrozit životy, zdraví nebo majetek obyvatel
i návštěvníků území

–

zajišťuje podmínky pro omezení nadměrné hlukové zátěže území z dopravy navrženým
dopravním řešením, soustředěním výrobních aktivit mimo intenzivně obydlená území

–

a další.

 předpokládaným ohrožením podmínek života generací budoucích.
Koncept ÚP Ústí nad Labem v dostatečné míře eliminuje předpokládaná rizika a ohrožení
života budoucích generací zejména v následujících oblastech a ohledech:
–

vytváří podmínky pro stabilizaci obyvatel, jejich příznivou strukturu a sociální soudržnost,
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–

vytváří podmínky pro udržitelný ekonomický i sociální rozvoj, pro dlouhodobou prosperitu
území města i navazujícího regionu jako spádového území,

–

eliminuje možné zhoršení nebo ohrožení životního prostředí a životních podmínek
v dlouhodobém horizontu, až na výjimky respektuje environmentální limity a hodnoty území,

–

zajišťuje územní podmínky pro dlouhodobý vyvážený udržitelný rozvoj území i jeho
trvalých obyvatel a návštěvníků území,

–

vytváří podmínky pro eliminaci rizika ekonomických i přírodních ohrožení obyvatel
(bezpečné výrobní technologie, bezpečná dopravní a technická infrastruktura,
protipovodňová opatření, opatření proti erozi a sesuvům apod.),

–

zajišťuje udržitelné a efektivní využívání přírodních zdrojů z pohledu jejich zachování
i pro budoucí generace.
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SEZNAM ZKRATEK
BPEJ
bonitované půdně ekologické jednotky
ČOV
čistírna odpadních vod
ČR
Česká republika
DI
dopravní infrastruktura
EIA
posuzování vlivů na životní prostředí (Environmental Impact Assessment)
EU
Evropská Unie
EVL
evropsky významné lokality (soustavy Natura 2000)
CHKO
chráněná krajinná oblast
CHLÚ
chráněné ložiskové území
CHOPAV
chráněná oblast přirozené akumulace vod
KES
koeficient ekologické stability
KÚ
krajský úřad
LBC
lokální biocentrum
LFA
Less Favoured Areas (území s méně příznivými podmínkami)
LK
Liberecký kraj
MŽP ČR
Ministerstvo životního prostředí České republiky
NP
národní park
NV
nařízení vlády
OP
ochranné pásmo
PHO
pásmo hygienické ochrany
PLO
přírodní lesní oblast
PM2,5
suspendované částice frakce PM2,5
PM10 suspendované částice frakce PM10
PO
ptačí oblasti (lokality soustavy Natura 2000)
PPO
protipovodňová opatření
PUPFL
pozemky určené k plnění funkcí lesa
RURÚ
rozbor udržitelného rozvoje území
SEA hodnocení vlivů koncepcí na životní prostředí (Strategic Environmental Assessment)
SEZ
staré ekologické zátěže
SWOT
analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb
SZ
stavební zákon
TI
technická infrastruktura
TTP
trvalé travní porosty
ÚAP
územně analytické podklady
ÚP
územní plán obce
ÚPNSÚ
územní plán sídelního útvaru (návrh)
ÚP VÚC
územní plán velkého územního celku
UR
udržitelný rozvoj
URÚ
udržitelný rozvoj území
ÚSES
územní systém ekologické stability
VKP
významný krajinný prvek
VN
vodní nádrž
VPO
veřejně prospěšná opatření
VPS
veřejně prospěšné stavby
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ZHODNOCENÍ
VZTAHU
ÚZEMNĚ
PLÁNOVACÍ
DOKUMENTACE K CÍLŮM OCHRANY ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ PŘIJATÝM NA VNITROSTÁTNÍ ÚROVNI
Obsah a cíle Konceptu ÚP města Ústí nad Labem
Hlavními cíly Koncepce je rozvoj území včetně prostorového uspořádání a ochrany hodnot.
V souvislostech a podrobnostech území obce vymezení hospodářských priorit rozvoje Ústí
nad Labem a jeho budoucího směřování v souladu s Politikou územního rozvoje České
republiky a Zásadami územního rozvoje Ústeckého kraje. Koncepce sleduje následující
priority:
1. Vycházet z postavení Ústí nad Labem jako přirozeného centra Ústeckého kraje
2. Respektovat a dále rozvíjet kulturní a historické hodnoty a specifické přírodní
podmínky správního území Ústí nad Labem
3. Návrhem optimálního funkčního i prostorového uspořádání ve všech částech města
a celého správního území vytvářet podmínky pro vyvážený rozvoj území
4. Prioritně využít transformačních a ostatních nevyužitých či neefektivně využitých
území oproti extenzivnímu rozvoji v dosud nezastavěném území
5. Zmírňovat negativní vlivy suburbanizace ve správním území i přilehlé části
Ústeckého regionu
6. Zajistit podmínky pro rozvoj všech dopravních systémů nezbytných pro fungování
města, přednostně pro rozvoj integrované veřejné dopravy s potřebným přesahem
do Ústeckého kraje
7. Vytvořit podmínky umožňující omezit individuální automobilovou dopravu směrem
do centra města
8. Vytvořit podmínky pro rozvoj druhů dopravy šetrných k životnímu prostředí
9. Zajistit rozvoj všech systémů technické infrastruktury, které jsou podmínkou pro
další rozvoj města, prověřit možnosti využití alternativních zdrojů energie
10. Navrhnout řešení ochrany území proti krizovým situacím, upřednostňovat
víceúčelová využití
11. Zvyšovat podíl sídelní zeleně a propojovat ji do uceleného systému se zelení
stávající a zelení přírodní
12. Vytvořit podmínky pro odstranění nebo zmírnění současných ekologických
problémů a přispět k vyřešení střetů zájmů mezi ochranou životního prostředí a
ekonomickým a stavebním rozvojem města.
Návrhový horizont pro prognostické bilance (demografické, urbanistické a dopravně atd.),
rozvojové předpoklady a navrhovanou regulaci funkčního využití a prostorového uspořádání
území je stanoven k roku 2025.

Zhodnocení vztahu Konceptu ÚP města Ústí nad Labem k cílům
ochrany životního prostředí přijatým na vnitrostátní úrovni
Posuzovaná územně plánovací dokumentace – Koncept územního plánu města Ústí
nad Labem je vymezen administrativním územím celého města, kde jsou uplatňovány
všechny obecné cíle ochrany životního prostředí, stanovené pro nespecifikovaná území ČR
v relevantních koncepčních materiálech na různých úrovních, např. Státní politika životního
prostředí, Akční plán zdraví a životního prostředí ČR, Státní program ochrany přírody
a krajiny, Strategie udržitelného rozvoje ČR apod., včetně platné legislativy. Další sledovanou
úrovní je krajská, jejíž strategické dokumenty jsou harmonizovány s národními cíli v oblasti
ochrany životního prostředí. Jako obecnější referenční cíle ochrany ŽP, deklarované
v národních dokumentech, je možno uvést ochranu ZPF, obecnou ochranu přírody a krajiny
podle zákona č.114/1992 Sb. atd.
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Území města Ústí nad Labem je charakterizováno a utvářeno svou strategickou polohou
v rámci České republiky, kraje, ale i vzhledem k reliéfu krajiny, přírodním surovinám a stejně
tak i hodnotám a specifickému historickému vývoji. Různorodost území podtrhuje vodní tok
Labe, které je liniovou přirozenou dominantou města, která se významně podepsala
na vytvoření struktury města spolu s dalšími morfologickými útvary zvyšující diferenciaci,
členitost území a zvyšující tak i rozmanitost krajinných struktur, a tak i přírodních a kulturních
hodnot území. Územními průměty ochrany životního prostředí jsou v posuzovaném území
chráněná území, jejichž ochrana je stanovena a zaručena zvláštními právními předpisy,
jejichž respektování je nutné při každé územně plánovací i stavební činnosti (území
chráněná např. z hlediska ochrany vod, ochrany přírody a krajiny, ochrany nerostného
bohatství apod.). V oblasti ochrany přírody a krajiny jsou to jednak území se zvláštní
ochranou (zvláště chráněná území - ZCHÚ), jež se řídí „Plány péče“, stanovenými
příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny, jednak území a fenomény s obecnou
ochranou (např. VKP, ÚSES, přírodní parky, obecná ochrana rostlin a živočichů atd.). Zvláště
chráněná území, stejně tak i prvky ÚSES nadmístního, i navrhovaného lokálního významu,
jsou v posuzovaném Konceptu ÚP zohledněny a respektovány; jejich plošná lokalizace
vychází a navazuje na schválené nadřazené ÚPD.
Cíle v oblasti životního prostředí jsou na národní, krajské a regionální úrovni stanoveny
příslušnými strategickými dokumenty. Koncept ÚP z těchto cílů vychází a zahrnuje je
do celkového přístupu a pohledu na organizaci a rozvoj území.
Návaznost a koordinace vychází především z dokumentů a strategií v oblastech územního
rozvoje a ochrany životního prostředí (přírody a krajiny), které nárokují soulad nejen s cíli
v oblasti ochrany životního prostředí, ale rovněž koordinaci v ostatních sektorech rozvoje
území.
Národní úroveň
 Národní strategický referenční rámec (NSRR):
 Národní rozvojový plán
 Politika územního rozvoje ČR
 Strategie regionálního rozvoje České republiky pro léta 2007 – 2013
 ÚPD sousedních krajů – Středočeský kraj, Liberecký kraj, Karlovarský kraj
 Regionální operační program NUTS 2 – Severozápad (Karlovarský a Ústecký kraj)
 Státní politika životního prostředí
 Strategie udržitelného rozvoje České republiky
 Národní program snižování emisí České republiky
 Národní strategie ochrany biologické rozmanitosti
 Národní program snižování emisí ČR
 Akční plán zdraví a životního prostředí České republiky
 Národní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných a druhotných
zdrojů energie
 Plán odpadového hospodářství ČR
 Státní energetická politika
Regionální úroveň
 Strategie udržitelného rozvoje Ústeckého kraje (aktualizace 12/2009 - návrh)
Prioritní osa 1: Společnost, člověk a zdraví
Prioritní osa 2: Ekonomika a inovace
Prioritní osa 3: Rozvoj území
„Vyhodnocení vlivů Konceptu ÚP Ústí nad Labem na životní prostředí“
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Prioritní osa 4: Krajina, ekosystémy a biodiverzita
Prioritní osa 5: Stabilní a bezpečná společnost
Strategie rozvoje Ústeckého kraje
Globální cíl: obnovení rovnováha – revitalizace krajiny
Strategie rozvoje venkovských oblastí Ústeckého kraje
Program ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty
Koncepce ochrany přírody a krajiny Ústeckého kraje
Krajský program snižování emisí Ústeckého kraje
Krajský program ke zlepšení kvality ovzduší Ústeckého kraje
Územní energetická koncepce Ústeckého kraje
Program rozvoje Ústeckého kraje 2008 – 2013
Priorita 3: Životní prostředí a zemědělství: Zlepšování kvality životního prostředí,
Rozvoj multifunkčního zemědělství a podpora konkurenceschopnosti zemědělské
produkce
Plán odpadového hospodářství Ústeckého kraje

Výše uvedené koncepční dokumenty Ústeckého kraje byly v Konceptu ÚP relevantně
zohledněny, a to přiměřeně dle rozsahu a oblastí řešených územním plánem a specifikem
řešeného území
Relevantní cíle a priority navržené existujícími národními i regionálními koncepčními
dokumenty byly využity zpracovatelem SEA při sestavování sady referenčních cílů ochrany
životního prostředí a veřejného zdraví. Vzhledem k výstupům hodnocení Konceptu ÚP města
Ústí nad Labem k těmto referenčním cílům lze konstatovat, že je v souladu s cíli relevantních
národních a regionálních koncepčních dokumentů.
Při posuzování vlivů na životní prostředí byly vzaty v úvahu především Státní politika
životního prostředí, Strategie udržitelného rozvoje ČR a Ústeckého kraje; rámcově byly
zohledněny i ostatní výše vyjmenované dokumenty.
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ÚDAJE O SOUČASNÉM STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ A JEHO PŘEDPOKLÁDANÉM
VÝVOJI, POKUD BY NEBYL UPLATNĚN KONCEPTU ÚP
MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM
Vymezení dotčeného území
Rámec řešeného území tvoří správní území města Ústí nad Labem.
Tabulka č. 1 Souhrnné základní informace o městě Ústí nad Labem
Status:
Typ města:
ZUJ (kód obce):
NUTS5:
LAU 1 (NUTS 4):
NUTS3:
NUTS2:
Obec s pověřeným obecním úřadem:
Obec s rozšířenou působností:
Katastrální plocha (ha):
Počet bydlících obyvatel k 1. 1. 2008:
Nadmořská výška (m n. m.):
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):
První písemná zpráva (rok):
Počet katastrů:
Počet územně technických jednotek:
Počet částí obce:
Zdroj: [61]

Statutární město
Krajské město
554804
CZ0427554804
CZ0427 - Ústí nad Labem
CZ042 - Ústecký kraj
CZ04 - Severozápad
Ústí nad Labem
Ústí nad Labem
9 395
94 960
218
14° 1' 56'' E, 50° 39' 39'' N
993
26
29
22

Obrázek č. 1 Umístění města Ústí nad Labem v Ústeckém kraji

Zdroj: [63]

„Vyhodnocení vlivů Konceptu ÚP Ústí nad Labem na životní prostředí“

7

Obrázek č. 2 Širší okolí správního území města Ústí nad Labem

Zdroj: [40] - upraveno CityPlan
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Obrázek č. 3 Katastrální území řešeného území

Zdroj: [38] - upraveno CityPlan
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Obrázek č. 4 Letecký snímek správního území města Ústí nad Labem

Zdroj: [42] - upraveno CityPlan
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Ovzduší a klima
Klimatická charakteristika
Území města je výrazně ovlivňováno topografickým reliéfem. Dle klimatologických
charakteristik jej lze zařadit (MZ ČR, 1990) do klimatického regionu 2, oblasti T2, mírně teplé,
mírně suché, převážně s mírnou zimou, vrchovinové. Oblast se vyznačuje středním počtem
letních dnů (50 – 60), nízkým počtem mrazových dnů (do 100), nízkým počtem dnů se
sněhovou pokrývkou (méně než 40). Roční suma teplot nad + 10°C činí 2 600 až 2 800.
Počet hodin slunečního svitu ve vegetačním období je kolem 1 400 za rok. Oblast má typické
klima vhloubených tvarů, kde rozptyl emisí je nízký, trvání místních teplotních inverzí, jejich
intenzita a četnost jsou vysoké. Průměrný počet topných dnů v nížinné poloze okresu Ústí
n. L. je 221. Oblast se vyznačuje dlouhým, mírným, mírně vlhkým létem, krátkým
přechodným obdobím (mírné jaro, mírně teplý podzim) a normálně dlouhou, mírně chladnou
zimou s krátkým trváním sněhové pokrývky.
Vlivem klimatických a geografických podmínek jsou teplotní inverze soustředěny převážně
do topného období s poměrně dlouhou dobou trvání. Části města v údolí Labe jsou vlivem
geografických podmínek vystaveny i častým inverzím v letním období s krátkou dobou trvání
(v ranních a dopoledních hodinách). Teploty přízemní vrstvy ovzduší mají relativně
homogenní rozložení a poměrně dobře korelují s nadmořskou výškou. V obci jsou k dispozici
přímá dlouhodobá měření meteorologických veličin.
Nejbližší pozorovací meteorologickou stanicí pro město s dlouhodobým měřením srážek
a teplot je stanice 1011 – Ústí n. L. – Mánesovy sady a stanice 1012 – Ústí n. L. – Kočkov,
která však leží nad údolím.
Dle jiného členění (Quitt, 1971) lze oblast města zařadit do klimatické oblasti mírně teplé
MT9 s charakteristikami: dlouhé léto, teplé, suché až mírně suché. Přechodné období krátké
s mírným až mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem. Krátká zima, mírná, suchá,
s krátkým trváním sněhové pokrývky.
MAKROKLIMATICKÁ CHARAKTERISTIKA

Vyhodnocované území leží podle klimatické regionalizace (QUITT E., 1971) na hranici dvou
mírně teplých klimatických rajónů MT 4 a MT 9 s charakteristikou:
MT 4: „krátké léto, mírné, suché až mírně suché, přechodné období krátké s mírným jarem
a mírným podzimem, zima je normálně dlouhá, mírně teplá a suchá s krátkým trváním
sněhové pokrývky“
MT 9: „dlouhé léto, teplé, suché až mírně suché, přechodné období krátké s mírným
až mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem, krátká zima, mírná, suchá, s krátkým
trváním sněhové pokrývky“.
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Tabulka č. 2 Klimatická charakteristika mírně teplé oblasti MT 4 (MW 4*)
T2
T2
50-60

MT 4

MT 7

MT 9

20-30

30-40

40 – 50

160 170

140-160

140-160

140 – 160

100-110

110-130

110-130

110 – 130

Počet ledových dnů

30-40

40-50

40-50

30 - 40

Průměrná teplota v lednu

-2 - -3

-2 - -3

-2 - -3

-3 - -4

Průměrná teplota v červenci

18-19

16-17

16-17

17 - 18

Průměrná teplota v dubnu

8-9

6-7

6-7

6-7

Průměrná teplota v říjnu

7-9

6-7

7-8

7-8

90-100

110-120

100-120

100 - 120

350-400

350-450

400-450

400 - 450

200-300

250-300

250-300

250 – 300

40-50

60-80

60-80

60 - 80

120-140

150-160

120-150

120 - 150

40-50

40-50

40-50

40 - 50

Počet letních dnů
Počet dnů s průměrnou teplotou 10°C
aPočet
více mrazových dnů

Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm
aSrážkový
více
úhrn ve vegetačním období
Srážkový úhrn v zimním období
Počet dnů se sněhovou pokrývkou
Počet dnů zamračených
Počet dnů jasných

(pozn. teplota v °C a srážky v mm)
* dle upravené Quittovy klasifikace – Atlas podnebí Česka - Praha 2007
Zdroj: [59][15]

Tabulka č. 3 Průměrné měsíční teploty vzduchu (°C) v letech 1999 – 2004 (stanice Ústí nad
Labem – Kočkov, 375 m n. m.)

Zdroj: [14]

Tabulka č. 4 Měsíční úhrny srážek (mm) v letech 1999 – 2004 (stanice Ústí nad Labem –
Kočkov, 375 m n. m.)

Zdroj: [14]
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Tabulka č. 5 Vybrané roční klimatologické charakteristiky (stanice Ústí nad Labem – Kočkov,
375 m n. m.)

Zdroj: [14]

Směr a četnost větrů jsou uvedeny v tabulce č. 6. V oblasti převažuje S a SZ proudění
vzduchu. Místní modifikace směrů a rychlostí větrů jsou vzhledem k utváření krajiny přímo v
dané lokalitě lokálně významné (zahloubení).
Tabulka č. 6 Směr a četnost větru
Směr větru
Četnost[%]
Zdroj: [14]

S
1,90

SV
13,79

V
11,71

JV
10,92

J
14,92

JZ
23,33

Z
16,70

SZ
6,69

Obrázek č. 5 Větrná růžice

Zdroj: [14] - upraveno CASUA

Průměrná dlouhodobá roční teplota je 8 - 9 °C (1961 – 90). Průměrná roční teplota na stanici
Mánesovy sady je 9,6 °C, na stanici Kočkov 8,2 °C (průměr z let 1976 – 2000). Nejteplejším
měsícem je červenec, nejchladnějším leden.
Dlouhodobý průměr srážek z let 1976 – 2000 je na stanici Mánesovy sady 533,2 mm.r-1,
na stanici Kočkov 581,8 mm.r-1. V posledních letech jsou průměrné roční srážky mírně nad
uvedeným průměrem.
Průměrná výška sněhové pokrývky je menší než 50 cm za celou zimu. Maximální průměrná
výška sněhové pokrývky je nižší než 20 cm.
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Tabulka č. 7 Meteorologické údaje za období 1997 – 2006
Stanice
Prům. lednová teplota vzduchu
Prům. červencová teplota vzduchu
Max. naměřená teplota vzduchu×
Min. naměřená teplota vzduchu×
Prům. roční úhrn srážek
Prům. roční počet dní se srážkami××
Prům. roční počet dní s mlhou
Prům. roční rychlost větru
Zdroj: [31]

Kočkov
- 1,6 ºC
18,4 ºC
36,5 ºC (13.8.2003)
- 22,1 (9.1.1985)
606,6 mm
181,4
45,3
3,3 m/s

Vaňov
- 0,3ºC
19,7 ºC
38,5 (1.8.2004)
- 23,0 (29.12.1996)
555,5 mm
158,2
50,4
1,1 m/s

Ovzduší
Kvalita ovzduší a další emisní faktory
Naměřené emisní a imisní hodnoty potvrzují, že Ústí nad Labem patří mezi města se silně
znečistěným ovzduším. To je způsobeno čtyřmi základními zdroji znečištění: dálkovým
přenosem (především z velkých stacionárních zdrojů podkrušnohorské pánve), místními
a blízkými velkými a středními stacionárními zdroji znečišťování ovzduší, dopravou
a lokálními malými zdroji (domácí topeniště na tuhá paliva).
Většina území města Ústí nad Labem spadá do území se zhoršenou kvalitou ovzduší
(OZKO) vzhledem k imisním limitům pro ochranu zdraví, zejména z hlediska polétavého
prachu. Oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší (dále jen OZKO)‚ jsou území v rámci zóny
nebo aglomerace, kde je překročena hodnota imisního limitu u jedné nebo více
znečišťujících látek. Vymezení OZKO a jejich případné změny provádí Ministerstvo životního
prostředí jedenkrát za rok a zveřejňuje je ve Věstníku Ministerstva životního prostředí. Tyto
částice se nacházejí v nejvyšších koncentracích v oblastech ulic Přístavní, malá Hradební
a Bílinska. Dalšími látkami, jejichž koncentrace jsou překračovány, je oxid dusičitý
a benzo(a)pyren. Tyto hodnoty byly v roce 2007 následovné:
Tabulka č. 8 Vymezení oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší, rok 2007 (v %)
Stavební úřad
Magistrát města Ústí nad Labem
Zdroj: [55]

PM10
13,7

NO2
0,7

B(a)P
5,4

O3
82,7

Plocha oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší, tak na území stavebního úřadu Magistrát
města Ústí nad Labem zabírá 19,4 km2 a žije na ní 18 948 obyvatel.
Největším znečišťovatelem ve městě je průmysl. V městských částech, které nejsou
plynofikovány nebo teplofikovány, se významnou složkou znečištění ovzduší stávají emise
z domácích topenišť na pevná paliva. Dalším významným zdrojem znečištění je
automobilová doprava. Intenzita provozu na některých komunikacích dosahuje velmi
vysokých hodnot ve srovnání s referenčními městy a svědčí o neúměrném zatížení životního
prostředí emisemi z dopravy zejména v centru města. Nejvýznamnějšími zdroji znečišťování
na úseku dopravy jsou všechny dálniční úseky, rychlostní komunikace, zatížené úseky silnic
I. tříd a komunikace v centrech měst. Doprava přináší i sekundární znečištění ovzduší
rozviřováním prachu s následkem zvýšené koncentrace tuhých částic (prašnost).
Ke konci roku 1998 nabyly účinnosti legislativní změny stanovující přísné emisní limity, díky
kterým byly zaznamenány výrazné poklesy emisních hodnot znečišťujících látek.
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Obrázek č. 6 Zdroje znečišťování v okrese Ústí nad Labem, rok 2007

Zdroj: [14]

Na řešeném území města Ústí nad Labem se dle údajů ČHMÚ nachází celkem 9 velkých
zdrojů znečišťování ovzduší REZZO 1. Významnými zdroji emisí na území celého Ústeckého
kraje jsou především elektrárny, teplárny povrchové doly a chemický průmysl. Několik
velkých znečišťovatelů z kategorie zvláště velkých a velkých zdrojů vypouští do ovzduší
převážnou část z celkového množství emisí.
Tabulka č. 9 Emise základních znečišťujících látek REZZO 1 v okrese Ústí nad Labem
v tunách (stanice Ústí nad Labem – Kočkov, 375 m n. m.)

Zdroj: [14]
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Tabulka č. 10 Emise základních znečišťujících látek REZZO 1 - 3 v okrese Ústí nad Labem
v tunách (stanice Ústí nad Labem – Kočkov, 375 m n. m.)

Zdroj: [14]

Obrázek č. 7 Emise základních znečišťujících látek

Zdroj: [17]

Tabulka č. 11 Zdroje REZZO 1 Ústí nad Labem (rok 2007)
Celkový
výkon
zdroje
(MW)

Název zdroje

Palivo

TZL
(t/rok)

SO2
(t/rok)

NOx
(t/rok)

CO
(t/rok)

VOC
(t/rok)

Dalkia Česká republika,
a.s. - Posilovací zdroj
Neštěmice

11

zemní plyn

0,0002

0,0002

0,017

0,000008

-

ENERGY Ústí nad
Labem, a.s.

248

hnědé uhlí
prachové,
zemní plyn

2,44

996,805

411,927

53,378

-

13,20

zemní plyn

0,004

0,0002

0,032

0,004

-

5,21

jiná plynná
paliva,
zemní plyn

-

-

-

-

-

9,079

zemní plyn

0,012

0,0002

0,469

0,064

-

-

zemní plyn

10,315

0,010

1,157

0,182

197,555

-

-

0,094

-

-

-

-

16,16

zemní plyn

2,016

131,065

12,898

6,171

-

Krajská zdravotní, a.s. plynová kotelna v Ústí
nad Labem
Martia a.s. spolek pro
chemickou a hutní
výrobu a.s. Ústí nad
Labem
Palivový kombinát Ústí,
s.p.-plynová kotelna
podnikového řed.
Setuza a.s.
Severočeská armaturka
a.s., divize 01
Spolek pro chemickou a
hutní výrobu, akciová
společnost

Zdroj:[14]

Průměrné roční koncentrace částic polétavého prachu ve městě Ústí nad Labem jsou od
roku 2000 překračovány hodnoty denních imisních limitů pro PM10. Tyto nadměrné hodnoty
byly naměřeny i pro PM2,5 na měřících stanicích Ústí n.L. - Všebořická (hot spot) a Ústí n.L. město. Zde rovněž dochází k největšímu počtu překročení 24 hodinových imisních limitů
stanovených pro PM10, SO2 i NO2.
„Vyhodnocení vlivů Konceptu ÚP Ústí nad Labem na životní prostředí“
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Jedním z největších znečišťovatelů se zvyšující tendencí je, obdobně jako v celé České
republice, automobilová doprava, která zatěžuje exhalacemi celé zastavěné území, a to
především komunikace s velkými dopravními výkony – tedy silnice I a II. třídy. Výsledky
poukazují na celorepublikový trend zatížení území prachovými částicemi, což je
způsobováno stále se zvyšujícím nárůstem automobilové dopravy.
Na základě podkladové studie měření prašnosti a hlučnosti z automobilové dopravy na
území města Ústí nad Labem je možné říct, že emise z automobilové dopravy budou nejnižší
při rychlosti pohybu automobilů okolo 60 km/h. Jejich množství narůstá při zvýšení i snížení
této rychlosti.
Nejzatíženějšími místy emisemi pevných částic z dopravy jsou následovné lokality:
Tabulka č. 12 Nejzatíženější lokality, hodnoty emisí v kg/km a 24 hod
Lokalita
Masarykova
Národního odboje
Opletalova
Pražská
Velká Hradební
Všebořická
Zdroj: [6]

PM10
2,20
2,47
2,70
3,77
2,28
2,84

NOx
26,24
29,50
32,26
45,09
27,21
33,96

CO
35,06
39,41
43,11
60,25
36,36
45,37

B(a)P
1,43
1,60
1,75
2,45
1,48
1,84

Geologie, geomorfologie, horninové prostředí a přírodní zdroje
Geomorfologie
Řešené území náleží do hercynského systému České vysočiny v Krušnohorské soustavě
a dle geomorfologického členění (CZUDEK A KOL. 1972) leží město Ústí nad Labem v I3B
Podskrušnohorské podsoustavě (oblasti) a je na rozhraní dvou geomorfologických celků I3B-3 Mostecká pánev a I3B-5 České středohoří. Západní a částečně i severní část správního
území města je součástí geomorfologického celku Mostecké pánve, v geomorfologickém
podcelku I3B-3B Chomutovsko-teplické pánve s dvěma geomorfologickými okrsky, když
okrsek Libouchecké brázdy (I3B-3B-h) je na severním okraji řešeného území a okrsek I3B3B-g Chabařovická pánev zaujímá značnou část průmyslového území města. Jižní
a východní část náleží do geomorfologického celku I3B-5 České středohoří a do podcelku
I3B-5A Verneřické středohoří. Jižní část území města na levém břehu Labe je součástí I3B5A-c Litoměřické středohoří, východní a severovýchodní část pak náleží do I3B-5A-e Ústecké
středohoří. Nejjižnější výběžek správního území města na pravém břehu Labe je součástí
dalšího geomorfologického podcelku I3B-5B Milešovské středohoří v okrsku I3B-5B-a
Kostomlatské středohoří.
I
I3
I3B
I3B-3
I3B-3B
I3B-3B-g
I3B-3B-h
I3B-5
I3B-5A
I3B-5A-c

Česká vysočina
Krušnohorská soustava (subprovincie)
Podkrušnohorská podsoustava (podsoustava = oblast)
Mostecká pánev(celek)
Chomutovsko-teplická pánev (podcelek)
Chabařovická pánev (okrsek)
Libouchecká brázda (okrsek)
České středohoří (celek)
Verneřické středohoří (podcelek)
Litoměřické středohoří (okrsek)
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I3B-5A-e
I3B-5B
I3B-5B-a

Ústecké středohoří (okrsek)
Milešovské středohoří (podcelek)
Kostomlatské středohoří (okrsek)

Obrázek č. 8 Výřez mapy geomorfologického členění

I3B3Bh
I3B5Ae

I3B3Bg

I3B5Ac

Zdroj: [42]

I3B5Ba

Charakteristika geomorfologické jednotky – okrsku (Demek J. et al., 1987):
I3B-3B-g

Chabařovická pánev (okrsek)

Nalézá se na severovýchodě Chomutovsko-teplické pánve, v řešeném území pak v západní
a částečně i v severní části města. Jedná se o tektonickou sníženinu mezi Krušnými horami
a Českým středohořím, která je budovaná miocénními jezerními jíly a písky a hnědouhelnými
slojemi, méně pak cenomanskými pískovci, turonskými slínovci, terciérními vulkanity
a pokrývá čtvrtohorních sedimentů. Tvoří erozně denudační a akumulační, od severozápadu
k jihovýchodu mírně ukloněný povrch denudačních plošin, svahů, úpatních hald, náplavových
kuželů a nízkých říčních teras levostranných přítoků Bíliny, místa se vyskytují čedičové suky.
Významný bod Horka 292 m n. m. je při severozápadní hranici správního území (mimo
řešené území na SV okraji obce Chlumec)), jedná se o výrazný kuželovitý suk z olivinického
nefelinitu, zčásti nefelinického bazanitu eliptického protaženého tvaru vypreparovaného
z miocénních sedimentů. V krajině se nelézá řada relativně rozsáhlých novodobě vzniklých
jezer (po povrchové těžbě hnědého uhlí) a řadou geomorfologických novotvarů (lomy, haldy,
výsypky).
I3B-3B-h

Libouchecká brázda (okrsek)

zaujímá úzký severovýchodní výběžek Chomutovsko-teplické pánve, v řešeném území pak
je jen při severním okraji (severní úpatí Jedlové hory, území severně a západně od Bánova).
Jde o úzkou strukturně a tektonicky podmíněnou sníženinu mezi Krušnými horami a Českým
středohořím je tvořená svrchnoturonskými až koniackými slínovci a vápnitými jílovci a je
charakterizovaná mírně až středně ukloněným reliéfem k jihovýchodu až jihu, s náplavovými
kužely, balvanovými haldami a rozvlečenými sutěmi. Na severovýchodním úpatí Jedlové hory
zasahuje z ostatního řešeného území (Chabařovické pánve) část výsypky. Dálnice D8 při
severním okraji správního území – severně od Bánova je svými terénními úpravy novým
geomorfologickým prvkem.
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I3B-5A-c

Litoměřické středohoří (okrsek)

Nachází se ve střední a jihozápadní části Verneřického středohoří, v řešeném území se
jedná o jižní část města cca od soutoku Bíliny a Labe. Tvoří plochou hornatinu neovulkanické
hrásti mezi údolími Ploučnice, Labe a dolní Bíliny budovanou čedičovými horninami
povrchových a podpovrchových forem, vzácněji znělcovými a trachytovými podpovrchovými
tělesy, dále svrchnokřídovými pískovci a slínovci. Jde o strukturně denudační reliéf
s rozsáhlými zbytky zarovnaného povrchu, se strukturními plošinami, rozsáhlými hřbety a
suky, s hlubokými antedecentními, svahovými a subsekventními údolími a s četnými
kryogenními tvary.
I3B-5A-e Ústecké středohoří (okrsek)
Nachází se na severozápadě Verneřického středohoří, řešené území tvoří jižní a východní
část. Jedná se o plochou hornatinu, méně členitou vrchovinu na levém břehu hlubokého
antecedentního údolí Labe, která je tvořená třetihorními vulkanity (převážně čediči)
povrchových a podpovrchových těles, méně pak svrchnoturonskými až koniackými slínovci
a pískovci. Reliéf je destruovaný neovulkanický se zbytky posopečného zarovnaného
povrchu, se strukturními plošinami, hřbety a výraznými kuželovitými a kupovitými suky s tvary
zvětrávání a odnosu hornin a s četnými sesuvy. Pruh při labském údolí je rozbrázděn
hlubokými údolími potoků, s významných bodů je možné mj. Jedlovou horu 382 m n. m.
(výrazná asymetrická neovulkanická kupa z autometamorfovaného olivinického nefelinitu,
v dolních částech svahů je hrubě balvanitý suťový plášť), Mariánský vrch 265 m n. m.
(rozsáhlý suk, vytvořený obnažením lakolitu sodaliticko-natrolitického alkalického trachytu se
zbytky sedimentů nestarší pleistocénní terasy Labe, na východním svahu rozsáhlý lom
s nalezištěm minerálů) a Střížovický vrch 341 m n. m. (rozlehlý strukturní hřeben
na solidalitickém trachybazaltu – vrcholová část – a tufech a tufových aglomerátech).
I3B-5B-a Kostomlatské středohoří (okrsek)
Nachází se ve střední a východní části Milešovského středohoří a v řešeném území je pak
jen na nejjižnějším okraji správního území města na pravém břehu Labe. Jedná se o plochou
strukturní hornatinu kerného typu v místech maximálního zdvihu neovulkanické hrástě,
budovaná převážně čedičovými, méně znělcovými horninami a svrchnokřídovými slínovci
a písčitými slínovci, s rozsáhlými kuželovitými s kupovitými suky vypreparovaných
podpovrchových sopečných těles (lakolitů, žil, diatrem aj.). Místy se uplatňuje mírně až
středně ukloněný zarovnaný povrch na křídových sedimentech. V části řešeného území Labe
proráží v antecedentním údolí dílčí hrásť krystalinického podkladu. Na vulkanitech vznikly
četné mrazové sruby, izolované skály, balvanové sutě, zde na severním úbočí významného
bodu Deblíka 459 m n. m.
Ústí nad Labem leží na styku tří geomorfologických jednotek, a to východní části
Chabařovické pánve, severní části Litoměřického středohoří a Ústeckého středohoří (většina
města). Posledně jmenované tvoří na území města krajinně zajímavé partie ploché hornatiny
na levém břehu průlomového údolí Labe, zaříznuté do Českého středohoří hlubokým
kaňonem. Tato skutečnost s sebou přináší také negativní jevy ve formě sesuvů a skalních
řícení. Část města je součástí chráněné krajinné oblasti České středohoří.
Dle orografického členění je zájmová oblast součástí:
Provincie:
Česká vysočina
Soustava:
Krušnohorská
Podsoustava:
Vnitřní krušnohorské pásmo
Celek:
České středohoří
Podcelek:
Ústecké středohoří
Okrsek:
Chabařovická pánev
Litoměřické středohoří
Ústecké středohoří
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Obrázek č. 9 Fyzickogeografické regiony

Zdroj: [39][2]

Město Ústí n. L. leží na soutoku řek Labe a Bíliny v údolí mezi Českým středohořím
a Krušnými horami i na svazích Českého středohoří. Údolí je směrem severozápadním
(ke Krušným horám) a západním (do svč. uhelné pánve) poměrně ploché a široké, směrem
k Českému středohoří je úzké s prudkými svahy. Geomorfologicky se jedná o vrchoviny
s vulkanickým reliéfem vytvořené erozním vypreparováním tektonicky vyzdvižených
sopečných struktur a exotů, zahrnující zbytky posopečného zarovnaného povrchu, strukturní
plošiny, hřbety, výrazné kužely, kupy a tvary zvětrávání i odnosu hornin. V reliéfu města jsou
morfologicky nejvýznamnější tvary plošinné, svahové, údolní, vulkanické a sesuvné. Údolí je
směrem k jihu úzké, směrem k severu se rozšiřuje do podkrušnohorské kotliny. Geografické
regióny jsou znázorněny na obrázku č. 8.

Geologie
Na území Ústeckého kraje se nachází mnoho významných ložisek nerostných surovin, která
v současné době nejsou využívána (uhlí, keramická hlína a jíl, vápenec, manganity). Tato
ložiska jsou označována jako chráněná ložisková území a mají podstatný omezující vliv pro
potenciální využití těchto území. Celková plocha chráněných ložiskových území je 36 800 ha
(týká se všech ložisek), tedy 14 % z území kraje.
Trvalým důsledkem hlubinné těžby nerostných surovin v oblasti Ústeckého kraje je existence
četných poddolovaných území. Tato území vznikala v lokalitách výskytu hnědého uhlí
(Severočeská uhelná pánev) i na místech bývalých ložisek vzácných nerostů – např. stříbra
(Krušnohoří).

Geologické poměry města
Zájmová oblast se z regionálně geologického hlediska nalézá v oblasti terciérní, vulkanické
série, která při poklesech křídového (druhohorního) útvaru pronikla na povrch. Terciérní
„Vyhodnocení vlivů Konceptu ÚP Ústí nad Labem na životní prostředí“
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vulkanická série je tvořena převážně čedičovými a znělcovými útvary v podobě kup, výplní
a kuželů. Horninová pestrost mělkého podloží, nestejná odolnost vulkanických
a sedimentárních hornin vůči rozrušování erozí denudací, byla potvrzena vrty v různých
částech města. Erozní působení toku Labe bylo dominujícím prvkem ovlivňujícím reliéf
terciérních pevných hornin, později zaplavených kvartérními sedimenty. Typická tvářnost
vulkanické krajiny, modelované do dnešní podoby rušivými činiteli, byla v kvartéru
podmíněna tektonickým vyzdvižením území.
Méně odolné měkčí křídové horniny byly postupně odneseny a splaveny, zatímco tvrdé
terciérní vyvřeliny čediče a znělce odolávaly těmto denudačním činitelům. Zahlubováním
řeky Labe do terénu vzniklo charakteristické mohutné a hluboké údolí při jeho dolním toku.
Z regionálně geologického hlediska náleží území k teplické části severočeské pánve, která je
budována terciérními a křídovými sedimenty. Na geologické stavbě zájmového území se
výrazně podílejí terciérní vulkanity Českého středohoří, terciérní pánevní sedimenty
a svrchnokřídové sedimenty české křídové pánve. V zájmové lokalitě je podloží kvartérních
sedimentů tvořeno horninami terciérního a svrchnokřídového stáří. Svrchnokřídové
sedimenty jsou součástí české křídové pánve ve vývoji odpovídajícím oharsko-středohorské
faciální oblasti. V zájmovém území je jejich mocnost dle strukturního vrtu bývalého ÚÚG
(Předlice) cca 370 m. Svrchní část křídové komplexu je zde tvořena převážně pískovci
merboltického souvrství a vápnitými jílovci svrchní části březenského souvrství (coniak –
santon). V březenském souvrství lze rozlišit dvě facie: pelitickou (tvořící spodní část
souvrství) a tzv. „flyšoidní“ vyvinutou ve svrchní části souvrství. Pelitická facie je tvořena 173
až 238 m mocnou sekvencí homogenních slínovců a vápnitých jílovců. Ve vyšší části
řezenského souvrství se ve slínovcích a vápnitých jílovcích objevují 0,1 – 0,9 m mocné
vložky vápnitých pískovců. Pískovce jsou arkózové až křemenné a běžně se v nich objevují
klasty jílovců a na vrstevních plochách zuhelnatělá drť rostlinných zbytků. Mocnost flyšoidní
facie v zájmovém území se pohybuje mezi 50 až 75 m.
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Obrázek č. 10 Geologická situace v širším okolí správního území města Ústí nad Labem

Zdroj: [38] - upraveno CityPlan
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Nerostné suroviny
Na území města se nachází dobývací prostor (DP) Stříbrníky, který je ložiskem znělce,
ve stávajícím období zde probíhá povrchová těžba. U jižního okraje hranice katastru se
nachází dobývací prostor Libochovany (není již v řešeném k.ú., pouze zasahuje vymezeným
pozemkem).
Do oblasti zasahuje netěžený dobývací prostor hnědého uhlí (ukončená těžba) Chabařovice.
Územní rozvoj této oblasti omezuje přetrvávající ložisková ochrana v prostoru vznikajícího
jezera Chabařovice. Vyhlášené CHLÚ 07910002 Chabařovice I. velmi mírně zasahuje
do západního okraje území (podél hranic k.ú.).
Na severu území (i další menší plochy v rámci města) se dále nachází zrušená plocha
ložiska hnědého uhlí - 5028000 Úžín-Varvažov (dřívější povrchová těžba), která je rovněž
vyhlášena jako CHLÚ 07890000.
Několik bodových starých důlních děl se nachází v okolí Chabařovic a ony samotné jsou
plošným starým důlním dílem.
Tabulka č. 13 Chráněná ložisková území
kód území

název

poznámka

07910002

Chabařovice I. – uhlí hnědé

pouze mírný zásah okrajem

07890000

Varvažov – uhlí hnědé

SZ část území, okrajový zásah

Zdroj: [42]

Tabulka č. 14 Ložiska nerostných surovin
Název ložiska

Nerost

Ústí n.L.Marián.skála
Mírkov-Ryjice

znělec

2

Název jevu

Rozloha [m ]

výhradní bilancované ložisko
nerostných surovin
čedič,znělec
schválený prognózní zdroj
vyhrazených nerostů
Chabařovice-lom
detrit,hnědé uhlí,xylit
výhradní bilancované ložisko
nerostných surovin
Varvažov-Gustav 1 hnědé uhlí
výhradní bilancované ložisko
nerostných surovin
Libochovany II. –
náhrady živců, stavební
Občasná povrchová těžba,
č.3066800 *
kámen
prognózní zdroj – výhradní
plocha
*na hranici řešeného území, nezasahuje do řešeného území
Zdroj: [42]

76 150
6 619
4 978 015
43 784

Tabulka č. 15 Dobývací prostory
2

Název ložiska

Nerost

Název jevu

Stříbrníky – č. 70311
(Marián.skála)
Chabařovice-lom – č.30032

znělec

Dobývací prostor

detrit,hnědé uhlí, xylit

Dobývací prostor

4 978 015

Libochovany I. – č.70701*

čedič

Dobývací prostor

11 665

Rozloha [m ]
76 150

*na hranici řešeného území, částí pozemku na něj i zasahuje
Zdroj: [42]

Rozsáhlá část východu území a další menší plochy jsou řazeny mezi poddolovaná
(např. Trmice, Chabařovice, viz. následující tabulka a obrázek).
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Tabulka č. 16 Poddolovaná území zasahující na území města
2

Název

Surovina

Dělouš 1

Paliva

33 659

Předlice

Paliva

18 244

Dělouš 2

Paliva

579 894

Všebořice 1

Paliva

382 916

Všebořice 2

Paliva

31 587

Krásné sedlo

Neznámá

74 254

Ústí nad Labem - Stříbrníky

Rudy

bodové

Nová Ves - Sedlo

Paliva

bodové

Chabařovice

Paliva

3 343 491

Varvažov u Telnice 2

Paliva

76 257

Trmice

Paliva

2 854 484

Rozloha [m ]

Obrázek č. 11 Poddolovaná území a dobývací prostory na území a okolí města Ústí
nad Labem

Zdroj:[42] - upraveno CityPlan

Sesuvy, seizmicita
Svahové pohyby se podle stupně stabilizace dělí na aktivní (živé), potenciální (dočasně
uklidněné) a stabilizované (trvale uklidněné) – všechny tyto kategorie lze v řešeném území
nalézt. Aktivní sesuvy jsou charakteristické čerstvými výraznými tvary, neporušenými
povrchovým ronem a erozí. Stromy jsou různě vychýlené z původní polohy, povrch území je
roztrhán a v trhlinách se objevují napjaté kořeny. Technické objekty bývají porušené. Sesuvy
potenciální bývají zarostlé nebo porušené erozí. Stopy posledních pohybů bývají málo
znatelné. Příčiny vzniku dosud trvají, takže pohyb se může znovu obnovit. Na daném území
se celkem nachází 60 sesuvných lokalit, z toho 21 aktivních, 2 stabilní a 37 potenciálních.
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V obrázku č. 12 uvádíme lokalizaci sesuvů v řešeném území. Pro všechna lokalizovaná
sesuvná území však platí doporučení podmínit umisťování staveb geotechnickým
průzkumem, který určí, zda a za jakých podmínek je umístění možné.
V řešeném území nebyly zaznamenány seizmicky aktivní oblasti.
Obrázek č. 12 Lokalizace sesuvných území v řešeném území

Zdroj: [38] - upraveno CityPlan

Na území Tuchomyšl dále zasahuje i hranice územních ekologických limitů těžby hnědého
uhlí lomu Chabařovice – dle ÚP VÚC (usnesení vlády ČR č. 331/1991, č. 444/1991), kterou
je nutné plně respektovat.

Radonové riziko
Z mapy radonového indexu je možné vyčíst radonový potenciál místního geologického
podloží. Radonový index geologického podloží určuje míru pravděpodobnosti, s jakou je
možno očekávat úroveň objemové aktivity radonu v dané geologické jednotce. Hlavním
zdrojem radonu, pronikajícího do objektů, jsou horniny v podloží stavby. Vyšší kategorie
radonového indexu podloží proto určuje i vyšší pravděpodobnost výskytu hodnot radonu nad
200 Bq.m-3 v existujících objektech (hodnota EOAR). Zároveň indikuje i míru pozornosti,
kterou je nutno věnovat opatřením proti pronikání radonu z podloží u nové výstavby.
Převažující kategorie radonového indexu neznamená, že se u určitého typu hornin při
měření radonu na stavebním pozemku setkáme pouze s jedinou kategorií radonového
indexu. Obvyklým jevem je, že přibližně 20 % až 30 % měření spadá do jiné kategorie
radonového indexu, což je dáno lokálními geologickými podmínkami měřených ploch.
Z přiložené mapy vyplývá, že většina řešeného území se nachází v kategorii střední kategorii
radonového indexu podloží. Jen lokálně je území zasaženo vysokým radonovým indexem
podloží, vyskytují se však i oblasti s nízkým nebo přechodným indexem (většina zastavěného
území obce).
Je tedy zřejmé, že určení kategorie radonového indexu na stavebním pozemku není možné
provádět odečtením z mapy jakéhokoliv měřítka, ale pouze měřením radonu v podloží
na konkrétním místě pro zohlednění lokálních, často proměnlivých geologických podmínek.
„Vyhodnocení vlivů Konceptu ÚP Ústí nad Labem na životní prostředí“
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Obrázek č. 13 Mapa radonového indexu podloží v řešeném území

Zdroj: [43]

Byl zahájen státní program vyhledávání budov s vyšším výskytem Rn s cílem vyhledat co
největší počet budov se zvýšeným obsahem radonu tak, aby majitelé budov mohli
(s případnou finanční podporou státu) snížit ozáření osob. Tento program je koordinován
Státním úřadem pro jadernou bezpečnost, účastní se jej Státní ústav radiační ochrany v úzké
spolupráci s krajskými úřady. Měření radonu probíhá po dobu 1 roku pomocí tzv. stopových
detektorů, které se umístí do obytných místností budovy. Měření v rámci tohoto státem
organizovaného průzkumu je pro občany bezplatné.
Výsledky měření jsou důvěrné - dostává je prostřednictvím krajského úřadu pouze majitel,
příp. uživatel budovy. Vyhledávací program je zaměřen přednostně do obcí ležících na území
převažujícího vysokého radonového rizika (podle geologické prognózní mapy radonového
rizika). V těchto obcích je nabízeno proměření všech budov. V dalších obcích (na středním
nebo nízkém riziku) se provádí výběrový průzkum budov - cca 10 % budov rovnoměrně
na území obce s přihlédnutím k místním geologickým specifikum, kde je cílem ověřit
věrohodnost geologické předpovědi radonového rizika.
Konkrétní pořadí proměřování obcí závisí na dohodě místní samosprávy s krajským úřadem.
V následující tabulce jsou uvedeny počty změřených objektů v Ústí nad Labem se stavem
k 31. 12. 2002.
Tabulka č. 17 Státní program vyhledávání budov s vyšším výskytem Rn
Název obce
Ústí nad Labem
Zdroj: [64]

Počet
změřených
objektů
82

Počet
objektů
nad 400
3
Bq/m
1

Počet
objektů
nad 1000
3
Bq/m
0
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Aritmetický
průměr
3
[Bq/m ]

Geometrický
3
průměr [Bq/m ]

90

74
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Odpady a sanace starých ekologických zátěží
Území města má dlouhodobou tradici rozvoje průmyslu, která je velmi úzce spojena
s využíváním přírodního bohatství dané oblasti. V důsledku těchto činností zde vznikly
specifické zátěže území.
Obrázek č. 14 Identifikace hlavních zátěží životního prostředí ve správním území města Ústí
nad Labem (rok 2003)

Zdroj: [2] [39]

Produkce odpadů a způsoby nakládání s odpady
Podrobný stav odpadového hospodářství je popisován především podle Plánu odpadového
hospodářství (POH) města Ústí nad Labem z roku 2006. Některá data jsou aktualizována
na základě ročenky životního prostředí města Ústí nad Labem z roku 2008 (vydává Odboru
životního prostředí Magistrátu města Ústí nad Labem).
Za nakládání s odpady se v souladu se zákonem o odpadech považuje jejich
shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, skladování,
úprava, využívání a odstraňování.
Způsoby nakládání s odpady jsou, zejména s ohledem na požadavky evidence odpadů,
rozděleny na:
 způsoby využívání odpadů (R1-R13),
 způsoby odstraňování odpadů (D1-D15),
 ostatní způsoby (N1-N7), kde N3 znamená předání odpadu jiné oprávněné osobě
nebo jiné provozovně.
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Zařízení na využívání a odstraňování odpadů
Původce odpadů, město Ústí nad Labem není provozovatelem žádného zařízení pro
nakládání s odpady. S ohledem na to jsou všechny druhy odpadů produkované tímto
původcem „předány jiné oprávněné osobě“. Na území města se nachází několik zařízení,
která byla využívána ke sběru a odstraňování odpadů produkovaných Městem Ústí nad
Labem.
Tabulka č. 18 Celková produkce a nakládání s odpady města Ústí nad Labem v roce 2003
(po předání oprávněné osobě/osobám)

Zdroj: [37]

Prognóza vývoje produkce odpadů
Město Ústí nad Labem je původcem zejména komunálních odpadů (83,0 %) a stavebních
odpadů (13,3 %). Prognóza vývoje produkce odpadů a způsobů nakládání s odpady je proto
zaměřena především na komunální odpady (KO).
Tabulka č. 19 Kvantifikovaný popis vývoje celkové produkce komunálních a dalších odpadů
města Ústí nad Labem

Zdroj: [37]
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Očekávaný vývoj separace komunálních odpadů (KO) ve městě Ústí nad Labem
V tabulce 16 je stanoven výhled množství sebraných využitelných složek KO ve městě Ústí
nad Labem za předpokladu naplnění predikce požadované v obecně závazné vyhlášce
Ústeckého kraje č. 1/2005 ze dne 26. ledna 2005, kterou se vyhlašuje závazná část Plánu
odpadového hospodářství Ústeckého kraje. Výhled je zpracován při predikci mírného nárůstu
trvale bydlících obyvatel ve městě Ústí nad Labem (rok 2008 – 97 800 obyvatel, rok 2010 –
98 955 obyvatel, rok 2012 – 100 345 obyvatel).
Z výsledků provedených propočtů obsažených v POH Ústí nad Labem (2006) vyplývá
potřeba i nadále zvyšovat efektivnost stávající separace využitelných složek KO.
V souvislosti s opatřeními v postupném snižování množství biologicky rozložitelného odpadu
ukládaného na skládky, která stanoví Směrnice Rady 1999/31/ES, o skládkách odpadu
a která jsou již stanovena pro podmínky ČR zákonem o odpadech, je třeba zařadit
do systému také oddělené nakládání s odpady biologického původu. V roce 2003
představovaly směsné komunální odpady Města Ústí nad Labem ukládané na skládky
množství 17 500 t/rok a obsah BRKO v tomto množství byl odhadován na 43 %, tj. na 7 525 t
BRKO/rok.
Ve směrnici jsou tedy pro ČR stanoveny termíny týkající se redukce množství BRO
ukládaného na skládky:
 v roce 2010 lze ukládat o 25% méně BRO než v roce 1995
 v roce 2013 lze ukládat o 50% méně BRO než v roce 1995
 v roce 2020 lze ukládat o 65% méně BRO než v roce 1995.
Tabulka č. 20 Množství BRKO a KO přípustná k ukládání na skládky pro město Ústí nad
Labem

Zdroj: [37]

Obrázek č. 15 Nakládání s komunálními odpady – vývoj materiálových toků města Ústí nad
Labem

Zdroj: [37]
„Vyhodnocení vlivů Konceptu ÚP Ústí nad Labem na životní prostředí“
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Závěr
V současnosti jsou kapacity zařízení pro nakládání s odpady na území města Ústí
nad Labem dostatečné pronásledující druhy odpadů:
- směsný KO;
- nebezpečný odpad NO;
- stavební odpad.
Jsou však nedostatečné:
- BRKO;
- separované složky KO.
Vybrané zásady pro nakládání s komunálními odpady v Ústeckém kraji
Cíl POH ÚK 2.1 (pořadové číslo POH ČR 20) - zvýšit využívání odpadů s upřednostněním
recyklace na 55 % všech vznikajících odpadů do roku 2012 a zvýšit materiálové využití
komunálních odpadů na 50 % do roku 2010 ve srovnání s rokem 2000.
Cíl 2.2 (pořadové číslo POH ČR 31) - snížit maximální množství BRKO ukládaných
na skládky tak, aby podíl této složky činil v roce 2010 nejvíce 75% hmotnostních, v roce 2013
nejvíce 50% hmotnostních a výhledově v roce 2020 nejvíce 35% hmotnostních z celkového
množství BRKO vzniklého v roce 1995.
Cíl POH ÚK 6.1 (pořadové číslo POH ČR 27) - snížit hmotnostní podíl odpadů ukládaných na
skládky o 20% do roku 2010 ve srovnání s rokem 2000 a s výhledem dalšího postupného
snižování.
Cíl POH ÚK 6.2 (pořadové číslo POH ČR 18) - nepodporovat výstavbu nových spaloven
komunálního odpadu ze státních prostředků.
MŽP však v současné době plánuje změnit nařízení vlády POH ČR a vyškrtnout bod,
ve kterém se ministerstvo v roce 2003 zavázalo ze státních prostředků nepodporovat
výstavbu nových spaloven.
S ohledem na očekávaný vývoj produkce odpadů, její struktury a dalšího nakládání s odpady
je třeba nadále pokračovat v zefektivnění separace využitelných složek KO, BRKO a zvýšit
kapacity zařízení pro nakládání s BRKO. Tato potřeba vyplývá také ze stávající evropské
i národní legislativy. Z hlediska vlivu na životní prostředí je nepříznivý fakt, že většina
komunálního odpadu je ukládána na skládky. Také vzhledem k podílu BRKO v komunálním
odpadu, současné a očekávané produkci KO a množství KO, které bude možné skládkovat,
vyvstává výrazný problém nakládání s KO. Proto doporučujeme výrazně zvýšit materiálové
a energetické využívání KO.

Staré ekologické zátěže
Pod pojmem staré ekologické zátěže (SEZ) jsou do zpracování POH Ústeckého kraje
zahrnuty jednak staré skládky odpadů, bez ohledu na skutečnost, zda byly provozovány
na základě rozhodnutí příslušných orgánů státní správy nebo nelegálně jako „černé skládky“,
a současně i území (areály průmyslových a zemědělských podniků), kde byla zaznamenána
dlouhodobá kontaminace půd, resp. horninového prostředí (nesaturovaná zóna)
a podzemních vod (saturovaná zóna).
Stará ekologická zátěž – definice:
 taková ekologická zátěž, ze které může migrace znečišťujících látek ohrožovat
podzemní nebo povrchové vody
„Vyhodnocení vlivů Konceptu ÚP Ústí nad Labem na životní prostředí“
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taková ekologická zátěž, kde neexistuje původce znečištění, což lze prokázat:
 rozhodnutím soudu,- dokladem o nabytí majetku, přičemž nabyvatel není
právním nástupcem subjektu, který zátěž způsobil,
 majitel pozemku zkrachoval a neexistuje,
 vlastník pozemku/budov prokáže jiným způsobem, že zátěž nezpůsobil a že její
původce neexistuje.

V kraji je řešena řada lokalit, které jsou financovány prostřednictvím Ministerstva financí ČR
(dříve prostřednictvím Fondu národního majetku ČR). Většinou se jedná o území podniků
zatížená činností předchozích právních subjektů (Chemopetrol, a. s., Litvínov,
TONASO, a. s. Neštěmice, Tlaková plynárna Ústí nad Labem, a. s.). Na území kraje je
mnoho dalších lokalit se starými ekologickými zátěžemi, na které se nevztahuje privatizační
proces. Na financování sanací nemají současní vlastníci finanční prostředky nebo původní
subjekt zanikl a výkon správních rozhodnutí není stávajícím právním postupem vymahatelný.
Odstraňování těchto zátěží pak přechází do působnosti státu. MŽP ve spolupráci s ČIŽP
vede a průběžně doplňuje inventarizaci lokalit představujících staré zátěže. Příprava
regionálních seznamů priorit byla zahájena v červnu 1998, kdy byly územní odbory MŽP
a oblastní inspektoráty ČIŽP požádány o spolupráci při přípravě přehledů lokalit, u nichž
je odstraňování starých ekologických zátěží v rámci jednotlivých územích působností
prioritní, a to bez ohledu na to, existuje–li v současné době pro jejich odstranění zdroj
financování. Územní odbory MŽP spolupracovaly s příslušnými okresními úřady.
Při dalším stupni hodnocení rizikovosti zátěží jednotlivých lokalit byla s cílem zvýšit
srovnatelnost výsledků využita následující kritéria s postupně klesající vahou:
1. prokázané nebo pravděpodobné ohrožení zdroje pitné vody pro hromadné
zásobování obyvatelstva
2. prokázané nebo pravděpodobné ohrožení zdroje pitné vody pro lokální zásobování
obyvatelstva
3. nebezpečnost kontaminace – chemický typ znečištění
4. rozsah kontaminovaného území, počet zasažených podniků, hromadné znečistění
areálů či průmyslových zón
5. migrovatelnost – geologické a hydrogeologické podmínky na lokalitě.
Tabulka č. 21 Přehled známých a významných SEZ na území města Ústí nad Labem
Lokalita
Ústí nad Labem
Ústí nad Labem
Krásné Březno
Ústí nad Labem
Ústí nad Labem –popelové
skládky
Chabařovice skládka
Předlice
Ústí nad Labem

Nabyvatel
TONASO Holding a.s., Ústí nad Labem, U Tonasa 172/2, PSČ
40331, IČ 25472704
Severočeská plynárenská a.s., Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ
40117
ZACHEMO, a.s. „v konkurzu“, Rájec-Jestřebí, Old. Blažka 55, IČ
25502956
Spolchemie a.s., Ústí nad Labem, Revoluční 86 čp. 1930, PSČ
40032, IČ 25006223
Tlaková plynárna Ústí nad Labem a.s., Ústí nad Labem, Havířská
346/100, IČ 44569173
Spolchemie a.s., Ústí nad Labem, Revoluční 86 čp. 1930, PSČ
40032, IČ 25006223
INVA družstvo Litoměřice, Klášterní 1, PSČ 41284, IČ 00029343
Setuza a.s., Ústí nad Labem, Žukovova 100, PSČ 40129, IČ
46708707

Zdroj: [33]
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Systém evidence kontaminovaných míst (SEKM) představuje databázi spravovanou MŽP
ČR, kraje provádí aktualizaci. Na základě provedené inventarizace byla databáze
aktualizována na 255 lokalit starých zátěží v Ústeckém kraji.
Databáze umožňuje zejména:
 Evidovat lokality v GIS
 Hodnotit nebezpečnost na základě vstupů
 Srovnání krajů v ČR – kompatibilní metodika
 Export pro Agenturu ŽP EU – srovnání členů EU (důležité pro dotace)
 Statisticky hodnotit aktuální stav lokalit
Obrázek č. 16 Systém evidence kontaminovaných míst (SEKM)

Zdroj: [42] - upraveno CityPlan

Projekt „Inventarizace starých ekologických zátěží v Ústeckém kraji“ realizovala Regionální
rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. V rámci tohoto projektu je aktualizována databáze
SEZ na území Ústeckého kraje; jsou posuzovány:
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Provozované průmyslové zemědělské a skladové areály
Průmyslové, zemědělské a skladové areály s ukončeným provozem
Neprovozované skládky komunálních a průmyslových odpadů, vč. lagun tekutých
odpadů
Dosud provozované skládky komunálních a průmyslových odpadů vč. lagun tekutých
odpadů, bez odpovídajícího technického zabezpečení
Odkaliště pro uhelné kaly z úpraven uhlí, pro popeloviny
Odvaly důlní hlušiny v případě, že tyto představují zvýšené riziko v důsledku
uvolňování síranů či jiných znečišťujících látek
Objekty po Sovětské armádě
Drážní objekty spojené s přepravou nebezpečných látek.

Brownfields
Brownfields jsou plochy, které byly v minulosti využívány pro průmyslovou, zemědělskou,
stavební nebo jinou činnost a mohly by být v následku této nebo předchozí činnosti
kontaminovány (ekologická zátěž) či jinak zdevastovány, což snižuje jejich atraktivitu
pro budoucí využití. Může se jednat například o zcela nebo z části opuštěné průmyslové
areály, staré zemědělské objekty, nevyužívané drážní pozemky, bývalé vojenské prostory,
vybydlené obytné čtvrti atd.
Obrázek č. 17 Lokality brownfields ve správním území města Ústí nad Labem

Zdroj: [38] - upraveno CityPlan

Vzhledem k předchozím provozům, které byly umístěny na těchto plochách, hodnotíme
lokality brownfields jako potenciální zdroje znečištění půdy. Níže uvádíme souhrnný
tabulkový přehled těchto lokalit v řešeném území.
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Tabulka č. 22 Tabulkový souhrn lokalit brownfields ve správním území města Ústí
nad Labem
2

Název lokality brownfields
Palivový kombinát Úžín

Rozloha [m ]
497598

komerčně industriální zóna

196548

Budova Habrovice

211

Statek Habrovice

982

Sociální péče Bukov

15713

Sociální péče Bukov

15713

Obchodní centrum Plánované

20983

Hotel Máj

8172

plánované obchodní centrum

20983

Hotel Máj

8172

Statek Předlice

21718

Chemopharma Ústí n. L.

129030

Sklárna Předlice

108001

Severočeská armaturka a.s. - továrna

32529

Domy na Nivách

12525

Spojmontáže

13553

statek Předlice

21718

Chemopharma Ústí n. L.

129030

Sklárna Předlice

108001

Severočeská armaturka a.s. - továrna

32529

Domy na Nivách

12525

Spojmontáže

13553

Budova Hostovice

229

Budova Vaňov

48

Dům Pražská

978

Dům Pražská

978

Loděnice

31537

Setuza a.s.

296101

Manipulační plocha Pražská

21066

loděnice

31537

Setuza a.s.

296101

Manipulační plocha Pražská

21066

Autosalon Nissan

782

Opuštěná stodola Kojetice

237

PZT průmyslová zóna Tonaso

373859

Budova Neštěmice

124

Budova Sebuzín

332

Celková rozloha všech lokalit
Zdroj: [38]

2494761

Z celkového přehledu lokalit brownfields je patrné, že město na svém území disponuje
značným potenciálem ploch brownfields, kam může směřovat svůj další rozvoj, včetně lokalit
přesahujících rozlohu 30 ha.
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Hydrologická charakteristika
Povrchové vody a jejich znečištění
Město Ústí nad Labem leží na soutoku Labe (1-13-05-021) s Bílinou (1-14-01-092), které
patří současně nejvýznamnějšími toky na území města. Městem Ústí nad Labem protéká
i řada dalších drobnějších vodotečí, které jsou přítoky těchto dvou řek.
Obrázek č. 18 Vodní toky v řešeném území

Zdroj: [27]

V případě řeky Labe se jedná o drobné vodoteče, potoky: Tlučeňský, Rytina, Němčí nebo
také Němčický potok. Dále pak potok Prudký, Novoveský, Kojetický, Bahniště, Olešnický,
Podlešínský, Stříbrnický, Dobětický, Pekelský, Neštěmický, Blanský a Kamenný.
Nejvýznamnějším přítokem Labe na území města Ústí nad Labem je řeka Bílina.
Mezi významnější přítoky řeky Bíliny na území města Ústí nad Labem spadají potoky:
Hostovický, Ždírnický (Podhořský potok) a Klíšský (Bílý potok, Ptačí potok, Chuderovský
potok).
Mezi významnější přítoky řeky Bíliny na území města Ústí nad Labem spadají potoky:
Řehlovický, Radejčínský, Újezdský, Ždírnický a Klíšský.
Následující text je věnován podrobnějšímu popisu obou významných vodotečí.
Labe
Páteří vodních toků na Ústecku je řeka Labe. Přes České středohoří proniká od Porty
„Vyhodnocení vlivů Konceptu ÚP Ústí nad Labem na životní prostředí“
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Bohemica.
Labe je jedním z největších toků ve střední Evropě. Celková délka toku je 1094,3 km, z toho
363,3 km protéká Českou republikou a 727,0 km Německem. Z celkové rozlohy povodí
Labe, která činí 148 268 km2, připadá 49 033 (33,68%) na Českou republiku a 97 175 km2
(65,54%) na Německo. Pramen Labe nalezneme na Labské louce v Krkonoších
v nadmořské výšce 1384 m n. m. Tok Labe odvodňuje téměř celé Čechy. Jako potok teče
nejprve na jih a poté na jihovýchod. U Pardubic, se již jako veletok, obrací k západu
a posléze k severozápadu, kde u Lovosic protéká Českou nížinou (rovinou České křídové
pánve). Vltava jako největší přítok vtéká do Labe u Mělníka. Labe opouští naši republiku
u Hřenska v 115 m n. m. Po té Labe protéká soutěskou Saské Švýcarsko a u Pirny v oblasti
Drážďan širokým údolím. Pod Drážďanami se Labe zařezává do Míšeňského žulového
masívu a na úrovni města Riesa vtéká do Severoněmecké nížiny. Nejdůležitějšími přítoky
na horním středním toku Labe je Černý Halštrov, Mulda a Sála. K Magdeburgu se Labe blíží
v oblasti Magdeburgen Borde, stáčí se směrem na severo-severovýchod a před ústím řeky
Havoly vstupuje do Berlínsko-Varšavského praúdolí. Od tohoto místa až po ústí si Labe
zachovává orientaci toku severozápadním směrem. U města Geesthacht leží hranice
slapové oblasti, technicky určená jezem. Pod Hamburkem se Labe rozšiřuje do estuáru
a vtéká do Severního moře.
Kilometráž Labe se tradičně počítá od ústí Vltavy v Mělníku, kde se uvádí nula oběma směry.
Základní kilometráž je vedena proti proudu k prameni a druhá po proudu do Hřenska, kde
na státní hranici je nula německé kilometráže.
Kvalita a stav řeky Labe
Od poloviny 19. století se datují výraznější změny charakteru toku z důvodů ochrany před
povodněmi, zajištění podmínek pro vodní dopravu a jako stavby pro získávání energie.
Důsledkem uvedených změn bylo rozkolísání vodního režimu (v důsledku snížení retenční
schopnosti území a zrychlení odtoku) a změna kvality vody. Zatížení vodních ekosystémů
toxickými kovy a perzistentními organickými sloučeninami bylo dále způsobeno nástupem
pesticidů a herbicidů v zemědělství, odváděním odpadních vod z průmyslu a obcí bez čištění
do vodního toku.
Tok Labe a dolní tok Vltavy je možné považovat za nejvíce zatížené vodní ekosystémy
cizorodými látkami.
Jedním z faktorů, které přispěly k výraznému zlepšení situace, je zpřísnění legislativních
předpisů a budování čistíren odpadních vod, přičemž obojí bude pokračovat i v blízké
budoucnosti.
Labe je na základě hodnocení ukazatelů znečištění za rok 2006 hodnoceno ve III. třídě
jakosti (znečištěná voda) a z hlediska mikrobiologických a biologických ukazatelů již
ve II. třídě jakosti (mírné znečištění). Od roku 1990 došlo k velmi výraznému snížení
znečištění Labe, o čemž svědčí graf na obrázku č. 18, uvádějící hodnoty organického
znečištění dle ukazatele BSK5 (k nárůstu znečištění v roce 2006 došlo taktéž v důsledku
nižšího stavu vody). Obdobný pokles lze sledovat i v případě dalších ukazatelů – amoniaku
a fosforu.
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Obrázek č. 19 Řeka Labe - BSK5 (2008)

Zdroj:

[39]

Obrázek č. 20 Jakost povrchových vod na území města Ústí nad Labem

Zdroj: [27]

Bílina
Řeka Bílina pramení na svazích Krušných hor, severně od Chomutova nad městem
Jirkovem. Protéká mezi Českým středohořím a Krušnými horami směrem na východ.
Na horním toku protéká až do Mostu mezi povrchovými doly v umělém Ervěnickém koridoru,
který byl vybudován při zakládání těchto dolů. Do začátku 20. století protékala Komořanským
„Vyhodnocení vlivů Konceptu ÚP Ústí nad Labem na životní prostředí“
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jezerem, to však bylo v důsledku důlní činnosti roku 1835 uměle vysušeno. Pokračuje
mosteckou pánví otevřenou, bezlesou krajinou. Koryto je hlinité, široké 5 až 10 metrů,
z velké části regulované. Ústí zleva do Labe na jeho 71. říčním km v Ústí nad Labem.
Nejvýznamnějším jejím přítokem je Srpina.
Řeka Bílina patří dlouhodobě mezi řeky s nejvíce znečištěnou vodou v ČR. V obrázku č. 20
je uveden vývoj znečištění za poslední roky (v úvahu je potřeba vzít, že vysoké hodnoty
v roce 2006 byly mj. způsobeny suchým obdobím).
Obrázek č. 21 Řeka Bílina – BSK 5 (2008)

Zdroj:

[39]

Velká část města náleží k záplavovému území obou řek, což vyvolává nároky na budování
protipovodňových opatření k ochraně majetku města, jeho obyvatel i dopravní infrastruktury
se všemi z toho vyplývajícími negativními důsledky.
Dvě největší povodně ohrožovaly město Ústí nad Labem v roce 2002 (katastrofální povodně
na území většiny českých krajů) a dále také na přelomu března a dubna 2006, kdy město
zasáhla druhá největší povodeň od roku 1940. Kulminace hladiny na cca 9 metrech však
byla podstatně nižší než dosažených téměř 12 m v roce 2002.
Srážkové a odtokové poměry na území města jsou územně nevyrovnané. Převládá rychlý
odvod srážek z území v důsledku výše zmíněných úprav vodních toků a nedostatečné
retenční kapacity území. Kolísání srážek se projevuje v průběhu roku i mezi jednotlivými lety
(extrémně suchý rok 2006 následován srážkově nadnormálním rokem 2007).
Vodní plochy
V Podkrušnohorské kotlině se v současnosti napouští do bývalého lomu voda a v budoucnu
zde vznikne velké jezero Milada a rekreační oblast. Svojí plochou téměř 250 ha bude
srovnatelné s Máchovým jezerem. Nedaleko se nachází nádrž v Chabařovicích, kde je
koupaliště a chatová osada. Na okraji Chlumce je na místě zatopeného povrchového dolu
rekreačně využívaná nádrž. Další známý rekreační objekt je oprám u Varvažova. Největším
rybníkem na Ústecku je Habrovický rybník na Bílém potoce s přírodním koupalištěm
a chatovou osadou. Mezi významnější vodní plochy patří přehrada v Povrlech, pod jejíž hrází
se nachází koupaliště. Významné jsou rovněž antropogenního původu v k.ú. Dělouš
a Všebořice.
Využívání povrchových vod – provoz vodní cesty na Labi
Řeka Labe je nejdůležitější vodní cestou v České republice umožňující lodní přepravu
do Hamburku, přístavu v Evropské unii. Na úseku Labe Mělník – Hřensko v roce 2007
nenastaly problémy s plavebními hloubkami a plavební provoz byl po celý rok zajištěn
pro ponor 200 cm. Rovněž tak nebyl v roce 2007 ohrožen plavební provoz ani povodňovými
průtoky. Během roku nedosáhly vodní stavy limitních hodnot, které by si vyžádali zastavení
„Vyhodnocení vlivů Konceptu ÚP Ústí nad Labem na životní prostředí“
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plavby pro vysoký vodní stav. Vodní stav v Ústí nad Labem poklesl na 150 cm a nižší
hodnoty, tj. pod hranici ekonomické únosnosti poproudního provozu na regulovaném Labi
pod Střekovem, v květnu až září celkem v 16 dnech. Stav 155 cm, při kterém ustává
protiproudní provoz, byl zaznamenán celkem v 11 dnech. Na žádost přepravců byl ve 48
případech vodní stav v Ústí nad Labem nadlepšen z kapacity zdrže Střekov většinou
pro umožnění proplutí plavidel úsekem Střekov – Děčín. Dalším důvodem bylo spouštění lodí
na vodu v loděnici ve Valtířově a jejich přeprava do Německa a plánované zvýšení ponorů
plavidel využitím vody z vypouštěných nádrží na Vltavě a středním Labi při plánované
odstávce.
Protipovodňová ochrana
V roce 2002 postihly město rozsáhlé povodně, které napáchaly velké škody. Na základě této
skutečnosti byl dne 18. 3. 2004 KÚ Ústeckého kraje, odborem ŽP stanoveno záplavové
území vodního toku Labe v úseku hranice okresů Mělník/Litoměřice – státní hranice. Nově
stanovená linie záplav Q100 je zapracována do Konceptu ÚP. Celkové náklady na zpracování
studií a dokumentací protipovodňových opatření se již vyšplhaly k částce 26 mil. Kč.
Havárie
V roce 2007 bylo ČIŽP OI Ústí nad Labem nahlášeno různými subjekty celkem 21 havárií
běžného typu bez dlouhodobých následků. Z toho počtu bylo vyhodnoceno 6 hlášení jako
havárie bez vlivu na povrchové, nebo podzemní vody. ČIŽP OI Ústí nad Labem z tohoto
důvodu eviduje za rok 2007 celkem 15 běžných havárií, což v porovnání s rokem 2006
znamená nárůst o 4 havárie. V roce 2007 byl zaznamenán 6x únik ropných látek do vod
povrchových. Z tohoto množství bylo znečištění 1x způsobeno dopravní nehodou a 5x došlo
ke znečištění povrchových vod únikem z kanalizačních výustí. Na hraničním toku Mandava
v Rumburku byla v roce 2007 zaznamenána 1 havárie, při které uniklo do vodního toku
Mandava cca 150 l motorové nafty z provozní nádrže vozidla. Na vodním toku Labe byla
v roce 2007 zaznamenána v úseku, který je sledován ČIŽP OI Ústí nad Labem 1 běžná
havárie. Jednalo se pravděpodobně o únik malého množství oleje z projíždějící lodi.
V roce 2007 zaznamenala ČIŽP OI Ústí nad Labem prostřednictvím mezinárodního
varovného systému „SOS Labe“ informace o havárii na horním toku Labe a Vltavy při požáru
v Kralupech nad Vltavou. V roce 2007 bylo zaznamenáno 2x znečištění vodního toku
zemědělskými produkty. V obci Razice byla místní vodoteč znečištěna prasečí kejdou
a v obci Lobendava byl Luční potok znečištěn silážními šťávami. Na Lučním potoce
následkem znečištění došlo k úhynu ryb. K závažné havárii došlo dne při vykolejení hnacího
drážního vozidla v areálu ČD SDC Ústí nad Labem. Při havárii došlo k proražení palivové
nádrže a následně k úniku 3500 l motorové nafty do drážního tělesa. Na základě výsledků
monitoringu bylo vyhodnoceno, že díky včasnému a účinnému sanačnímu zásahu nedošlo
ke kontaminaci podzemních ani povrchových vod ropnými látkami. Další závažná havárie
byla zaznamenána v letních měsících, kdy došlo v průběhu opravy čistírny odpadních vod ve
společnosti UNIPETROL RPA s.r.o. Litvínov k výraznému překročení limitů ve více
ukazatelích vypouštěného znečištění do řeky Bílina a v důsledku toho k výraznému
kyslíkovému deficitu v toku. Ke zmírnění následků havárie byla společností přijata
mimořádná opatření a ve spolupráci s Povodím Ohře s.p., byl zmírněn negativní dopad
na kvalitu vody v řece Bílině. V závěru je možno konstatovat, že v průběhu roku 2007 došlo
k nárůstu počtu běžných havárií oproti předcházejícím letům, ale jejich závažnost
je klasifikována ve vztahu k životnímu prostředí jako nízká. (Zdroj: ČIŽP)
Hydrologické poměry
Krajské město Ústí nad Labem leží v údolí řeky Labe v 71,0 – 73,5 plavebním km. Labe je
hlavním tokem v oblasti a erozivní základnou s největším podílem odvodňovaného území
povrchových a podzemních vod. Hydrologicky spadá město do pořadí č. 1-14-01-108,1-14-
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02-001,1-14-02-003. Specifický odtok podzemních vod dle mapy odtoku podzemní vody
se převážně pohybuje okolo 2-3 l/s/km2.

Podzemní vody
Město se nachází v severní části České Křídové pánve. Největší vodárenský význam mají
v zájmovém území hluboce uložené křídové pískovcové kolektory s napjatou hladinou
podzemní vody, tvořené především kolektorem cenomanským (perucko-korycanské
souvrství) a kolektorem střednoturonským (jizerské souvrství). Vzhledem k přítomnosti
nadložního izolátoru ve formě slínovců teplického a březenského souvrství jsou na zájmové
lokalitě tyto kolektory hydraulicky odděleny od kvartérního štěrkopískového kolektoru.
Mělký kvartérní kolektor je tvořen průlinově propustnými písky a písčitými štěrky
pleistocénních a holocenních říčních teras Labe, jejich mocnost se na lokalitě pohybuje
do 13 m, hladina podzemní vody je zde volná a je v přímé hydraulické spojitosti s řekou
Labe.
V roce 2007 došlo ke změně hodnocení stavu podzemních vod. Úrovně hladin ve vrtech
a vydatnosti pramenů se zařazují na dlouhodobou měsíční křivku překročení (DMKP). Ta je
spočítána z období 1971 - 2000. Hodnota menší než 50 % značí stav nadnormální (hladina
ve vrtu či vydatnost pramene byla ve srovnávacím období překročena v méně než 50 %
případů), větší než 50 % značí stav podnormální. Celkově lze hodnotit vývoj podzemních vod
během roku 2007 jako podnormální. Rovněž vydatnosti pramenů v povodí byly po většinu
roku podnormální.
V řešeném území obvykle dochází k následujícímu kolísání hladiny podzemní vody: ročních
maxim bývá dosaženo na jaře (březen), následuje propad na začátku léta (květen) a opětné
doplňování zásob podzemní vody začíná opět na podzim.
Hydrogeologické poměry
Hydrogeologicky spadá město Ústí nad Labem do hydrogeologického rajónu č. 461 – Křída
Dolního Labe po Děčín – levý břeh a 462 -462- Křída Dolní Labe po Děčín - pravý břeh.
Hydrogeologicky je česká křída velice významná. Rozsáhlá souvrství průlomově a puklinově
propustných pískovců se synklinálním uložením představují vodohospodářsky významné
statické zásoby podzemních vod.
Obrázek č. 22 Hydrogeologické rajóny ČR
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Zdroj: [14]

CHOPAV
V zájmovém území Ústí nad Labem se žádná chráněná oblast přirozené akumulace vod
nenalézá. Nejbližší území CHOPAV Krušné hory se nachází cca 5 km východně od zájmové
oblasti.

Ochranná pásma vodních zdrojů a zranitelné oblasti
Ochranná pásma vodních zdrojů (angl. Protective zones of water resources) jsou
stanovována na základě zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), a mají sloužit
k ochraně vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti zdrojů podzemních nebo povrchových
vod, které jsou využívány nebo využitelné k zásobování pitnou vodou a mají průměrný roční
odběr přes 10 000 m3 (v přepočtu průměrně 27,4 m3 za den). Rozhodnutí o stanovení
ochranného pásma vydává vodoprávní úřad a to vždy ve veřejném zájmu. Ochranná pásma
se dělí na ochranná pásma I. a II. stupně. Odstupňovaným způsobem je v nich stanoveno,
které aktivity jsou v těchto pásmech omezeny, a jaká opatření se zde naopak dle vodního
zákona musí provádět.
Ochranné pásmo I. stupně (OPVZ I) a jeho vymezení
Ochranné pásmo I. stupně má zajišťovat přímou ochranu vodního zdroje v bezprostředním
okolí jímacího nebo odběrného zařízení.
•
u vodárenských nádrží (Seznam vodárenských nádrží je přílohou k vyhlášce
č. 137/1999) a nádrží, které slouží výhradně pro zásobování pitnou vodou,
je stanoveno pro celou plochu hladiny nádrže při maximálním vzdutí
•
u ostatních nádrží s vodárenským využitím je stanoveno jako souvislé území
na hladině nádrže s minimální vzdáleností 100 m od odběrného zařízení
•
u vodních toků s jezovým vzdutím je ochranné pásmo 15 m široké, na břehu sahá
nad místem odběru do vzdálenosti minimálně 200 m proti proudu, po proudu 100 m;
ve vodním toku musí zahrnovat minimálně polovinu jeho šířky v místě odběru
•
u vodních toků bez jezového vzdutí je ochranné pásmo 15 m široké, na břehu sahá
nad místem odběru do vzdálenosti minimálně 200 m proti proudu, po proudu 50 m;
ve vodním toku musí zahrnovat minimálně třetinu jeho šířky v místě odběru
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•
•

u zdrojů podzemní vody je stanoveno jako souvislé území do vzdálenosti minimálně
10 m od odběrného zařízení
v ostatních případech pak individuálně.

V terénu se na viditelných místech vyznačují hranice ochranného pásma tabulemi s nápisem
“ochranné pásmo I. stupně vodního zdroje“. Pokud ochranné pásmo probíhá hladinou
nádrže, umísťují se tabule na zakotvené plovoucí bóje.
Ochranné pásmo II. stupně (OPVZ II) a jeho vymezení
Ochranné pásmo II. stupně má zajišťovat ochranu vodního zdroje v územích, která stanoví
vodoprávní úřad. Vždy musí ležet vně ochranného pásma I. stupně. Může být souvislé nebo
tvořené více od sebe navzájem oddělenými územními zónami v rámci hydrogeologického
rajónu nebo hydrologického povodí. Zákon navíc umožňuje, aby bylo ochranné pásmo
II. stupně stanovováno po jednotlivých částech.
Označení ochranného pásma tabulemi s nápisem “ochranné pásmo II. stupně vodního
zdroje“ se v terénu provádí obvykle jen v místech křížení hranice ochranného pásma
s komunikacemi a v místech, kde hrozí zvýšené nebezpečí znečištění vodního zdroje.
Opatření v ochranných pásmech vodních zdrojů
Vodní zákon nepředepisuje žádná konkrétní omezení, povinnosti nebo technická opatření
v ochranných pásmech vodních zdrojů. V rámci vodoprávního řízení toto provádí vodoprávní
úřad. Stanovuje činnosti či způsoby užívání nemovitostí, které mohou vodní zdroj ohrozit,
stanovuje také způsob a dobu omezení užívání těchto nemovitostí a také určuje konkrétní
technická opatření, která je nutno v ochranných pásmech vodních zdrojů provádět.
Vodoprávní úřady
•
obecní úřady
•
újezdní úřady na území vojenských újezdů
•
obecní úřady obcí s rozšířenou působností
•
krajské úřady
•
ministerstva (podle §108 „vodního zákona“ platí, že není-li tímto zákonem
stanoveno jinak, je ústředním vodoprávním úřadem Ministerstvo zemědělství).
Příklady možných zákazů a omezení činností týkajících se např.:
•
vstupu fyzických osob
•
používání a skladování závadných látek
•
provádění stavební činnosti, terénních úprav, zemních a vrtných prací, umísťování
staveb
•
aplikace chemických prostředků
•
údržby komunikací
•
provozování rekreace, táboření, stanování a vodních sportů [4].
Příklady možných technických úprav týkajících se např.:
•
vyznačení hranice ochranného pásma
•
úpravy komunikací u vodárenské nádrže
•
protierozních opatření (např. terasy, zasakovací a sedimentační pásy, zatravnění
údolnic,…)
•
zákazu vjezdu vozidel dopravujících náklad, který může způsobit ohrožení nebo
zhoršení jakosti vody.
Za prokázané újmy, které vyplývají z omezení užívání pozemků a staveb v ochranných
pásmech vodních zdrojů přísluší vlastníkům dle vodního zákona náhrada.
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Ochranná pásma vodních toků
a) U vodních toků, které jsou vodními cestami dopravně významnými, lze užívat pozemků
sousedících s korytem vodního toku nejvýše v šířce do 10 m od břehové čáry.
b) U ostatních významných vodních toků jiných než pod písmenem a) nejvýše v šířce do 8 m
od břehové čáry.
c) U drobných vodních toků lze užívat pozemků sousedících s korytem vodního toku nejvýše
v šířce do 6 m od břehové čáry.
Na území města Ústí nad Labem se nenachází zranitelná oblast vymezená přílohou č. 1
Nařízení vlády č. 103/2003 Sb. Nejbližší zranitelná oblast na území ORP Ústí nad Labem se
nachází cca 3,1 km východně od hranic k.ú. Sebuzín v k.ú. Malečov.
Zájmové území se nenachází na území chráněných oblastí přirozené akumulace vod ani
v povodí vodárenských toků.
Dalším nařízením vlády, jež přispívá k determinaci charakteristik území, je NV č. 61/2003
Sb., o stanovení povrchových vod vhodných pro život a reprodukci původních druhů ryb
a dalších vodních živočichů a o zjišťování a hodnocení stavu jakosti těchto vod, ve znění
pozdějších předpisů.
Ochranná pásma vodních zdrojů jsou přehledně zobrazena na obrázku č. 23.
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Obrázek č. 23 Ochranná pásma vodních zdrojů na území města Ústí nad Labem

Zdroj: [38] - upraveno CityPlan

Odvodnění a zásobování vodou
Současný stav v odkanalizování města
Stoková síť města Ústí nad Labem je řešena až na malé výjimky jako jednotná soustava.
Systematické uspořádání stok je ve městě řešeno formou stokových sítí. Nejvýznamnější
stoková síť je zakončena ČOV Ústí nad Labem - Neštěmice. Tato stoková síť je tvořena
hlavními kmenovými sběrači „Z“, „Y“ (levý břeh) a „X“ (pravý břeh). Sběrač „X“ odvádí
odpadní vody z částí města Ústí nad Labem – pravý břeh s napojením na sběrač „Z“ pomocí
shybky pod řekou Labe. Sběrač „Z“ odvádí odpadní vody z částí města Ústí nad Labem levý
břeh a je zakončen ČS Ústí nad Labem „Z“ – Mariánská skála. Odtud jsou odpadní vody
čerpány na sběrač „Y“, který je zakončen ČOV Ústí nad Labem - Neštěmice.
Další (rozlohou menší) stokové sítě jsou zakončeny ČOV (Vaňov, Brná, Střekov, Habrovice)
nebo jsou odpadní vody volně zaústěny do řeky Labe. Vlastníkem ČOV Ústí nad Labem –
Neštěmice, ČOV Vaňov, ČOV Brná a ČOV Střekov je Severočeská vodárenská společnost,
a. s. ČOV Habrovice a stávající oddílná soustava je ve vlastnictví města Ústí nad Labem.
V současné době nejsou odkanalizovány oblasti Budova u Svádova, Dělouše, Hostovic
u Ústí nad Labem, Kojetic u Malečova, Nové Vsi, z části Strážek u Habrovic a Tuchomyšle,
kde žije cca 520 obyvatel.
Dále se na území města nalézají území, jež disponují kanalizací, která však není zakončená
na ČOV. Tyto nečištěné odpadní vody jsou volně vypouštěny do vodotečí, Jedná se
o odpadní vody od cca 2320 EO o objemu 101 353 m3/rok.
Ve správním území města Ústí nad Labem se nacházejí následující ČOV:
ČOV Brná - Mechanicko – biologická, střední ručně stírané česle, štěrbinová nádrž, biofiltr,
„Vyhodnocení vlivů Konceptu ÚP Ústí nad Labem na životní prostředí“

44

dosazovací nádrž dortmundského typu, kalová jímka, jímka vyčištěné vody.
ČOV Habrovice – Mechanicko-biologická VHS II/K,sdružený objekt mechanického
předčištění s ručními česlemi a potrubím na odtah písku, na přívodovém potrubí je šachta
s přepadem z kalového síta. – ČOV – bude výhledově zrušena a odpadní vody
od obyvatelstva budou přepojeny na ČOV Ústí nad Labem-Neštěmice
ČOV Vaňov - Mechanicko-biologická,sdružený objekt mechanického předčištění, VHS MČO
1 / K Kalové síto 30m3, a provozní budova a přípojka pitné vody
ČOV Ústí nad Labem - Neštěmice - Mechanicko-biologická s mezofilní anaerobní stabilizací
kalu, rozdělená na mechanický stupeň, biologický, kalové a plynové hospodářství, energo
centrum. Aktivační systém R-D-N. Po připojení Spolchemie vybavena havarijní nádrží. Dále
dáno do provozu zařízení na likvidaci odpadů podporující vývin bioplynu.
ČOV Střekov - Mechanicko-biologická, Kombi blok, dlouhá doba zdržení s částečnou aerobní
stabilizací kalu, střední ručně stírané česle, 1 aktivační nádrž s turbínou Sigma Gigant,
2 dosazovací nádrže, 2 kalojemy o objemu 200 m3, dále je na ČOV měření odtoku
parshallovým žlabem a provozní budova se sociálním zařízením.
Zásobování pitnou vodou
Město Ústí nad Labem je zásobováno vodou ze skupinového vodovodu Ústí nad Labem
Krásné Březno SK-UL.032.1, ze kterého jsou zásobovány městské části Krásné Březno,
Neštěmice, Mojžíř a místním vodovodem OF-M-UL.033, který zásobuje městské části Ústí
nad Labem - střed, Předlice, Klíše, Severní terasa, Bukov, Všebořice, Skorotice, Božtěšice,
Dobětice. Město Ústí nad Labem je rozděleno na sedm tlakových pásem.
Voda do Ústí n/L přitéká z okresu Teplice z vodárenské soustavy Fláje z AK Malhostice,
odkud teče do VDJ Střížovická hora – 2 x 6000 m3 (330,00 / 336,00 m n. m.), odkud teče do
VDJ Kočkov starý – 2 x 400 + 1 x 1065 m3 (311,50 / 316,00 m n. m.) a VDJ Kočkov nový –
1 x 2000 m3 (311,50 / 316,00 m n. m.).
Vodárenské soustavy Fláje a Žernoseky jsou propojeny řadem DN 600 mezi AK Malhostice
a AK Řehlovice. Vodovodní síť města Ústí nad Labem je vzájemně propojena a tím je
umožněno i propojení jednotlivých tlakových pásem. Na vodovod je napojeno 100 %
obyvatel. Majitelem vodovodu je Severočeská vodárenská společnost a.s. a provozovatelem
jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů. Do budoucna se
uvažuje s postupnou rekonstrukcí. [Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje]
Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou
Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány tyto podzemní zdroje – Ostrov,
Sebuzín a Tlučeň.
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody
a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání
zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného
hygienika. [Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje]
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Půda
Půdy posuzovaného území – pedologická mapa
Většina výměr ve správním území města Ústí nad Labem patří mezi antropozemě nebo
méně kvalitní hnědozemně. Půdy zastižené v řešeném území zachycuje níže uvedená
pedologická mapa.
Obrázek č. 24 Pedologická situace řešeného území

Zdroj: [42]
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Obrázek č. 25 Třídy ochrany ZPF v řešeném území

Zdroj: [38] - upraveno CityPlan

V současné době jen v malé části řešeného území se vyskytují kvalitnější půdy spadající
do I. nebo II. třídy ochrany ZPF. Nejvyšších hodnot zemědělských půd na území města je
dosaženo v k.ú. Habrovice a Strážky u Habrovic, nejnižších naopak v k.ú. Nová Ves.
Tabulka č. 23 Půdní bilance území města Ústí nad Labem (data k 31. 12. 2008)
Podíl zemědělské půdy z celkové výměry (%)
Podíl orné půdy ze zemědělské půdy (%)
Podíl trvalých travních porostů ze zemědělské půdy (%)
Podíl zastavěných a ostatních ploch z celkové výměry (%)
Podíl vodních ploch z celkové výměry (%)
Podíl lesů z celkové výměry (%)

30,7
30,2
50,4
38,3
5,3
25,8

Orná půda - rozloha (ha)
Zahrady - rozloha (ha)
Ovocné sady - rozloha (ha)
Trvalé travní porosty - rozloha (ha)
Lesní půda - rozloha (ha)
Vodní plochy - rozloha (ha)
Zdroj: [61]

870
522
36
1 466
2 423
494
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Celkově lze shrnout, že v řešeném území se nachází jen málo kvalitních půd (I. a II. třída
ochrany ZPF), přičemž většina zemědělských půd je v současné době zahrnuta
do zastavěného území.
Podrobnější charakteristika lesních porostů je uvedena v kapitole „2.7 Fauna, flóra“.

Znečištění půd
V řešeném území byly identifikovány následující zdroje znečištění půd: staré ekologické
zátěže, brownfields a dálkový přenos spadem. Tyto zdroje jsou podrobněji rozebrány níže.
Jiné zdroje znečištění půdy nebyly v řešeném území identifikovány.

Fauna, flóra
Biogeografická charakteristika
Podle biogeografického členění ČR se v řešeném území nacházejí následující bioregiony:
1.1 Mostecký
Bioregion tvoří výrazná pánevní sníženina ve středu severozápadních Čech, převážně se
shoduje s geomorfologickým celkem Mostecká pánev. Má plochu 1301 km2 a je výrazně
protažen ve směru JZ-SV.
Bioregion náleží k nejteplejším a nejsušším oblastem České republiky, převažuje
2. vegetační stupeň. Jeho současný stav je charakterizován velkoplošnými antropocenózami
s expanzivními ruderálními druhy. Typické jsou zbytky stepní a vzácně dokonce i halofilní
bioty. Ve flóře jsou zastoupeny submediteránní a ponticko-panonské, méně subatlantické
prvky, přítomna je řada mezních prvků. Ve fauně dominují teplomilné druhy, u hmyzu se
zastoupením středočeských endemitů. Typickou část bioregionů tvoří plošiny neogenních
sedimentů s pokryvy spraší s teplomilnými doubravami. Do těchto plošin jsou zaříznuta
mělká údolí a kotlinovité sníženiny s dubohabrovými háji a na svazích s maloplošně
rozšířenými šípákovými doubravami, podél vodních toků se vyskytují potoční luhy.
Netypickými částmi jsou náplavové kužely na úpatí Krušných hor a pahorkatina na permu
u Kryr s acidofilními doubravami, které tvoří přechod do okolních bioregionů. V minulosti se
bioregion vyznačoval přítomností rozsáhlých pánví s mokřady a jezery, dnes je
charakteristická gigantická antropogenní přestavba reliéfu a velkoplošná devastace bioty.
K hodnotným společenstvům patří xerotermní lada a slaniska, dominují však postindustriální
lada po těžbě a orná půda.
1.14 Milešovský
Bioregion se nachází v západní části severních Čech a přibližně zabírá geomorfologický
podcelek Milešovské středohoří. Je mírně protažen od jihozápadu k severovýchodu a má
plochu 536 km2. Typická část bioregionu je tvořena izolovanými vulkanickými suky
s teplomilnými doubravami (místy se šípákem) a s typicky vyvinutou stepí, vyšší části mají
dubohabřiny, suťové lesy a vegetaci nexerotermního bezlesí na blokových sutích.
V nejvyšších polohách jsou přítomny květnaté bučiny, tvořené endemickou asociací. Mezi
kužely jsou menší kotlinové deprese s dubohabrovými háji.
Biota náleží do 1. dubového až 4. bukového vegetačního stupně. Na pestrém a živném
substrátu se vyvinula bohatá flóra s velkým zastoupením nejrůznějších floroelementů
i relativně bohatá, převážně teplomilná fauna. Jihozápadní část bioregionu představuje jedno
z klimaticky a bioticky nejextrémnějších území hercynské podprovincie se suchým klimatem
a řadou kontinentálních (postglaciálních) reliktů a s rozsáhlými skalními stepmi s kavyly.
Netypickými částmi jsou rozsáhlé deprese bez neovulkanitů. V bioregionu jsou vyváženě
zastoupeny lesy (s velkým zastoupením přirozených dřevin), pole i travní porosty a křoviny.
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1.15 Verneřický
Bioregion leží ve středu severních Čech, zabírá téměř celý geomorfologický podcelek
Vernecké středohoří a má plochu 651 km2.
Typická část bioregionu je tvořena převážně čedičovými lávovými příkrovy. Má mezofilní
charakter s převažujícím 4. bukovým stupněm (květnaté bučiny) a okraji náležícími až do
2. stupně, bukovo-dubového (dubohabřiny). Biodiverzita je vysoká, avšak podstatně nižší
než v Milešovském bioregionu. Biota bioregionu je ovlivněna absencí nejxerotermnějších
stanovišť, absencí řady xerotermních elementů a pronikáním hercynských lesních
podhorských prvků. Netypické části bioregionu jsou tvořeny plochými kotlinami (na slínech)
s dubohabřinami a výběžky teplých svahů s ostrovy teplomilných doubrav, které se poněkud
blíží poměrům ve vyšších částech Milešovského bioregionu (1.14).
V současnosti mají významné zastoupení přirozené lesy (květnaté bučiny).
Obrázek č. 26 Bioregiony v řešeném území

Zdroj: [38] - upraveno CityPlan (2009)
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Obrázek č. 27 Biochory v řešeném území

Zdroj: [42]

Flóra zájmového území
V řešeném území byly zastiženy následující fytogeografické jednotky:
Tabulka č. 24 Charakteristika fytogeografických jednotek v řešeném území
Číslo okrsku
25a
3
4b
45a
Zdroj: [42]

Název okrsku
Libouchecká plošina
Podkrušnohorská pánev
Labské středohoří
Lovečovické středohoří

Flóru v řešeném území je rovněž možné charakterizovat pomocí bioregionů:
1.2 Mostecký
Vegetační stupně (Skalický): kolinní (až suprakolinní).
V potenciální vegetaci převažují teplomilné doubravy (pravděpodobně svaz Quercion
petraeae), na konvexních tvarech i s účastí šípáku (svaz Quercion pubescenti-petraeae).
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Na kyselých podkladech se předpokládá přítomnost acidofilních doubrav (Genisto
germanicae-Quercion), snad i s účastí reliktní borovice. Podél Ohře a v dolních úsecích
jejích přítoků jsou rekonstruovány dubohabřiny (Melampyro nemorosi-Carpinetum). Podél
toků jsou luhy asociace Pruno-Fraxinetum, vzácněji sem z dolního Poohří přesahuje
asociace Ficario-Ulmetum campestris. Vlhké sníženiny v Podkrušnohoří měly v minulosti
rozsáhlé bažinné olšiny (Alnion glutinosae). Primární bezlesí bylo asi plošně velmi omezené
a představovaly je zřejmě některé typy stepní vegetace svazu Festucion valesiacae,
vegetace na mokřadech, březích jezer a v okolí vývěrů minerálních pramenů, kde se
vyskytovaly různé typy rákosin, porosty vysokých ostřic apod.
Přirozenou náhradní vegetaci svahů s jižní expozicí tvoří xerotermní travinobylinná vegetace
svazu Festucion valesiacae, na méně extrémních místech svazů Bromion a CoronilloFestucenion rupicolae. Na ně navazují křovinné pláště svazů Prunion frutiosae a Prunion
spinosae. Na vlhkých loukách je přítomna vegetace svazu Molinion a Caricion davallianae,
místy snad i fragmenty blížící se svazu Cnidion venosi. Pro okolí minerálních pramenů
je typická katéna halofilních společenstev (zejména svazu Pucci-nellion, Scirpion maritimi
a podsvazu Loto-Trifolienion). Na kyselých píscích na Podbořansku se objevuje vegetace
svazu Corynephorion.
V přirozené vegetačně zastoupena řada exklávních prvků reliktního charakteru, zpravidla
kontinentálního ladění. K nim náleží hlaváček jarní (Adonis vernalis), hadí mord nachový
(Scorzonera purpurea), vlnice chlupatá (Oxythypís pilosa), pelyněk pontický
(Artemisiapontica), kozinec bezlodyžný (Astragalus exscapus), sivěnka přímořská (Glaux
maritima), v minulosti rozrazil latnatý (Pseudolysimachion spurium). K typickým druhům
submediteránním patří např. hrachor panonský chlumní (Lathyrus pannonicus subsp.
collinus), hadí mordec dřípatý (Podospermum laciniatum), dub pýřitý (Quercus pubescens)
a tužanka tvrdá (Sclerochloa dura). Velmi omezeně jsou zastoupeny subatlantské druhy, jako
paličkovec šedavý (Corynephorus canescens) a nahoprutka písečná (Teesdalia nudicaulis).
Flóru dnes tvoří převážně expanzivní ruderální druhy, např. třtina křovištní (Calamagrostis
epigeios), ovsík vyvýšený (Arrhenathe-rumelatius), doplněné řadou neofytů s obdobným
chováním, jako je ječmen hřívnatý (Hordeum iubatum), slanobýl obecný (Salsola australis)
a zlatobýl obrovský (Solidago gigantea).
1.14 Milešovský
Vegetační stupně (Skalický): kolinní až submontánní.
Potenciální vegetací severních expozic nejvyšších poloh jsou květnaté bučiny, zde
reprezentované endemickou asociací Tilio platyphylli-Fagetum. Nižší partie svahů zabírají
dubohabřiny (Melampyro nemorosi-Carpinetum) a místy mochnové doubravy (Potentillo
albae-Quercetum), které jsou na konvexních tvarech jižních svahů vystřídány asociacemi
teplomilných doubrav (Sorbo torminalis-Quercetum), na nejextrémnějších místech i s účastí
šípáku (Lathyro versicoloris-Quercion pubescentis a Torilido-Quercetum). Podél toků jsou
pruhy nivní vegetace, pravděpodobně převažují asociace Stellario-Alnetum glutinosae
a Carici remotae-Fraxinetum, v nejnižších polohách i Pruno-Fraxinetum. Zalesněné sutě
hostí vegetaci asociace Aceri-Carpinetum. Na nejmělčích půdách je vyvinuto primární
bezlesí. Jsou zde zastoupeny reliktní křoviny svazů Prunion fruticosae i Prunion spinosae,
na něž navazují primární společenstva svazu Festucion valesiacae. Na skalách jižních
expozic je skalní step svazu Alysso-Festucion pallentis. Na sutích severního kvadrantu jsou
vyvinuta společenstva nexerotermního bezlesí, např. Ribeso alpini-Rosetum pendulinae.
Na druhotně odlesněných místech se vyskytují xerotermní trávníky svazu Festucion
valesiacae, které na hlubších půdách střídá vegetace svazu Koelerio-Phleion phleoidis,
na vzácně se vyskytujících bílých stráních svazu Bromion. Lesní lemy náležejí ke svazu
Geranion sanguinei, pláště ke svazům Prunion spinosae i Prunion fruticosae. Vlhkomilná
vegetace je velmi vzácná, v nejvyšších polohách se nachází jediné malé rašeliniště.
Květena je velmi bohatá, podmíněná velkou diverzitou ekotopů s různými stanovištními
podmínkami. Ve flóře se objevují rozmanité floroelementy včetně exklávních prvků. V lesní
flóře převažují běžné středoevropské druhy, např. jaterník trojlaločný (Hepatica nobilis)
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a pižmovka obecná (Adoxa moscha-tellina), včetně podhorských prvků, které zastupují
např. věsenka nachová (Prenanthes purpurea), prvosenka vyšší (Primula elatior) a kakost
lesní (Geranium sylvaticum). Zejména nelesní květena má podstatné zastoupení
kontinentálních druhů. Příkladem mohou být kavyl Ivanův (Stipa joannis), k. chlupatý (S.
dasyphylla), k. olysalý (S. glabrata), ovsík stepní (Helictotrichon desertorum), violka obojaká
(Viola ambigua), koniklec otevřený (Pulsatilla patens), hlaváček jarní (Adonanthe vernalis),
kozinec dánský (Astragalus danicus), k. rakouský (A. austriacus) a ostřice stepní (Carex
supina), řidší jsou druhy submediteránní, např. pískavice provensálská (Trigonella
monspeliaca). Typické je zastoupení západního migrantu, který zastupuje bělozářka liliovitá
(Anthericum liliago) a čičorka pochvatá (Coronilla vaginalis). Významný je výskyt perialpidské
až dealpidské flóry, kterou reprezentují např. prorostlík dlouholistý (Bupleurum longifolium),
hvozdík sivý (Dianthus gratianopolitanus), pěchava vápnomilná (Sesleria albicans),
lomikámen latnatý (Saxifraga paniculata) a hladýš širolistý (Laserpitium latifolium). Druhy se
subatlantským laděním jsou vzácné, charakterizují je hvozdík křovištní (Dianthus seguieri),
smilka tuhá (Nardusstricta) a metlička křivolaká (Avenella flexuosa), jihozápadní hranici
lužického migračního proudu zde dosahuje strdivka jednokvětá (Melica uniflora). Subhalofilní
druhy jsou nečetné, např. ledenec přímořský (Tetragonolobus maritimus).
1.15 Verneřický
Vegetační stupně (Skalický): (kolinní-) suprakolinní až submontánní.
Potenciální vegetaci tvoří v nižších polohách, zejména na svazích průlomových údolí,
dubohabřiny (Melampyro nemorosi-Carpinetum). Na plošinách převládají květnaté bučiny
(Fagenion), zastoupené asociacemi Dentario enneaphylli-Fagetum a Melico-Fagetum.
Na prudkých svazích s orientací mimo jižní i sektor jsou přítomny suťové lesy svazu TilioAcerion, zejména asociace Aceri-Carpinetum, vzácně i s reliktním výskytem tisu (Taxus
baccata). Okrajově do bioregionu zasahují i méně náročné typy teplomilných doubrav (svaz
Quercion petraeae, zejména Sorbo torminalis-Quercetum a Potentillo albae-Quercetum),
poblíž východní hranice í acidofilních doubrav (Genisto germanicae-Quercion). Podél větších
vodních toků jsou vyvinuty úzké nivy (zřejmě s převažující asociací Stellario-Alnetum
glutinosae), kolem menších potůčků pak Carici remotae-Fraxinetum. Větší vodní toky
lemovalo primární bezlesí svazu Phalaridion arundinaceae, které ve fragmentární podobě
doprovázela i vegetace obnažených náplavů (snad náležející svazu Bidention tripartiti).
Primární bezlesí je vyvinuto i na skalách, kde je zastoupena vegetace svazů Alysso
alyssoidis-Sedion albi a Alysso-Festucion pallentis. Na sutích je přítomna reliktní vegetace
svazu Sambuco-Salicion capreae, např. Ribeso alpini-Rosetum pendulinae.
Přirozenou náhradní vegetaci na loukách tvoří charakteristická subxerofilní, druhově pestrá
společenstva "orchidejových luk", náležejících snad svazu Arrhenatherion, v minulosti
význačných nápadně bohatým zastoupením druhů čeledi vstavačovitých (Orchidaceae). Tyto
louky často přecházejí ve vegetaci vlhkých luk svazu Molinion nebo Calthion. V lemech
převládá vegetace svazu Trifolion medii, na ně navazují křoviny svazu Prunion spinosae.
Flóra bioregionu je dosti pestrá, s převahou hercynské lesní květeny, ale je obohacená
i o některé význačné mezní a exklávní prvky. Mezi druhy najdeme typy suboceanické, hojně
se vyskytuje např. hrachor lnolistý (Lathyrus linifolius) a vrba plazivá (Salix repens). Mezním
prvkem lužického migrantu je zde např. strdivka jednokvětá (Melica uniflora). Vyznívají zde
však i druhy s tendencí kontinentální, např. pcháč panonský (Cirsium pannonicum), koniklec
otevřený (Pulsatilla patens) a kosatec bezlistý (Iris aphylla). K vzácným druhům, exklávního
charakteru, náleží např. kopretina panonská (Leucanthemum margaritae), lomikámen
růžicovitý (Saxifraga decipiens) a hrachor různolistý (Lathyrus heterophyllus). Díky
přítomnosti těžších půd je zde zaznamenán i výskyt druhů, jako např. přesličky obrovské
(Equisetum telmateia) a mochny bílé (Potentilla alba). Na louky podhorského typu zasahuje
i kosatec sibiřský (Iris sibirica) a upolín evropský (Trollius altissimus). Fytogeografickou
zvláštností jsou některé druhy, vázané na štěrkové náplavy poděl Labe, které zde mají
souvislost s výskytem v dolním Polabí. Jsou to drobnokvět pobřežní (Corrigiola litoralis)
a pažitka pobřežní (Allium schoenoprasum).
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Výskyt chráněných druhů rostlin v řešeném území
Protože v následující kapitole „Způsoby ochrany životního prostředí“ jsou charakterizována
všechna ZCHÚ v řešeném území, na tomto místě je uveden zaznamenaný výskyt zvláště
chráněných druhů rostlin mimo zmíněná území.
Tabulka č. 25 Výskyt zvláště chráněných druhů rostlin v lokalitě Podhorský park
český název

latinský název

kategorie ohrožení

pilát lékařský

Anchusa officinalis

C4a

rmen barvířský

Anthemis tinctoria

C4a

tuřice Otrubova

Carex cuprina

C4a

ostřice nedošáchor

Carex pseudocyperus

C4a

růžkatec potopený

Carathophyllum submersum

C1, SO

hvozdík

Dianthus america

C4a

bahnička bradavkatá

Eleocharis mamillata

C4a

sítina ostrokvětá

Juncus acutiflorus

C3

tajnička rýžovitá

Leersia oryzoides

C3

okřehek trojbrázdý

Lemna trisulca

C4a

Urticularia australis
bublinatka jižní
C4a
Vysvětlivky: stupně ohrožení dle Červeného seznamu: C4a - vzácnější a vyžadující pozornost, C3 –
ohrožený, C1 – kriticky ohrožený; stupeň ohrožení dle vyhlášky MŽP 395/92 Sb. ve znění pozdějších
předpisů: KO – kriticky ohrožený druh; SO – silně ohrožený druh, O – ohrožený druh
Zdroj: [25]

Lesy
Lesy hospodářské plochu pouze 16 %, lesy ochranné a lesy v PHO 41 %, lesy příměstské
tvoří 24 % a zbylých 19 % tvoří lesy potřebné pro zachování biologické různorodosti. Rozpětí
nadmořské výšky se pohybuje od Brné 155 m až po Krásný les 705 m.
Druhová skladba v městských lesích je velmi rozmanitá a převládá zde dub s podílem 45 %,
dále následují dřeviny javor, lípa, buk a habr, jasan, akát a bříza. Z jehličnatých dřevin je zde
zastoupen ve 4 % smrk, dále modřín a borovice.
V roce 2008 bylo celkem vytěženo 497 plm dřevní hmoty, přičemž 310 plm následkem
orkánu Emma a kůrovců. Nově bylo zalesněno 1,73 ha a byly prováděny výchovné zásahy
v mladých porostech do 40ti let věku na celkové ploše 7,59 ha.
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Obrázek č. 28 Lesy ve správním území města Ústí nad Labem

Zdroj: [38] - upraveno CityPlan (2009)
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Obrázek č. 29 Mortalita lesních porostů ve správním území Ústí nad Labem (2007)

Zdroj: [45] - upraveno CityPlan

Z obrázku č. 29 jednoznačně vyplývá, že většina lesních porostů vykazuje nějaký stupeň
poškození. Malá rozloha lesů je zdravých, většina mírně poškozených nebo s prvními
příznaky poškození. Významná část je středně poškozených. Silný nebo velmi silný stupeň
poškození byl opět zaznamenán u minoritních rozloh lesních porostů v řešeném území.
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Fauna zájmového území
Pro charakterizování fauny v řešeném území byly použity biogeografické jednotky ČR:
1.2 Mostecký
Fauna bioregionu je hercynského původu, s patrnými západními vlivy (ropucha krátkonohá,
ježek západní). Pauperizace je způsobena především nedostatkem lesních společenstev
a velkoplošnou devastací krajiny. Specifické druhy osídlily i výsypky (z ptáků např. linduška
úhorní nebo strnad luční). V místech počátečních rekonstrukcí nastupují sukcesní stadia,
závislá na charakteru a úrovni sukcese rostlinných společenstev. Na zbytcích relativně
zachovalých stanovišť přežívají ochuzená teplomilná společenstva středočeské zvířeny, k níž
patří např. měkkýši trojzubka stepní a suchomilka rýhovaná, některé druhy hmyzu, včetně
středočeských endemitů (nesytka česká, krasec trójský) nebo myšice malooká. Řeka Ohře
není příliš znečištěna a má relativně přirozené koryto, náleží do cejnového pásma. Ostatní
toky v podkrušnohorské uhelné pánvi jsou zpravidla silně poškozeny, zvláště Bílina, většinou
náleží do parmového pásma. Blšanka je relativně zachovalá a čistá, při hranici bioregionu
náleží do pstruhového pásma. Všechny drobné toky náležely do pstruhového pásma, jejich
biota je dnes však decimována. Specifickým biotopem jsou vodní nádrže a mokřady
vznikající různým způsobem (oprámy, odkalovací nádrže), významné zejména pro hnízdění
některých druhů ptáků, jako je např. racek bouřní nebo moudivláček lužní. Hydrobiocenózy
těchto nádrží jsou, dosud variabilní a neustálené.
Významné druhy - Savci: ježek západní (Erinaceus europaeus), myšice malooká (Apodemus
microps). Ptáci: racek bouřní (Larus canus), rybák obecný (Sterna hirundó), břehule říční
(Riparia riparia), linduška úhomí (Anthus campestris), cvrčilka slavíková (Locustella
luscinioides), moudivláček lužní (Remiz pendulinus), strnad luční (Miliaria calandra).
Obojživelníci: ropucha krátkonohá (Bufo calamita), mlok skvrnitý (Salamandra salamandra).
Měkkýši: trojzubka stepní (Chondrula tridens), údolníček drobný (Vallonia pulchella),
ú. žebernatý (V. costata), suchomilka obecná (Helicella obvia), s. rýhovaná (H. striata).
Hmyz; nesytka česká (Pennisetia bohemica), krasec trójský (Cylindromorphus bohemicus),
srpice komárovec (Bittacus italicus).
1.14 Milešovský
Bioregion zahrnuje hercynské chlumy včetně poměrně zachovalých bučin (Milešovka)
s ochuzenou, avšak významnou lesní faunou (jeřábek lesní, vrásenka orlojovitá), západní
vlivy dokumentuje ježek západní nebo ropucha krátkonohá. Ve skalních drolinách je
z měkkýšů charakteristická hrotice obrácená, zrnovka Pupilla triplicata nebo drobnička jižní.
Na jižních svazích kopců jsou vyvinuta silně vyhraněná společenstva s charakteristickými
zástupci xerotermní fauny včetně středočeských subendemitů (kobylka Pholidoptera aptera
bohemica, saranče Stenobothrus eurasius bohemicus, společenstva vřetenušek, píďalka
Narraga fasciolaria, komárovec Bittacus italicus aj.). Labe patří do cejnového pásma, drobné
přítoky mají charakter potoků a bystřin vrchovin a náležejí převážně do pstruhového pásma.
Stojaté vody jsou velmi vzácné.
Významné druhy - Savci: ježek západní (Erinaceus europaeus). Ptáci: jeřábek lesní (Bonasa
bonasia), břehule říční (Riparia riparia), linduška úhorní (Anthus campestris), moudivláček
lužní (Remiz pendulinus), havran polní (Corvus frugilegus), strnad zahradní (Emberiza
hortulana), strnad luční (Miliaria calandra), pěnice vlašská (Sylvia nisoria). Obojživelníci:
ropucha krátkonohá (Bufo calamita), mlok skvrnitý (Salamandra salamandra). Měkkýši:
vrásenka orlojovitá (Discus perspectivus), hrotice obrácená (Balea perversa), drobnička jižní
(Truncatellina claustralis), suchomilka obecná (Helicella obvia), s. ladní (H. itala), skelnatka
zemní (Oxychilus inopinatus). Hmyz: saranče Oedipoda germanica, Stenobothrus eurasius
bohemicus, Euchorthippus pulvinatus, kobylka Pholidoptera aptera bohemica, srpice
komárovec (Bittacus italicus), vřetenuška pozdní (Zygaena laeta), píďalka Narraga
fasciolaria, můra Luperina nickerlii, nesytka Pennisetia bohemica, střevlík Cymindis
variolosa, krasec Cylindromorphus bifrons. Pavouci: Haplodrassus bohemicus.
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1.15 Verneřický
Zvířena odpovídá fauně Milešovského bioregionu (1.14), s převážně lesním prvkem
(z měkkýšů např. zuboústka trojzubá nebo sklovatka Daudebardia rufa). Zejména silně
ochuzená je xerotermní složka fauny. Labe náleží do cejnového pásma, Ploučnice do
parmového a ostatní drobné toky patří do pstruhového pásma.
Významné druhy - Savci: ježek západní (Erinaceus europaeus). Ptáci: břehule říční (Riparia
riparia), moudivláček lužní (Remiz pendulinus). Obojživelníci: ropucha krátkonohá (Bufo
calamita), mlok skvrnitý (Salamandra salamandra). Měkkýši: zuboústka trojzubá
(Isognomostoma isognomostoma), sklovatka rudá (Daudebardia rufa). Hmyz: nesytka jívová
(Sesia bembeciformis).
Protože v kapitole „Způsoby ochrany životního prostředí“ jsou charakterizována všechna
ZCHÚ v řešeném území, zmíníme na tomto místě zaznamenaný výskyt zvláště chráněných
druhů rostlin mimo zmíněná území.
Tabulka č. 26 Výskyt zvláště chráněných druhů živočichů v lokalitě Podhorský park
Český název

latinský název

kategorie ohrožení

otakárek fenyklový

Papilio machaon

SO

čmelák zemní

Bombus terrestris

O

mravenec

Formica cunicularia

O

mravenec červenohnědý

Formica fusca

O

mravenec rašelinný

Formica rufibarbis

O

mravenec loupeživý

Formica sanguinea

O

čmelák skalní

Pyrobombus lapidarius

O

čolek velký

Triturus cristatus

KO

čolek obecný

Triturus vulgaris

SO

blatnice skvrnitá

Pelobates fuscus

KO

ropucha zelená

Bufo viridis

O

užovka obojková

Natrix natrix

O

ještěrka obecná

Lacerta agilis

O

bekasina otavní

Gallinago gallinago

SO

bramborníček černohlavý

Saxicola torquatta

O

bramborníček hnědý

Saxicola ruberta

O

břehule říční

Riparia riparia

O

čáp bílý

Ciconia ciconia

O

čírka modrá

Anas querquedula

SO

čírka obecná

Anas crecca

O

hohol severní

Bucephala clangula

SO

chřástal polní

Crex crex

SO

jestřáb lesní

Accipiter gentilis

O

konipas luční

Motacilla flava

SO

kopřivka obecná

Anas streptera

O

kormorán velký

Phalcrocorax carbo

O

Bezobratlí

Obojživelníci

Plazi

Ptáci
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koroptev polní

Perdix perdix

O

krahujec obecný

Accipiter nisus

SO

krkavec velký

Corvus corax

O

krutihlav obecný

Jynx troquilla

SO

křepelka obecná

Coturnix coturnix

SO

lejsek šedý

Muscicapa striata

O

lžičák pestrý

Anas clypeata

SO

moták pochop

Circus aeruginosus

O

moudivláček lužní

Remiz pendulinus

O

orlovec říční

Pandolion haliaetus

KO

pisík obecný

Actitis hypoleucus

SO

polák malý

Anthya nyroca

SO

potápka černokrká

Podiceps nigricollis

O

potápka malá

Tachybaptus ruficollis

O

potápka roháč

Podiceps crystatus

O

potápka rudokrká

Podiceps grisegena

SO

rákosník velký

Acrocephalus arundinaceus

SO

rorýs obecný

Apus apus

O

rybák černý

Chlidonias niger

KO

rybák obecný

Sterna hirundo

SO

slavík modráček středoevropský

Luscinia svecica cyanecula

SO

slavík obecný

Luscinia megarhynchos

O

ťuhýk obecný

Lanius collurio

O

ťuhýk šedý

Lanius excubitor

O

vodouš kropenatý

Tringa ochropus

SO

vodouš rudonohý

Tringa totanus

KO

žluva hajní

Oriolus oriolus

SO

Neomys anomalus

KO

Savci
rejsec černý

Vysvětlivky: KO – kriticky ohrožený druh; SO – silně ohrožený druh, O – ohrožený druh
Zdroj: [25]
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Způsoby ochrany životního prostředí
Ochrana životního prostředí je v ČR zajišťována zejména zákonem zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, jehož nástroje na tomto místě
charakterizujeme.

Krajina a krajinný ráz
Krajinný ráz je tvořen přírodní, kulturní a historickou charakteristikou místa či oblasti a je
chráněn zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, před činností snižující jeho
estetickou přírodní hodnotu. Pro ochranu krajinného rázu je možné vyhlásit přírodní park.
Do území ORP, tedy ani do území města Ústí nad Labem, nezasahuje žádný přírodní park,
a to i přes to, že se v Ústeckém kraji nachází 7 přírodních parků; a to: Bezručovo údolí, Údolí
Prunéřovského potoka, Doupovská pahorkatina, Džbán, Východní Krušné hory, Stráž nad
Ohří, Loučenská hornatina.
Krajina řešeného území je z podstatné části tvořena hluboce zaříznutým údolím Labe.
Vyznačuje se výraznějším výškovým členěním od nížin přes pahorkatiny ke krajině hornatin.
Na současnou podobu reliéfu a tváři krajiny měly výrazný podíl třetihorní a čtvrtohorní
procesy s výraznou činností Labe.
Zmíněná krajina se vyznačuje velmi starým osídlením. Vliv člověka se postupně stává
nejvýznamnějším krajinotvorným činitelem, jehož činnost, zejména po nástupu průmyslové
revoluce, zcela změnila tvářnost zdejší krajiny.
Posuzované území je z krajinářského hlediska pestré a můžeme rozdělit do několika
odlišných oblastí:
[14]
Jižní část území se zachovalým krajinným rázem, výraznějším zastoupením
lesních porostů, nenarušenou urbanistickou strukturou a velmi významnými
přírodními hodnotami;
[15]
k.ú. Tuchomyšl, Všebořice a Dělouš zcela přetvořená těžební činností člověka;
[16]
urbanizovaná krajina.
I. typologická řada podle charakteru osídlení krajiny – členění vychází z období, kdy se
krajina stala sídelní, tj. člověkem osvojená. Z této řady se v řešeném území nachází dva
krajinné typy: „Stará sídelní krajina Hercynica a Polonica“ a „Pozdně středověká krajina
Hercynica“. Z tohoto pohledu zmíněné území patří mezi oblasti člověkem nejdéle osídlené
a tedy nejdéle ovlivňované. Územní vymezení této řady v řešeném území je znázorněno
na obrázku č. 30.
II. typologická řada podle využití krajiny – členění vychází z charakteristik současného
využívání krajiny. Územní vymezení této řady v řešeném území je na obrázku č. 31.
III. typologická řada podle reliéfu krajiny – vychází výhradně z charakteristik reliéfu. Územní
vymezení této řady v řešeném území je na obrázku č. 32.
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Obrázek č. 30 Typy krajiny podle osídlení – I. typologická řada

Zdroj: [42] - upraveno CityPlan
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Obrázek č. 31 Typy krajin podle způsobu využití – II. typologická řada

Zdroj: [42] - upraveno CityPlan
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Obrázek č. 32 Typy krajiny podle reliéfu – III. typologická řada

Zdroj: [42] - upraveno CityPlan

Dle typologie krajiny v České republice (Löw, 2005) je řešené území v typech 1M1, 5M7,
5M6, 5M15, 1U0, 5L6, 5L16 a 1X10.
1M1 - v typologické řadě podle charakteru osídlení krajiny území náleží do typu s kódem
1 - „stará sídelní krajina Hercynica a Polonica“, tedy z období, kdy se krajina stala sídelní,
tj. člověkem osvojená. V typologické řadě podle využití krajiny vychází členění
z charakteristik současného využívání území (krajiny) – kód M – řešené území náleží do
lesozemědělské krajiny. A třetí typologická řada určující vlastnosti krajiny je podle reliéfu
krajiny, kdy členění vychází výhradně z charakteristik reliéfu – kód 1 - řešené území náleží
do krajiny plošin a pahorkatin. Z hlediska členění typů krajiny podle jejich vzácnosti
(jedinečnosti) v rámci České republiky a střední Evropy se jedná o běžný krajinný typ.
5M6 - v typologické řadě podle charakteru osídlení krajiny území náleží do typu s kódem
5 - „pozdně středověká krajina Hercynica“, v typologické řadě podle využití krajiny vychází
členění z charakteristik současného využívání území (krajiny) – kód M – řešené území náleží
do lesozemědělské krajiny. Třetí typologická řada určující vlastnosti krajiny je podle reliéfu
krajiny, kdy členění vychází výhradně z charakteristik reliéfu – kód 6 – krajiny hornatin.
Z hlediska členění typů krajiny podle jejich vzácnosti (jedinečnosti) v rámci České republiky
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a střední Evropy se jedná o běžný krajinný typ.
5M7 - v typologické řadě podle charakteru osídlení krajiny území náleží do typu s kódem
5 - „pozdně středověká krajina Hercynica“, v typologické řadě podle využití krajiny vychází
členění z charakteristik současného využívání území (krajiny) – kód M – řešené území náleží
do lesozemědělské krajiny. Třetí typologická řada určující vlastnosti krajiny je podle reliéfu
krajiny, kdy členění vychází výhradně z charakteristik reliéfu – kód 7 – krajina sopečných
pohoří. Z hlediska členění typů krajiny podle jejich vzácnosti (jedinečnosti) v rámci České
republiky a střední Evropy se jedná o unikátní krajinný typ.
5M15 - v typologické řadě podle charakteru osídlení krajiny území náleží do typu s kódem
5 - „pozdně středověká krajina Hercynica“, v typologické řadě podle využití krajiny vychází
členění z charakteristik současného využívání území (krajiny) – kód M – řešené území náleží
do lesozemědělské krajiny. Třetí typologická řada určující vlastnosti krajiny je podle reliéfu
krajiny, kdy členění vychází výhradně z charakteristik reliéfu – kód 15 – krajiny zaříznutých
údolí. Z hlediska členění typů krajiny podle jejich vzácnosti (jedinečnosti) v rámci České
republiky a střední Evropy se jedná o unikátní krajinný typ.
1U0 - v typologické řadě podle charakteru osídlení krajiny území náleží do typu s kódem
1 - „stará sídelní krajina Hercynica a Polonica“, tedy z období, kdy se krajina stala sídelní,
tj. člověkem osvojená. V typologické řadě podle využití krajiny vychází členění
z charakteristik současného využívání území (krajiny) – kód U – řešené území náleží do
urbanizované krajiny. A třetí typologická řada určující vlastnosti krajiny je podle reliéfu
krajiny, kdy členění vychází výhradně z charakteristik reliéfu – kód 0 - řešené území náleží
do krajiny bez vylišeného reliéfu. Z hlediska členění typů krajiny podle jejich vzácnosti
(jedinečnosti) v rámci České republiky a střední Evropy se jedná o běžný krajinný typ.
5L6
- v typologické řadě podle charakteru osídlení krajiny území náleží do typu s kódem
5 - „pozdně středověká krajina Hercynica“, v typologické řadě podle využití krajiny vychází
členění z charakteristik současného využívání území (krajiny) – kód L – řešené území náleží
do lesní krajiny. Třetí typologická řada určující vlastnosti krajiny je podle reliéfu krajiny, kdy
členění vychází výhradně z charakteristik reliéfu – kód 6 – krajina hornatin. Z hlediska
členění typů krajiny podle jejich vzácnosti (jedinečnosti) v rámci České republiky a střední
Evropy se jedná o běžný krajinný typ.
5L16 -v typologické řadě podle charakteru osídlení krajiny území náleží do typu s kódem
5 - „pozdně středověká krajina Hercynica“, v typologické řadě podle využití krajiny vychází
členění z charakteristik současného využívání území (krajiny) – kód L – řešené území náleží
do lesní krajiny. Třetí typologická řada určující vlastnosti krajiny je podle reliéfu krajiny, kdy
členění vychází výhradně z charakteristik reliéfu – kód 16 – krajina izolovaných kuželů.
Z hlediska členění typů krajiny podle jejich vzácnosti (jedinečnosti) v rámci České republiky
a střední Evropy se jedná o unikátní krajinný typ.
1X10 - v typologické řadě podle charakteru osídlení krajiny území náleží do typu s kódem
1 - „stará sídelní krajina Hercynica a Polonica“, v typologické řadě podle využití krajiny
vychází členění z charakteristik současného využívání území (krajiny) – kód X – bez
vymezeného pokryvu. Třetí typologická řada určující vlastnosti krajiny je podle reliéfu krajiny,
kdy členění vychází výhradně z charakteristik reliéfu – kód 10 – těžební krajiny. Z hlediska
členění typů krajiny podle jejich vzácnosti (jedinečnosti) v rámci České republiky a střední
Evropy se jedná o běžný krajinný typ.
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Územní systém ekologické stability (ÚSES)
Územní systém ekologické stability (ÚSES) dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, tvoří v krajině soubor funkčně propojených ekosystémů, resp. ekologicky
stabilnějších přirozených a přírodě blízkých ekosystémů, které jsou zdroji biodiverzity
a udržují přírodní stabilitu. V rámci nadregionálních, regionálních a lokálních ÚSES jsou
vymezována tzv. biocentra propojená biokoridory v krajině, na lokální úrovni se připojují ještě
interakční prvky. Předpokládá se, že v kulturní krajině funguje ÚSES jako ekologická síť.
Zjednodušeně si lze představit, že biokoridory jsou využívány pro migraci a biocentra
pro trvalou existenci druhů.
Současné prvky ÚSES dávají předpoklady k posílení ekologické stability krajiny zachováním
nebo obnovením stabilních ekosystémů. V řešeném území je však možné zmíněný systém
optimalizovat, zejména optimalizací oslabených míst společně s důrazem na vhodné funkční
a prostorové uspořádání. Níže uvádíme zmíněné prvky nadregionálního i lokálního ÚSES
ve správním území města Ústí nad Labem.
Tabulka č. 27 Přehled nadregionálních prvků ÚSES na území města Ústí nad Labem
Typ prvku ÚSES

Název

NRBK K10
NRBK K10
NRBK K10
NRBK K10
NRBK K10
NRBK K10
NRBK K10
NRBK K10
NRBK K10
NRBK K10
NRBK K10
NRBK K10
NRBK K10
NRBK K10
NRBK K10
NRBK K10
NRBK K10
NRBK K10
NRBK K10
NRBK K10
NRBK K10
NRBK K10
NRBK K10
NRBK K10
NRBK K10
NRBK K10
NRBK K9
NRBK K9
NRBK K9
NRBK K9
NRBK K9
NRBK K9
NRBK K9
NRBK K9

Na Fibichu
U Žďárku
V Oboře
U Strážek
U Neznaboh
Ostroh
Pod Dobětickou výšinou
Pekelský potok
Pod Doběticemi
U Zoo
K Mariánské skále
Od Mariánské skály k Větruši
Pod Sedlem
Nad farskou loukou
V sadech
Na Vršku
Kout
Na Výsluní
Pod Vysokým Ostrým
Nad Brnou
Průčelská rokle
Čertova jizba
Nad Němčickým potokem
Nad Rytinou
V údolí Tlučeňského potoka
Pod Trabicí
Nové mlýny
K Varhošti
Bučina
Pod Matrým
Skřivánčí vrch
Modřín
Nad Malečovem
Malý Ostrý
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Číslo prvku v lokálním
ÚSES
341
342
343
344
345
346
350
351
352
353
354a
354b
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
376
377
64

NRBK K9
NRBK K9
NRBK K9
NRBK K9
NRBK K9
NRBK K9
NRBK K9
NRBK K10
NRBK K9
NRBK K9
NRBK K10
NRBK K10
NRBK K10
NRBK K10
NRBK K10
NRBK K10
NRBK K10
NRBK K10
NRBK K10
NRBK K10
NRBK K10
NRBK K10
NRBK K10
Zdroj: [23]

Nad Sedlem
Zadní Hůrka
Přední Hůrka
Sady
Remízek
Nad Svádovem
U Olešnického potoka
Vodní plocha Labe
U Církvic
Pod Deblíkem
Pod Vaňovským vrchem
Skály
U Vrkoče
Labské vrchy
Pod Ořechovkou
Větruš
V Zahrádkách
U Mlýniště
Nad Neštěmicemi
Nad Mojžířem
Vyhlídka
Pod Strážným
Pod Mašovicemi

378
379
380
381
382
383
384
391
392
393
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410

Ochranná zóna NRBK K9 (Stříbrný roh – Milešovka) a K10 (Stříbrný roh – Polabský luh) je
vymezena ve vzdálenosti 2 km od jejich osy na obě strany.
NRBK K9 Stříbrný roh – Milešovka:

osa bučinná (BU)

NRBK K10 Stříbrný roh – Polabský luh:

osa dubo-habrová (DH)
osa teplomilná doubravní (SD)
osa vodní (V)

Tabulka č. 28 Přehled regionálních prvků ÚSES na území města Ústí nad Labem
Typ prvku ÚSES

Název

Číslo prvku v lokálním ÚSES

RBC 1295
RBC 1704
RBC 1289
RBC 1285
RBC 1385
RBC 1317
RBC 1316
RBC 1335
RBC 1384
RBK 595
RBK 595
Zdroj: [23]

Čepec
Mariánský vrch
Kozí vrch
Varta
Vrkoč
Vysoký Ostrý
Vaňovský vrch
Deblík
Sebuzín
Újezdský vrch
Nad Vrkočem

9
12
13
14
18
19
21
23
24
441
442
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Tabulka č. 29 Lokální prvky ÚSES na území města Ústí nad Labem
Typ prvku ÚSES

Název

Číselný kód prvku

LBC
LBC
LBC
LBC
LBC
LBC
LBC
LBC
LBC
LBC
LBC
LBC
LBC
LBC
LBC
LBC
LBC
LBC
LBC
LBC
LBC
LBC
LBC
LBC
LBC
LBC
LBC
LBC
LBC
LBC
LBC
LBC
LBC
LBC
LBC
LBC
LBC
LBC
LBC
LBC
LBC
LBC
LBC
LBC
LBC
LBC
LBC
LBC
LBC
LBC
LBC
LBC
LBC
LBC

Nad Bánovem
Jedlová Hora
Pod Žďárkem
V Oboře
Pohořelec
Habrovický rybník
Na Chmelnici
Nad Strážkami
Ostroh
V Stráních
Pod Severní Terasou
Na Klíši
Dobětická výšina
Erbenova vyhlídka
Na Běháni
Střížovický vrch
K Vavřinečku
Nad Předlicemi
Městský park
Kočkov
Fričova vyhlídka
Pekelský potok
V Háji
Vyhlídka
U Neštěmic
Nad Krásným Březnem
Halda pod Mojžířem
Pod Krásným Březnem
Laguny u Svádova
Strážný
U Mašovic
Jezero Chabařovice
Barbora
Rabenov
U Bíliny
U Hostovic
Náplav ve Střekově
Větruš
Pod nádražím
Pod Ořechovkou
Soudný vrch
Pod Střekovským jezem
Labské vrchy
Pod Sedlem
Olšinky
Farská louka
Remízek
Novoveský potok
V sadech
Rameno u Svádova
Nad Svádovem
Budov
Ve Stráni
Přední Hůrka

96
97
99
100
112
113
114
115
116
131
132
133
138
139
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
175
177
178
179
180
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
208
209
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LBC
LBC
LBC
LBC
LBC
LBC
LBC
LBC
LBC
LBC
LBC
LBC
LBC
LBC
LBC
LBC
LBC
LBC
LBC
LBC
LBC
LBC
LBK
LBK
LBK
LBK
LBK
LBK
LBK
LBK
LBK
LBK
LBK
LBK
LBK
LBK
LBK
LBK
LBK
LBK
LBK
LBK
LBK
LBK
LBK
LBK
LBK
LBK
LBK
LBK
LBK
LBK
LBK
LBK
LBK
LBK
LBK
LBK
LBK

Nad Střekovem
Sluneční stráň
Malý Ostrý
Pod Vysokým Ostrým
Kojetický potok
Skály
U Brné
Vaňov
Pod Modřínem
U Němčí
Pod Malým Ostrým
Průčelská rokle
V Církvicích
Sebuzín
Ústí Němčického potoka
Pahorek
Matrý
Bučina
U Církvic
Pod Trabicí
Tlučeňský potok
Krkavčí skála
Telnický potok
Bílý potok
Pohořelec
Pod Jedlovou horou
V Průmyslové zóně
Kamenice
Na Chmelnici
Habrovický rybník
Podhoří
V Stráních
Podhořský potok-U Předlic
U Vavřinečka
Nad Bukovem
Nad Božtěšicemi
Holoměř
Kočkov
Pekelský potok
Ždírnický potok
K Vavřinečku
U Trmic
Na Klíši
Nad Předlicemi
Střížovický vrch
Klíšský potok – V Klíších
Klíšský potok – V centru
Erbenova vyhlídka
V Krásném Březně 1
V Krásném Březně 2
V Mojžíři
Nad Kolonií
Na Dolech
Prokop Holý
Barbora
Zalužanský potok u Trmic
Bílina-Pod Hostovicemi
Ve stráni
U Hostovic
„Vyhodnocení vlivů Konceptu ÚP Ústí nad Labem na životní prostředí“

210
211
212
213
214
232
235
236
237
239
240
243
252
255
256
257
258
259
265
266
267
268
554
555
560
574
576
577
578
579
580
598
601
602
603
604
605
606
607
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
636
638
643
644
645
646
647
649
650
67

LBK
LBK
LBK
LBK
LBK
LBK
LBK
LBK
LBK
LBK
LBK
LBK
LBK
LBK
LBK
LBK
LBK
LBK
LBK
LBK
LBK
LBK
Zdroj: [23]

Pravý břeh Labe u Střekova
Bílina-Nad ústím
Pravý břeh Labe u Střekova
Soudný vrch
Pravý břeh Labe nad Svádovem
Kojetický potok
Pravý břeh Labe u Svádova
Hlava
Pravý břeh Labe u Brné
Vlčí jáma
Průčelská rokle
Nad Malečovem
Pravý břeh Labe u Sebuzína
Pravý břeh Labe pod Sebuzínem
Tlučeňský potok
Rytina – U Kolibova
Rytina – Bučina
Rytina – U Čeřeniště
Pravý břeh Labe nad Církvicemi
Tlučeňský potok – Nové Mlýny
Větrná pláň
Krásné Březno - centrum

653
654
655
656
657
658
659
672
673
675
702
703
718
719
720
721
722
723
731
732
735
736

Tabulka č. 30 Interakční prvky ÚSES na území ORP Ústí nad Labem
interakční prvek
katastr
IP č. 601 – Chvojenský potok
IP č. 602 – Ždárský potok
IP č. 603 – U Žandova
IP č. 604 – Nad Chlumcem
IP č. 605 – Pod Dráhou
IP č. 606 – Šotolský potok
IP č. 607 – Klíšský potok
IP č. 608 – Za Tůněmi
IP č. 609 – Pod Střížkovským vrchem
IP č. 610 – Olešnický potok
IP č. 611 – Podlešínská pláň
IP č. 612 – U Podlešína
IP č. 613 – Na Horách
nIP č. 701 - Červený potok
nIP č. 702 – U Habrovic
nIP č. 703 – Velké kusy
nIP č. 704 - Radejčínský potok
*tučně jsou zvýrazněny prvky na území města
Zdroj: [23]

Libouchec, Velké Chvojno, Malé Chvojno
Luční Chvojno, Velké Chvojno
Chlumec, Žandov
Chlumec
Strádov
Chlumec, Strádov
Božtěšice, Strážky
Chabařovice
Český Újezd, Střížkovice, Předlice
Velké Březno
Podlešín, Stebno
Podlešín
Radejčín
Čermná
Habrovice
Amultovice, Chuderov
Radejčín, Dubovice

NATURA 2000
Přímo na území statutárního města Ústí nad Labem se nenachází žádná evropsky
významná lokalita (EVL) ani ptačí oblast (PO). Nejbližšími lokalitami jsou EVL Holý vrch
u Hlinné, jež je situována přibližně 800 m jihovýchodně od hranice města a EVL Babinské
louky, která se nachází zhruba 1 km jihovýchodně od hranice města. Dalšími lokalitami
soustavy Natura 2000 v širším okolí jsou EVL Strádovský rybník (cca 1,4 km západně
od hranice města), PO Východní Krušné hory (cca 1,6 km severozápadně) a EVL Kateřina –
mokřad (cca 2,8 km západně).
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Zvláště chráněná území
Velkoplošná zvláště chráněná území
Na území města Ústí nad Labem je vyhlášena CHKO České středohoří (vyhl. Min. kultury
ČSR výnosem čj. 6883/76 ze dne 19. 3. 1976). CHKO zasahuje značnou část území města,
je členěna na 4 zóny s odstupňovanou mírou ochrany:
o
o
o
o

zóna CHKO vstupuje z prostoru Vysoký Ostrý a pokrývá svahy u Střekova
zóna CHKO leží na svazích u Nové Vsi, Budova, Kojetic a nad Svádovem.
Na protilehlém břehu Labe je zóna nad Mojžířem a částečně i nad
Neštěmicemi.
zóna CHKO je vymezena při severní hranici města na vrchu Čepec, Radešín,
Farský vrch. Při jižní hranici vstupuje od Vrkoče do Labských vrchů (směr
Větruše).
zóna CHKO pokrývá zastavěné nebo přírodovědně méně hodnotné plochy.

Maloplošná zvláště chráněná území
Podle Ústředního seznamu ochrany přírody (ÚSOP) jsou na území města Ústí nad Labem
vyhlášena následující maloplošná zvláště chráněná území:
- národní přírodní památka (NPP) Vrkoč,
- 2 přírodní rezervace (PR) – Kozí vrch a Slunečná stráň,
- 2 přírodní památky (PP) – Divoká rokle a Loupežnická jeskyně

Tabulka č. 31 Maloplošná zvláště chráněná území
Kód
ÚSOP

Kategorie

Název

Rozloha
(ha)

518

NPP

Vrkoč

1,42

853

PR

Kozí vrch

37,76

400

PR

Sluneční stráň

7,62

2143

PP

Divoká rokle

3,6

2144

PP

Loupežnická
jeskyně

13,0409

Charakteristika
skalní útvar vybíhající z levého svahu labského
údolí k železniční trati v k. ú. Vaňov; sloupcovitý
vějířovitý rozpad čediče
dominantní skalnatý masiv na levé straně
labského údolí mezi Mojžířem a Povrly; tefritický
kužel se vzácnou teplomilnou biotou,
příkrá stráň nad Labem s teplomilnou květenou
mohutná rokle na levé straně labského údolí v k.ú.
Mojžíř
cenná část lesního celku v k. ú. Olešnice u
Svádova

Zdroj: [23] [42] [41]

Významné krajinné prvky
Významné krajinné prvky
Významný krajinný prvek (dále jen VKP) je dle § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny
utvářející její typicky vzhled nebo přispívající k udržení její stability. Existují dva typy VKP.
První skupinu tvoří části krajiny vyjmenované přímo v zákoně č. 114/1992 Sb. Do druhé
skupiny patři pak ty části krajiny, které se významným krajinným prvkem stanou teprve
po jejich registraci příslušným orgánem ochrany přírody (pověřeným obecním úřadem).
K 31. 12. 2007 bylo na území Ústeckého kraje zaregistrováno 63 VKP. Nejčastěji se jedná
o podmáčené, případně horské nebo xerofilní louky, tůňky, porosty dřevin a keřů, komplexy
skalních masivů a bylinné vegetace, lokality ohrožených rostlin a živočichů, parky a aleje.
Na území města Ústí nad Labem jsou registrovány 2 významné krajinné prvky (VKP) –
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Prameniště v ulici Na Louži a Mariánská skála.
Tabulka č. 32 Významné krajinné prvky
Pořadové
číslo

Kategorie

Název

Rok
vyhlášení

Rozloha
(ha)

1/94

VKP

Prameniště v ulici Na
Louži

1994

0,4

2/94

VKP

Mariánská skála

1994

38,6

Charakteristika
Prameniště
s výskytem
chráněných bylin
Skály a skalní stepi
s výskytem
chráněných bylin

Zdroj: [23]

Památné stromy
Za památné stromy, jejich skupiny nebo stromořadí je možno prohlásit dřeviny vynikající
svým vzrůstem, věkem, významné krajinné dominanty, zvlášť cenné introdukované dřeviny
a v neposlední řadě dřeviny historicky cenné, které jsou památníky historie, připomínají
historické události nebo jsou s nimi spojeny různé pověsti a báje.
Památné stromy, jejich skupiny a stromořadí a jejich ochranná pásma jsou oprávněny
vyhlašovat podle § 76 zák. č. 114/92 Sb. pověřené obecní úřady (zák. ČNR č. 367/1990 Sb.),
Magistrát hl. m. Prahy, správy národních parků, správy chráněných krajinných oblastí v rámci
své územní působnosti (ve svých územních obvodech, nikoli však v ochranných pásmech
národních parků nebo CHKO). Památné stromy jsou podle zákona 114/1992 Sb. evidovány
v ústředním seznamu ochrany přírody uloženém v centrálním pracovišti AOPK ČR v Praze.
Na následujícím obr. jsou znázorněny památné stromy obcí Ústeckého okresu v r. 2008.
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Obrázek č. 33 Památné stromy okresu Ústí nad Labem

Zdroj: [2]

Na území města Ústí nad Labem bylo v roce 2006 v rámci pravidelně zajišťované péče
o památné stromy provedeno ošetření tří vybraných památných stromů. Prvním
z ošetřovaných stromů byl „Dub u nemocnice na Bukově“. U tohoto stromu bylo provedeno
odstranění suchých větví a ošetření ran. Dalšími ošetřovanými stromy byly „Břestovce
ve Smetanových sadech“. Zde byla provedena sanace korun stromů, vyčištění dutin
a vyčištění ochranných pásem těchto památných stromů.
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Tabulka č. 33 Památné stromy města Ústí nad Labem
Kód
1741
4750
1775

Název
Břek u Hostovic (Sorbus torminalis)
Břestovce ve Smetanových sadech
Buk na Střekově (Fagus sylvatica)
Dub letní (Quercus robur) v Krásném
Březně
Dub u nemocnice na Bukově
Lípa nad Chuderovem (Tilia cordata)
Lípa u kapličky v Božtěšicích (Tilia cordata)
Lípa u kostela v Mojžíři (Tilia cordata)
Lípa u sídliště v Mojžíři (Tilia cordata)
Lípa u zastávky v Mojžíři (Tilia cordata)
Lípa v Neštěmicích (Tilia cordata)
Lípa v Neštěmicích 2 (Tilia cordata)
Lípa v Neštěmicích 3 (Tilia cordata)
Lípa v Neštěmicích 4 (Tilia cordata)
Lípa v Neštěmicích 5 (Tilia cordata)
Lípa v Neštěmicích 6 (Tilia cordata)
Lípa v Nové Vsi (Tilia cordata)
Lípy v Neštěmicích (Tilia cordata)
Lípy ve Skoroticích (Tilia cordata)

1774
4748
1755
1776
1770
1754
1769
1753
1752
1751
1750
1748
1747
1788
1749
1773

Typ objektu
Jednotlivý strom
Skupina stromů
Jednotlivý strom

Datum vyhlášení
02. 04. 2002
30. 01. 2006
09. 04. 1996

jednotlivý strom

27. 04. 1994

jednotlivý strom
Jednotlivý strom
Jednotlivý strom
Jednotlivý strom
Jednotlivý strom
Jednotlivý strom
Jednotlivý strom
Jednotlivý strom
Jednotlivý strom
Jednotlivý strom
Jednotlivý strom
Jednotlivý strom
Jednotlivý strom
Skupina stromů
Skupina stromů

24. 02. 2006
12. 12. 1994
18. 03. 1996
26. 11. 1996
27. 04. 1994
26. 11. 1996
27. 04. 1994
27. 04. 1994
27. 04. 1994
27. 04.1994
27. 04.1994
27. 04.1994
29. 03.1994
27. 04.1994
27. 04.1994

Zdroj: [1]

Ekologická stabilita krajiny
Ze způsobu využití území, respektive vzájemného poměru druhů pozemků na území města
ústí nad Labem lze odvodit stupeň ekologické stability daného území a jeho změnu po
realizaci změny využití území podle konceptu ÚP Ústí nad Labem. Koeficient ekologické
stability (dále též KES) je hodnota, která vyjadřuje ve zkoumaném území poměr stabilních
ploch ku plochám nestabilním, avšak neodráží druhovou skladbu porostů ani aktuální stav
vegetace. Za stabilní plochy jsou považovány: lesní pozemky, trvalé travní porosty, vodní
plochy a toky, sady, vybrané stabilní položky z kategorie ostatní plochy; za nestabilní jsou
považovány: orná půda, zastavěné plochy, chmelnice, vinice, vybrané nestabilní položky
z kategorie ostatní plochy. Obecně lze konstatovat, že čím vyšší je hodnota KES, tím řešené
území vykazuje vyšší ekologickou stabilitu.
Koeficient ekologické stability pro katastrální území Ústí nad Labem má dle úhrnných hodnot
druhů pozemků evidovaných ke konci roku 2008 hodnotu 0,67, přičemž podle stupnice
hodnocení dle Míchala (1985) je dané území charakterizováno jako území intenzivně
využívané. Na tomto místě podotýkáme, že v řešeném území mezi jednotlivými katastrálními
územími značné rozdíly. Jako ilustrativní příklad uvádíme k.ú. Ústí nad Labem (s vysokým
podíl zpevněných ploch a nízkým KES) na jedné straně v protikladu s k.ú. Nová ves (vysoký
podíl PUPFL a vysoký podíl ekologické stability).
Krajina ve správním území města Ústí nad Labem se tedy dá charakterizovat jako území
intenzivně využívané, v rámci ČR s podprůměrnou hodnotou ekologického koeficientu
stability. Průměr KES pro ČR je 1,04.
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Tabulka č. 34 Rozmezí hodnot koeficientu ekologické stability
Rozmezí hodnot KES
KES ≤ 0,10
0,10 < KES ≤ 0,30
0,30 < KES ≤ 1,00
1,00 < KES < 3,00
KES ≥ 3,00
Zdroj: [47]

Charakteristika
území s maximálním narušením přírodních struktur
území se zřetelným narušením přírodních struktur
území intenzivně využívané
území relativně vyvážené
území přírodní a přírodě blízká

Hluk
Hygienickými předpisy dovolená hladina hluku ve venkovním prostředí je překročena téměř
podél všech dopravních komunikací na území řešeného území.
Zvýšená hranice hluku ve městě je důsledkem zintenzivnění automobilové dopravy a rovněž
je projevem výrobní činnosti ve městě. Hlavním zdrojem hluku ve městě je severo-jižní
spojení a taky komunikace vedoucí z východu na západ území. Velkým přispívatelem k zlé
hlukové situaci je zejména doprava tranzitní.
Obrázek č. 34 Celková hluková mapa území města Ústí nad Labem

Zdroj: [6]

Hluk je přímo úměrně spjatý s dopravní intenzitou na jednotlivých úsecích vedoucích přes
řešené území. Mezi dopravně nejzatíženější komunikace (komunikace působící jako
nejvýznamnější zdroje hluku) patří komunikace uvedené v následující tabulce.
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Tabulka č. 35 Údaje o intenzitách dopravy na vybraných komunikacích - kritická,
[voz/24 hod]
Vybraná komunikace v Ústí nad
Labem
Masarykova
Národního odboje
Opletalova

Intenzita
dopravy
16 031
18 022
19 710

Pražská

27 550

Velká Hradební
Všebořická
Zdroj: [6])

16 626
20 747

Poznámka
zdravotnické zařízení
rovněž železniční hluk
komerčně
industriální
železniční hluk

zóna,

rovněž

Tato místa představují nejkritičtější lokality, na kterých byly stanoveny nejvyšší hladiny hluku
na fasádách budov.
Mezi další komunikace, které jsou ojediněle kritické, patří komunikace uvedené v následující
tabulce.
Tabulka č. 36 Údaje o intenzitách dopravy na vybraných komunikacích – ojediněle kritická.
[voz/24 hod]
Vybraná komunikace v Ústí nad Labem
Drážďanská
Klíšská
Malátova
Štefánikova
Tovární
Zdroj: [6])

Intenzita dopravy
12 880
6 100
13 500
9 599

Poznámka
komerčně industriální zóna

průmyslová plocha

Obyvatelstvo
Tabulka č. 37 Základní demografické ukazatele statutárního města Ústí nad Labem
Obyvatelstvo
Počet bydlících obyvatel (k 31.12.2008)
Živě narození (rok 2008)
Zemřelí (rok 2008)
Přirozený přírůstek (rok 2008)
Přistěhovalí (rok 2008)
Vystěhovalí (rok 2008)
Saldo migrace (rok 2008)
Přírůstek/úbytek (rok 2008)
Počet obyvatel ve věku 0-14 let
(k 31. 12. 2008)
Počet obyvatel ve věku 15-64 let
(k 31. 12. 2008)
Počet obyvatel ve věku 65 a více let
(k 31. 12. 2008)
Zdroj: [16] - upraveno Cityplan

Muži
46 419
622
475
147
1 246
2 067
169
316

ženy
48 870
595
458
137
866
1 077
-124
13

celkem
95 289
1 217
933
284
2 112
169
45
329

7 439

7 161

14 600

33 824

33 572

67 396

5 156

8 137

13 293
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Tabulka č. 38 Vývoj počtu obyvatel statutárního města Ústí nad Labem
Rok
1971
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2008 (k 31.12.)
Zdroj: [16]

Počet obyvatel
82 524
86 651
92 345
97 081
106 538
97 164
95 491
94 298
95 289

Tabulka č. 39 Vývoj počtu obyvatel ve Statutárním městě Ústí nad Labem v období 2001 2008
Počet obyvatel
Zdroj: [16]

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
94 871 94 544 94 105 93 859 94 298 94 565 94 960 95 289

Kulturní, historické, archeologické památky
Historický vývoj obce a osídlení území
Údolí řek Bíliny a Labe bylo pro své příhodné životní podmínky osídleno od poslední doby
ledové různými prehistorickými kulturami a národy. Dokladem je velké množství
archeologických nálezů. Ze známých historických národů se na Ústecku vyskytovali Keltové
a Germáni. Přibližně v polovině prvního tisíciletí našeho letopočtu se v severozápadních
Čechách usadili Slované.
První písemný doklad o městě Ústí nad Labem pochází z roku 1056 nebo 1057. Ve 12.
a 13. století se Ústí nad Labem stává nejvýznamnějším centrem oblasti. Jako královské
město bylo poprvé zmíněno za panování Václava I. počátkem roku 1249. Ve 13. století bylo
Ústí obehnáno hradbami a vedle staršího kostela sv. Vojtěcha byl postaven kostel
Nanebevzetí Panny Marie. Funkci strážního hradu na Labi převzal za panování krále Jana
Lucemburského založený hrad Střekov.
Rozvoj a život v královském městě přerušily husitské války. Nedaleko Ústí se 16. června
1426 odehrála velká bitva mezi husitskými a saskými vojsky, která měla pomoci vysvobodit
město z obléhání. V bitvě zvítězili husité, kteří poté vtrhli do města a zničili ho. Následující tři
roky zůstalo Ústí nad Labem pusté.
Od konce třicátých let 15. století se začalo Ústecko pomalu obnovovat z ran husitských
válek. K dalšímu výraznějšímu rozvoji došlo za panování Jagellonců na přelomu 15. a 16.
století. Výrazný dopad na oblast měla i třicetiletá válka, kdy procházející armády území
zpustošily a velké množství obyvatel opustila své domovy.
Další ranou byla morová epidemie, která postihla okolí Ústecka v roce 1680. Na paměť jejího
ukončení byla vybudována kaple Navštívení Panny Marie na skále nad městem. Od té doby
označované jako Mariánská skála. Kaple byla zbořena v roce 1976.
Přelom 18. a 19. století byl nejen věkem osvícenství a nastupující průmyslové revoluce, ale
i věkem romantismu. V tomto období pobýval na Ústecku i slavný německý spisovatel
Johann Wolfgang Goethe. Následující léta 19. století zažilo Ústí nejvýznamnější období
rozkvětu v celé své historii. Základem pro rozvoj se stala výhodná poloha města jako
dopravní křižovatky a bohaté zdroje kvalitního hnědého uhlí.
„Vyhodnocení vlivů Konceptu ÚP Ústí nad Labem na životní prostředí“
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Hradby a brány byly strženy v třicátých letech 19. století. Město se otevřelo významnému
rozvoji dopravy a průmyslu. Vedle cukrovarů, lihovaru, textilní výroby, se symbolem města
stala od roku 1856 chemická továrna.
V roce 1841 byla zahájena paroplavba na Labi, v roce 1851 byla zprovozněna železnice z
Prahy přes Ústí nad Labem do Drážďan. Ve druhé polovině 19. století byla postupně
vybudována hustá železniční síť, která spojila Ústí nad Labem se všemi významnými centry
průmyslu a obchodu. Rozvoj říční dopravy dosáhl svého vrcholu na přelomu 19. a 20. století,
kdy se Ústí nad Labem stalo největším přístavem Rakousko-Uherska.
Prudkost růstu města vyjadřují čísla o počtu jeho obyvatel. V roce 1830 mělo Ústí nad Labem
jen 1 759 občanů, v roce 1850 to bylo 4 000 obyvatel a v roce 1900 to bylo přes 29 000
obyvatel. V tomtéž roce byla připojena předměstí Krásné Březno a Klíše a tím vzrostl počet
obyvatel na více než 37 000. (Zdroj: www.usti-nad-labem.cz, www.wikipedia.cz)
Obrázek č. 35 Kulturní hodnoty ve správním území města Ústí nad Labem

Zdroj: [38]

Kulturní památky
Dle údajů informačního serveru Národního památkového ústavu Monumnet se v řešeném
území nachází celkem 38 kulturních památek a 1 národní kulturní památka (NKP) Kostel
sv. Floriána v Krásném Březně, které byly dle zákona o státní památkové péči č. 20/1987 Sb.
prohlášeny za kulturní památky a zapsány do Ústředního seznamu nemovitých kulturních
památek (viz tabulka 36).
NKP Kostel sv. Floriána se nachází na p.p.č. 6 v k.ú. Krásné Březno v městském obvodu 3:
Ústí nad Labem – Neštěmice a byl vyhlášen Nařízením vlády č. 170/2008 ze dne 28. dubna
2008 o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky.
„Vyhodnocení vlivů Konceptu ÚP Ústí nad Labem na životní prostředí“

76

Tabulka č. 40 Nemovité kulturní památky na území statutárního města Ústí nad Labem
č. rejstříku
43316/5-160
12265/5-5506
42549/5-241
43226/5-167
43239/5-3520
42818/5-272
10933/5-5646
42755/5-216

část obce
Brná nad Labem
Církvice
Církvice
Habrovice
Krásné Březno
Krásné Březno
Mojžíř
Mojžíř

čp.

42512/5-217
42966/5-219
42424/5-220
42331/5-221
43513/5-222
43011/5-223
42756/5-273
42711/5-240
42686/5-242
42452/5-274
42381/5-4824
43379/5-275
42563/5-4830

Mojžíř
Neštěmice
Neštěmice
Nová Ves
Nová Ves
Nová Ves
Předlice
Sebuzín
Skorotice
Střekov
Střekov
Střekov
Střekov

24

43570/5-249
43558/5-250
50197/5-5843
42984/5-264
101663

Svádov
Svádov
Ú. n/L. – centrum
Ú. n/L. – centrum
Ú. n/L. – centrum

47681/5-3517

Ú. n/L. – centrum

42740/5-265

Ú. n/L. – centrum

4/97

43242/5-5051

Ú. n/L. – centrum

1000/3

43643/5-267
43346/5-4943
43508/5-5038
42622/5-3519
43175/5-268
42431/5-279
43201/5-280

Ú. n/L. – centrum
Ú. n/L. – centrum
Ú. n/L. – centrum
Ú. n/L. – centrum
Ú. n/L. – centrum
Všebořice
Všebořice

1348/6
1601/10
1710
1974/3
2336

42913/5-281

Všebořice

1
1

1351
1354

1

Památka
kaple sv. Anny
kostel Nanebevzetí P. Marie
socha sv. Jana Nepomuckého
tvrz - panský dům
areál kostela sv. Floriána
areál zámku (starý a nový)
kostel sv. Šimona a Judy
socha sv. Donáta
venkovská usedlost
kaplička
kříž
kaple Nejsvětější Trojice
venkovská usedlost
venkovská usedlost
socha sv. Jana Nepomuckého
kaple sv. Vincence z Ferrery
kostel sv. Václava
hrad Střekov, zřícenina*
zvonička s milníkem
zdymadlo T.G.Masaryka
sloup s Pietou se sousoším
sv. Tří králů
kostel sv. Jakuba Většího
fara
kostel apoštola Pavla
kostel Nanebevzetí P. Marie
popraviště - relikt kruhové
šibenice
krucifix se sochou sv. Máří
Magdalény
dominikánský klášter
s kostelem sv. Vojtěcha
Muzeum
Petschkův palác
areál Wolfrumovy vily
Městské divadlo
areál Weinmannova paláce
administrativní budova
kostel sv. Mikuláše
boží muka
socha sv. Prokopa

umístění
střed obce
Církvice
u kostela Nanebevzetí P. Marie
střed obce
zámecký kostel
na východním konci obce
střed obce
u kněžiště kostela sv. Šimona a
Judy
na severním okraji obce
v parku ve středu obce
v zahradě u školy
ve středu obce
ve středu obce
ve středu obce
před kostelem sv. Josefa
ve středu obce
ve středu obce
dominanta nad bývalou obcí
ve středu bývalé obce
pod hradem Střekov
Park T.G.Masaryka na Střekově
(p. p. č. 2829)
ve středu obce
při silnici Svádov - Valtířov
roh Bratislavské a Horovy
Kostelní náměstí
JZ od centra města na tzv.
soudním vrchu
u
presbytáře
kostela
Nanebevzetí Pany Marie
Hradiště
Brněnská,
Masarykova,
Vaníčkova
W. Churchilla
Na schodech
Masarykova
W. Churchilla
Malá Hradební
střed obce
při bývalé silnici Ústí nad
Labem - Vavražov
v zahradě čp. 329

* Kolem kulturní památky Hrad Střekov je vyhláškou NV města Ústí nad Labem ze dne 22.10.1987
stanoveno památkové ochranné pásmo.
Zdroj:  30, 38

Do SZ části řešeného území dále zasahuje Krajinná památková zóna historického prostředí
území bojiště bitvy u Přestanova, Chlumce a Varvažova r. 1813, která byla stanovena
vyhláškou MK ČR ze dne 1.7.1996 a uveřejněna ve sbírce zákonů č. 208/1996.
Město Ústí nad Labem se vyznačuje také cennými novodobějšími, především technickými,
stavbami. Jedná se např. o Masarykovo Střekovské zdymadlo s dvoudílným jezem a malou
vodní elektrárnou, rozhlednu Větruše a Erbenovu rozhlednu. Z technického hlediska
zajímavými stavbami jsou dále např. Benešův most, Železniční most, novější Mariánský
most, cukrovar v Krásném Březně a jiné stavby.

„Vyhodnocení vlivů Konceptu ÚP Ústí nad Labem na životní prostředí“
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CHARAKTERISTIKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, KTERÉ
BY MOHLY BÝT UPLATNĚNÍM KONCEPTU ÚP MĚSTA
ÚSTÍ NAD LABEM VÝZNAMNĚ OVLIVNĚNY
Město Ústí nad Labem se nachází v oblasti s významnými přírodními hodnotami, které jsou
však negativně ovlivňovány především průmyslovou minulostí města. Lze prohlásit, že Ústí
nad Labem má relativně příznivé územní předpoklady a podmínky pro zachování přírodních
hodnot území, kvality krajiny a jednotlivých složek životního prostředí. V Konceptu ÚP jsou
tyto skutečnosti většinou zohledněny a respektovány, přesto zároveň v určitých případech
navrhovaných rozvojových ploch má Koncept ÚP na některé přírodní hodnoty daného území
negativní vliv.
Realizací Konceptu ÚP města Ústí nad Labem budou dotčeny především tyto oblasti
životního prostředí:
 Půda (zábory ZPF a PUPFL)
 Ochrana přírody (chráněné území, prvky ÚSES, biologická rozmanitost, krajinný
ráz)
 Voda (vodní režim, kvalita vod)
 Ovzduší a hluková situace.

Půda
Vzhledem k poklesu zájmu o zemědělské hospodaření jsou neudržované plochy
zemědělského půdního fondu (ZPF) Konceptem ÚP navrženy na plochy určené pro výrobu či
plochy smíšené nezastavěného území. Koncept ÚP však navrhuje též velké množství
nových ploch pro bydlení a rekreaci; zároveň je v Konceptu ÚP několik záměrů výstavby
solárních parků, které též představují významný podíl záboru půdy.
Realizací Konceptu ÚP tak nejrozsáhlejší změny pravděpodobně nastanou vlastním
záborem současných ploch, tj. především záborem zemědělského půdního fondu (ZPF)
a pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL). Tato situace platí pro většinu
navrhovaných lokalit, které mění funkční vyžití zemědělské a lesní půdy a nárokují tak zábor
ploch v současně nezastavitelném území obce. Vzhledem k úrodnosti půdy v dané oblasti se
zábor ZPF týká půd s rozdílnou třídou ochrany; mezi záměry jsou též uvažované zábory
ploch s nejkvalitnějšími půdami, tzn. s I. třídou ochrany. Nejvyšší ochranu má půda I. třídy
ochrany, kterou je možno odejmout ze ZPF pouze výjimečně. Půdy V třídy ochrany jsou
zejména půdy s velmi nízkou produkční schopností, většinou jde o půdy pro zemědělské
účely postradatelné.


Zábory ZPF celkem: 4 444 785 m2 – zastavitelného území



Zábory PUPFL celkem: 36 655 m2 – zastavitelné území

Ochrana přírody
Krajina řešeného území je tvořena z podstatné části hluboce zaříznutým údolím Labe,
vyznačuje se výraznějším výškovým členěním od nížin přes pahorkatiny ke krajině hornatin.
Ve správním území města Ústí nad Labem se vyskytují ZCHÚ s různým stupněm ochrany –
CHKO (chráněné krajinné oblasti), VKP (významné krajinné prvky, ze zákona i registrované),
i národní přírodní památky (NPP) a přírodní rezervace (PR). S ohledem na charakter území
byla při lokalizaci návrhových ploch zohledněna prostupnost území.
Řada záměrů Konceptu ÚP je ve střetu se zákonem 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, neboť plochy pro individuální bydlení a rekreaci jsou navrhovány též v II. a III. zóně
„Vyhodnocení vlivů Konceptu ÚP Ústí nad Labem na životní prostředí“
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CHKO. V tomto území by mělo být určeno, kdy je určité funkční využití daných ploch
přípustné (jako například BV, případně SM-V):
 v případech zastavěného území;
 po jejich vyčerpání možné dotvoření jádra obce (sídelního útvaru)
 ve III. zóně činnosti podporující management CHKO (např. agrofarmy – ovce, údržba
krajiny; extenzivní chov, agroturistika – SM-V) mimo zastavěné území.
Hodnoty krajiny jsou stabilizovány návrhem ploch s funkcemi zemědělskými, sídelní
i mimosídelní zeleně, resp. vymezením rekreace na plochách přírodního charakteru. Tomu
odpovídá i vymezení ploch s rozdílným způsobem využití v krajině s dílčími návrhy na jejich
změny, které jsou navrženy jako doplnění, resp. založení nových prvků ÚSES. Výkres
koncepce uspořádání krajiny (odůvodnění ÚP) stabilizuje liniovou vegetaci (aleje a keře),
která je součástí ploch s primárně jiným funkčním využitím a slouží k podpoře ÚSES, zvýšení
ekologické stability krajiny a poskytuje služby ekosystémů (např. termoregulace města,
snižování prašnosti a hlučnosti). Přesto realizací Konceptu ÚP je předpokládáno též určité
ovlivnění základní kostry ekologické stability v území, neboť řada návrhových ploch je
v určitém střetu se stávajícími prvky ÚSES.
Vzhledem k umístění a velkému záboru volné krajiny lze také předpokládat ovlivnění
krajinného rázu. Z hlediska krajinného rázu je významný kumulativní vliv rozšiřování
zastavitelného území do volné krajiny (tento vliv je o to významnější v chráněných oblastech
a ochranných pásmech zvláště v CHKO). Dopady se týkají také plánovaných doprovodných
liniových staveb v podobě nové dopravní infrastruktury, kde bude posílena fragmentace
krajiny a ovlivnění její prostupnosti.
Voda
Koncept ÚP respektuje nutnost zadržení dešťové vody v území a minimalizaci povrchového
odtoku. Přesto realizace Konceptu ÚP Ústí nad Labem v celém rozsahu může znamenat
určité změny v hydrologických poměrech. Jedná se především o zvýšení a o urychlení
povrchového odtoku z oblasti s ekologickými dopady na dotčené území a se zvyšováním
rizika povodní. Je třeba jednotlivé návrhy řešit tak, aby byl minimalizován zásah do lesů
a obecně nebyl zvyšován povrchový odtok.
Koncept ÚP navrhuje v aktivní zóně záplavového území plochy přestavby pro občanskou
vybavenost komerční a dopravní stavby. Současně však navrhuje i protipovodňová opatření
a zachovává aktivní zónu pro nezbytné činnosti a možnost oživení prostoru pro veřejná
prostranství a každodenní rekreaci. Charakter protipovodňové ochrany rovněž přispívá ke
snížení eroze v území. V rámci protipovodňových opatření byla v zájmovém území
stanovena záplavová území na Labi, Bílině, Ždírnickém potoce a na Klíšském potoce.
V souladu se stanovenými záplavovými zónami, aktivní záplavovou zónou, zónou pro Q 5, Q20
a Q100 byla zahájena příprava výstavby celkem čtyř protipovodňových opatření na Labi.
Kromě těchto velkých opatření přímo na toku Labi bude realizována celá řada drobnějších
zásahů jako opatření ke snížení odtoku vody z povodí, úprava koryt vodních toků přírodě
blízkým způsobem, ochrana proti erozi a omezování negativních důsledků povrchových
odtoků vody, protipovodňová opatření realizovaná v rámci pozemkových úprav, provádění
protipovodňových preventivních opatření na drobných vodních tocích a v jejich povodích
a protierozní opatření na lesních půdách, sanace nádrží, erozních rýh a hrazení, stabilizace
strží na pozemcích určených k plnění funkce lesa a další.
Jakákoli výstavba nových objektů může ovlivnit kvalitu povrchových a podzemních vod.
V Konceptu ÚP je navrhována řada záměrů výstavby pro funkci bydlení (individuální
i hromadné bydlení, smíšené využití). Je navrhováno napojení těchto pozemků s bytovými
jednotkami na kanalizační síť, současně je uvažováno s dostavbou kanalizace do dosud
neodkanalizovaných městských částí (např. Budov u Svádova, Nová Ves a další)
i rekonstrukce kanalizace stávající. Realizace Produkce odpadních vod na území města je
rozdělena do dvou systémů: zakončeném a nezakončeném na ČOV. V rámci dalšího
rozvoje města Ústí nad Labem je počítáno s převedením stávajících odpadních vod
„Vyhodnocení vlivů Konceptu ÚP Ústí nad Labem na životní prostředí“
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na kanalizační systém zakončený na ČOV. Jedná se o přepojení stávajících výustí
a odvedení odpadních vod z oblasti Církvic a Sebuzína, na nově vybudovanou ČOV
Sebuzín. Převedení stávajících odpadních vod na kanalizační systém zakončený na ČOV se
dále týká oblastí v k.ú. Skorotic, kde by měly být odpadní vody v rámci zrušení ČOV
Habrovic přepojeny na ČOV Neštěmice a dále převedení odpadních vod z ČOV Brná na
ČOV Střekov. Dále se jedná o převedení odpadních vod se zakončením na ČOV na území
Svádova, Střekova, části území k. ú. Ústí nad Labem a oblasti Vaňova, kde je předpokládáno
znovu zprovoznění Vaňovské drenáže. S dostavbou kanalizace se počítá v oblastech
Božtěšic, Brné, nad Labem, Hostovic, Kojetic, Nové Vsi, Střekově a Svádově. Řešení
systému čištění odpadních vod v daném území města Ústí nad Labem by mělo být prioritou,
neboť pouhá realizace veškerých navrhovaných záměrů v Konceptu ÚP bez vyřešení
systému čištění odpadních vod by měla významný negativní vliv na kvalitu vod v daném
území.
Ovzduší a hluková situace
Většina území města Ústí nad Labem spadá do území se zhoršenou kvalitou ovzduší
(OZKO) vzhledem k imisním limitům pro ochranu zdraví, zejména z hlediska polétavého
prachu. Největším znečišťovatelem ve městě je průmysl. V městských částech, které nejsou
plynofikovány nebo teplofikovány, se významnou složkou znečištění ovzduší stávají emise
z domácích topenišť na pevná paliva. Dalším významným zdrojem znečištění je
automobilová doprava. Intenzita provozu na některých komunikacích dosahuje velmi
vysokých hodnot ve srovnání s referenčními městy a svědčí o neúměrném zatížení životního
prostředí emisemi z dopravy zejména v centru města.
Současné rostoucí zatížení hlukem a znečištění ovzduší (NOx, prach) způsobené
automobilovou dopravou v sevřeném území centrální části města bude postupně
eliminováno celkovou reorganizací základní dopravní kostry města a výstavbou nového
jižního a jihovýchodního obchvatu dle Konceptu ÚP města Ústí nad Labem. Producentem
emisí ovlivňujících kvalitu ovzduší ve městě se může však stát celkový nárůst mobilních
zdrojů a případně též vyšší intenzita dopravy v místech se současnou nižší imisní zátěží.
Nové lokální topeniště mohou představovat malé zdroje znečišťování ovzduší, i za
předpokladu využití „ekologicky“ šetrnějších paliv jako je zemní plyn (tj. nové rozvojové
plochy jsou navrženy k plynofikaci a navržena je také plynofikace městských částí Vaňov
a Brná). Na území města Ústí nad Labem je obecně předpokládán pokračující převod na
ekologicky šetrnější paliva (plynofikace, rozvoj teplovodů - plánováno je napojení dalších
objektů na CZT, připojení pravobřežního systému CZT na rozvody hlavního zdroje Teplárny
a současně jsou rezervovány plochy pro případnou výstavbu PPC Úžín).
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SOUČASNÉ PROBLÉMY A JEVY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, KTERÉ
BY MOHLY BÝT UPLATNĚNÍM KONCEPTU ÚP MĚSTA ÚSTÍ NAD
LABEM VÝZNAMNĚ OVLIVNĚNY, ZEJMÉNA S OHLEDEM NA
ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ A PTAČÍ OBLASTI
Současné problémy životního prostředí v řešeném území
Mezi nejvýznamnějšími současné problémy životního prostředí v Ústí nad Labem se řadí
velké imisní a hlukové zatížení oblasti. Hlavním zdrojem zatížení jsou liniové a mobilní zdroje
znečištění – dopravní zatížení a některé specifické stacionární zdroje výrobních areálů.
Zároveň se město Ústí nad Labem nachází na území významného imisního vlivu některých
velkých zdrojů znečišťování ovzduší a dlouhodobě je řazeno do OZKO. Další historickou
zátěží je intenzivní těžba nerostných surovin na území města napojená na sousední katastry
obcí dle rozsahu dobývacích prostorů a s nimi spojené důsledky těžby a kultivace krajiny.
Vzhledem k historicky velmi intenzivní výrobní a průmyslové výrobě je území zatíženo velkou
rozlohou ploch brownfields, které jsou klasifikovány jako zdroje potenciálního znečištění
půdy, případně dalších složek životního prostředí, dle funkčního využití areálů. S plochami
brownfields poté souvisí i lokality starých ekologických zátěží, které byly na území města
rovněž identifikovány a nejvýznamnější z nich jsou i s plochami brownfields uváděny
v předchozích kapitolách (2.4.2, 2.4.3). Lokality SEZ se v současnosti sanují nebo jsou
do budoucna navrženy pro asanaci.
Kvalita ovzduší a hluková situace
Oblast města Ústí nad Labem byla v minulosti zařazena mezi oblasti se zhoršenou kvalitou
ovzduší z důvodu překračování limitů pro některé sledované látky (OZKO). Především
v hodnocení koncentrace suspendovaných prachových částic PM10 s překročením limitů
pro ochranu zdraví. V současnosti se situace zlepšuje a pouze část území dle posledních
ročních hodnocení spadá do OZKO. Oblast však dlouhodobě ovlivňují především velké
zdroje znečišťování ovzduší, jichž se na území vyskytuje celkem 9 - elektrárny, teplárny
povrchové doly a chemický průmysl a tvoří procentuelně největší podíl na celkovém
znečištění ovzduší.
Dalším významným zdrojem výrazně připívajícím a vyznačujícím se rostoucím trendem je
automobilová doprava, které je zároveň nejvýznamnějším emitentem akustického tlaku,
a tedy zdrojem akustického zatížení, které je nejproblematičtější v centru města v okolí
hlavních dopravních tahů.
Další současné problémy - krajina
Dalším problémem, jenž souvisí s výrobními a skladovými areály, je zásah do krajinného
rázu, velké zábory kvalitní zemědělské půdy a změna vodního – odtokového režimu území
související se změnou celkové retence krajiny. Uplatnění nově navržených zastavitelných
území určených pro výstavbu dalších výrobních areálů nebo pro obytnou zástavbu budou mít
obdobné následky, které tak již stávající negativní změny posílí. Nejen velké průmyslové, ale
i zemědělské, areály určují další možné riziko zátěže území, při poklesu hospodářského
růstu a poptávky, pro vznik brownfields.
Rizikem pro rozvoj města, vyplývajícím z historického vývoje území spojeného s těžbou, je
výskyt mnoha poddolovaných a sesuvných území, která se musí při návrzích rozvojových
ploch a vlastních realizacích záměrů respektovat a dostatečně zohlednit.
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Oblasti se zvláštním významem pro životní prostředí
Zvláště chráněná území
Prostorově a územně nejvýraznějším zvláště chráněným územím se statutem velkoplošného
chráněného území je CHKO České středohoří, které je standardně členěno na 4 zóny
dle míry ochrany a podmínek pro jejich využívání. Všechny tyto zóny se dotýkají řešeného
území a pokrývají velkou část pravé strany toku Labe.
V území byla vyhlášena i maloplošná chráněná území, jimž jsou:
- národní přírodní památka (NPP) Vrkoč,
- 2 přírodní rezervace (PR) – Kozí vrch a Slunečná stráň,
- 2 přírodní památky (PP) – Divoká rokle a Loupežnická jeskyně
NATURA 2000
Přímo na území statutárního města Ústí nad Labem se nenachází žádná evropsky
významná lokalita (EVL) ani ptačí oblast (PO).
Prvky ÚSES nadmístního i lokálního významu
Řešené území je bohaté na prvky ÚSES ve všech úrovních. Městem prochází vodní tok
Labe, jež tvoří základ jedné z nadregionálních os ÚSES. Územím prochází dvě osy NRBK,
a to: NRBK K9 (Stříbrný roh – Milešovka) a K10 (Stříbrný roh – Polabský luh), u nichž je
vymezena ochranná zóna ve vzdálenosti 2 km od jejich osy na obě strany.
NRBK K9 Stříbrný roh – Milešovka:

osa bučinná (BU)

NRBK K10 Stříbrný roh – Polabský luh:

osa dubo-habrová (DH)
osa teplomilná doubravní (SD)
osa vodní (V)

Na nadregionální systém navazují regionální prvky, které jsou tvořeny jak regionálními
biocentry, tak i biokoridory sledujícími významné přírodní dominanty. Na území města se
nalézá celkem 9 regionálních biocenter a 2 regionální biokoridory, na něž dle významnosti
a stability navazují lokální a případně interakční prvky. Detailní vyjmenování prvků je
v předchozí kapitole 2.8.2.
Cílem změny ÚPD musí být rovněž zachování a respektování lokálních prvků ÚSES.
Významné krajinné prvky
Jak je již zmíněno v předešlé kapitole o stavu životního prostředí, na území obce se
vyskytuje množství významných krajinných prvků (VKP) ze zákona, avšak pouze 2 prvky
registrované: VKP Prameniště a VKP Mariánská skála.
I přes to, že je vyžadováno jejich respektování a ochrana, jsou potenciálně ohroženy
nedostatečnou péčí či respektováním při výstavbě, kdy bude použitá těžká technika a další
specifické mechanismy, jež mohou dřeviny poškodit. Ovlivněním vodního režimu mohou být
tyto prvky rovněž následně negativně ovlivněny.
Dalšími elementy podtrhujícími přírodní charakter území jsou památné stromy, které jsou
vyhlášeny samostatně, ve skupinách nebo liniově jako aleje. Na území města se vyskytuje
několik jednotlivých stromů a skupin (viz kapitola 2.8.5).
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ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍCH A PŘEDPOKLÁDANÝCH
VLIVŮ KONCEPTU ÚP MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM, VČETNĚ
VLIVŮ
SEKUNDÁRNÍCH,
SYNERGICKÝCH,
KUMULATIVNÍCH,
KRÁTKODOBÝCH,
STŘEDNĚDOBÝCH A DLOUHODOBÝCH, TRVALÝCH
A PŘECHODNÝCH, KLADNÝCH A ZÁPORNÝCH
Vlivy jednotlivých návrhových lokalit a jejich funkčního využití na
stanovené složky životního prostředí
Funkční využití území – veškeré plochy dle Konceptu ÚP města Ústí nad Labem
V rámci tohoto hodnocení SEA je uveden seznam rozdílného funkčního využití ploch
na území města Ústí nad Labem; podrobný popis jejich regulativů je popsán v Konceptu ÚP.
Přehled funkčního využití území – plochy zastavěného území
A.

Plochy bydlení
1.
BM bydlení v bytových domech
2.
BI bydlení v rodinných domech městské a příměstské
3.
BV bydlení v rodinných domech venkovské

B.

Plochy rekreace
4.
RI plochy staveb pro individuální rodinnou rekreaci
5.
RZ plochy rekreace – zahrádkové osady
6.
RN rekreace na plochách přírodního charakteru

C.

Plochy občanského vybavení
7.
OV plochy občanského vybavení - veřejná infrastruktura
8.
OV-KM plochy občanského vybavení - komerční zařízení malá a střední
9.
OV-K plochy občanského vybavení - komerční zařízení plošně rozsáhlá
10.
OV-S plochy občanského vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení
11.
OV-H plochy občanského vybavení - hřbitovy

D.

Plochy smíšené obytné
12.
SM-C plochy smíšené obytné v centrech měst
13.
SM-M plochy smíšené obytné městské
14.
SM-V plochy smíšené obytné venkovské
15.
SM-K plochy smíšené obytné komerční
16.
SM-R plochy smíšené obytné rekreační

E.

Plochy výroby a skladování
17.
VT plochy výrob a skladování - těžký průmysl
18.
VL plochy výroby a skladování - lehký průmysl
19.
VD plochy výroby a skladování - drobná a řemeslná výroba
20.
VZ plochy výroby a skladování - zemědělská a lesnická výroba
21.
VK plochy skladování

F.

Plochy smíšené výrobní
22.
SM- VR plochy smíšené výrobní

G.

Plochy technické infrastruktury
23.
TI plochy technické infrastruktury
24.
TE plochy pro energetické stavby a zařízení z obnovitelných zdrojů
25.
TO plochy pro stavby a zařízení pro nakládání s odpady
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H.

Plochy veřejných prostranství
26.
PV veřejná prostranství

I.

Plochy dopravní infrastruktury
27.
DI-S plochy dopravní infrastruktury silniční
28.
DI-D plochy dopravní infrastruktury drážní
29.
DI-L plochy dopravní infrastruktury letecká
30.
DI-V plochy dopravní infrastruktury vodní

Přehled funkčního využití území – plochy nezastavitelného území
J.

Plochy vodní a vodohospodářské
31.
V plochy vodní a vodohospodářské

K.

Plochy zemědělské
32.
Z-O plochy zemědělské - orná
33.
Z-T plochy zemědělské – trvalé travní porosty
34.
Z-S plochy zemědělské – sady, zahradnictví

L.

Plochy lesní
35.
PUPFL plochy lesní

M.

Plochy přírodní
36.
ZP plochy přírodní

N.

Plochy smíšené nezastavěného území
37.
SM-N plochy smíšené nezastavěného území = stav
38.
SM-NP přírodní
39.
SM-NL lesnická
40.
SM-NC rekreační pobytová

O.

Plochy těžby nerostů
41.
NT krajinné zóny těžby

P.

Plochy systému sídelní zeleně
42.
ZV-P plochy zeleně na veřejných prostranstvích -park
43.
ZV-LP plochy zeleně na veřejných prostranstvích – lesopark
44.
ZV-L plochy zeleně na veřejných prostranstvích – pobytové louky
45.
ZS
plochy zeleně soukromé a vyhrazené
46.
ZO
plochy zeleně ochranná a izolační
47.
ZX
zeleň se specifickým využitím.

Funkční využití území – návrhové plochy (SEA hodnocení)
Plochy bydlení
 BI plochy bydlení v rodinných domech městské a příměstské
 BM bydlení v bytových domech
 BV bydlení v rodinných domech venkovské
Plochy rekreace
 RI plochy staveb pro individuální rodinnou rekreaci
 RZ rekreace - zahrádkové osady
Plochy občanského vybavení
 OV občanské vybavení - veřejná infrastruktura
 OV-KM občanské vybavení - komerční zařízení malá a střední
 OV-K občanské vybavení - komerční zařízení plošně rozsáhlá
 OV-S občanské vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení
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Plochy smíšené obytné
 SM-C plochy smíšené obytné v centrech měst
 SM-M plochy smíšené obytné městské
 SM-V plochy smíšené obytné venkovské
 SM-K plochy smíšené obytné komerční
 SM-R plochy smíšené obytné rekreační
Plochy výroby a skladování
 VT 01 výroba a skladování - těžký průmysl a energetika
 VL výroba a skladování - lehký průmysl
Plochy smíšené výrobní
 SM-VR plochy smíšené plochy smíšené výrobní
Plochy technické infrastruktury
 TI technická infrastruktura
 TE plochy pro energetické stavby a zařízení z obnovitelných zdrojů
Plochy veřejných prostranství
 PV veřejná prostranství
Plochy dopravní infrastruktury
 DI-S dopravní infrastruktura silniční)
 DI-D dopravní infrastruktura silniční drážní
Plochy přírodní
 ZP plochy přírodní
Plochy smíšené nezastavěného území
 SM-NP plochy smíšené nezastavěného území přírodní.
Plochy systému sídelní zeleně
 ZV-P plochy zeleně na veřejných prostranstvích – park
 ZV-LP plochy zeleně na veřejných prostranstvích - lesopark
 ZO plochy zeleně ochranné a izolační
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BI plochy bydlení v rodinných domech městské a příměstské
CHARAKTERISTIKA
Plochy rodinných domů s příměsí nerušících obslužných funkcí místního významu (s možností umísťování funkcí
pro obsluhu obyvatel nad rámec území vymezeného danou funkcí a nerušících obytný charakter, včetně
základního občanského vybavení). V tomto typu území je nevhodné bydlení venkovského charakteru
s chovatelským a pěstitelským zázemím. Typ BI zahrnuje několik podtypů BI 1 až BI 7 s částečně odlišnými
podmínkami prostorového uspořádání.
URČENÉ VYUŽITÍ
- bydlení v rodinných domech v klidové obytné zóně s oplocenými zahradami pro individuální rekreaci
a možnou doplňkovou pěstební funkci
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
- dopravní a veřejná vybavenost, související s obsluhou a kvalitou bydlení vymez. území
- veřejná zeleň, dětská hřiště
- hospodářské zázemí (užitkové zahrady, chov hospodářských zvířat) jen výjimečně a v úměrném rozsahu –
tzn. bez jakýchkoliv negativních vlivů (hlukových, pachových, estetických) na okolí
- služby a provozovny (jen doplňkově v rámci objektů bydlení), nesmí přitom narušit trvalé bydlení
na sousedních pozemcích nad normativy stanovené zvláštními předpisy
NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
- bytové domy
- větší zařízení pro ubytování, stravování, obchod a ostatní služby, u nichž lze předpokládat rušivý vliv na
základní obytnou funkci (hlučnost, prašnost, exhalace, nutnost časté dopravní obsluhy, nutnost obsluhy
těžkou dopravou)
- zařízení sociální péče, lůžková zdravotnická zařízení
- zařízení pro výrobu, skladování a velkoobchod
- jakákoliv zařízení technické a dopravní vybavenosti, jejichž atrakční okruh a význam přesahuje hranice
vymezeného území
- zahrádkářské a pěstební plochy a zařízení s provozem hlučné mechanizace nebo vyžadující obsluhu těžkou
dopravou

V čistopisu ÚP Ústí nad Labem doporučujeme upravení a stanovení podrobných plošných
a prostorových regulativů pro jednotlivé lokality plánované rozsáhlé bytové výstavby.
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Tabulka č. 41 Seznam veškerých ploch funkčního využití BI (řazeno dle velikosti)
č. plochy

rozloha

č. plochy

rozloha

č. plochy

rozloha

P21-8

109,192

Z22-1

2578 *

P25-1

5228,96

P2-7

125,007

Z20-2

2578,047 *

Z24-4

5267,876

P22-1

257,796 *

P11-16

2590,425 *

Z19-1

5353,359

P19-2

282,159 *

Z24-2

2599,243

P18-6

5428,172

P24-3

358,906 *

P12-1

2613,9 *

Z25-11

5534,247

P21-4

368,83 *

Z18-7

2736,015 *

Z5-1

5540,554 *

Z18-4

413,231

Z9-5

2808,784 *

Z18-1

5555,868

P25-2

495,383

P10-3

2816,449

Z24-3

5625,347 *

Z25-5

508,107 *

Z6-11

2886,553

P11-46

5649,871 *

P5-4

580,161

P11-2

2893,573

Z5-4

5740,757 *

P18-7

716,776

Z15-2

3035,367 *

P16-1

5936,326

P3-23

880,838 *

P10-4

3206,036 *

Z25-6

6032,75

Z24-1

966,214 *

P19-1

3434,699

P24-1

6079,714

P5-3

1058,721

Z9-2

3439,495

P18-13

6255,604

Z21-4

1133,347 *

Z16-2

3476,919

Z25-1

6726,891 *

P21-7

1176,326 *

Z11-1

3552,229

Z20-1

7031,636 *

P16-3

1188,714 *

P11-25

3573,425

P17-1

7681,503 *

P21-3

1213,048 *

P18-17

3680,155

P26-1

7698,742

P17-4

1257,304

P16-5

3690,369

P11-5

7706,183

Z5-5

1263,089 *

Z13-12

3744,649

P16-4

7848,091

Z25-10

1304,318

Z5-3

3778,037 *

Z3-16

7935,986 *

P2-12

1444,93

P5-6

3798,028

P11-7

8009,01

P24-4

1454,547

P7-3

3814,508

P5-1

8069,504

P18-8

1494,836

Z17-2

3899,032

P2-9

8196,136

Z21-6

1565,099

P11-47

3922,404

Z16-4

8206,731

P4-5

1571,91

P21-5

3959,763

Z9-8

8235,071

Z17-1

1588,483

P14-6

4043,386

Z19-4

8649,468

P16-2

1639,359

Z14-2

4063,522

Z19-3

9454,323

P14-2

1678,948

P13-1

4229,382

P11-11

9544,115 *

P13-4

1735,875 *

Z11-2

4237,254

P2-3

9740,146 *

Z26-2

1803,129

Z6-8

4287,735 *

Z2-10

9890,954 *

P17-5

1807,579

P15-4

4360,444

P11-18

10093,11 *

Z14-1

1808,339

P5-2

4548,25

Z18-6

10505,33

P4-4

1819,796

P7-4

4567,857

Z2-7

11239,59 *

Z25-2

1913,025

Z25-9

4759,047

P17-7

11308,28 *

Z16-1

1980,526

P11-50

4783,074

P14-1

11625,02 *

P21-6

1993,226

P2-6

4823,075

Z9-1

11710,61

P11-4

2162,652

P3-21

4834,321

P18-19

11795,59 *

Z4-6

2168,164

P11-14

4843,787

Z25-7

11826,97

Z13-13

2259,558

P2-11

4914,302

Z13-11

12401,36

P13-3

2263,644

P17-2

5057,089

Z21-3

12687,01 *

P24-2

2270,615

Z25-3

5066,916

P18-16

12793,39

P17-8

2284,406

Z21-2

5168,258

P13-9

13265,6 *

P17-6

2348,278

P13-2

5180,642

P2-4

13671,3
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č. plochy

rozloha

č. plochy

rozloha

č. plochy

rozloha

Z2-13

13702,69 *

P3-24

21986,32

P18-15

44016,33 *

Z4-12

14315,23

P15-3

23793,44 *

Z2-8

45096,03

P11-19

14447,75

Z9-7

24075,75

Z4-3

46299,73

Z9-4

14476,96

Z21-5

29288,38

Z2-5

50782,01

Z4-8

14614,93

P11-3

29308,22 *

Z6-3

69423,02 *

Z19-2

15264,82

Z14-3

29448,37

Z3-17

71898,82 *

Z11-3

15299,47

P9-3

29691,78 *

Z21-1

78112,09

Z4-1

15336,1

P18-20

78180,34 *

Z3-10

15519,75

Z10-2

30713,98 *

Z12-1

88173,63

P11-12

16782,52

Z26-3

30883,09

P6-2

96371,43 *

Z15-1

16989,28

P9-17

31239,57

Z6-5

174229,6

Z3-21

18452,48

P18-14

35934,89

Z6-10

18543,85

Z6-7

36913,1

Z2-11

18602,03 *

P11-1

37686,43

P11-49

19048,01 *

Z13-6

40592,71

P11-48

20635,44 *

Z16-3

41477,54 *

P18-18

29986,6 *

* podmíněno studií
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Tabulka č. 42 Funkční využití BI 01 (obsahuje návrhové plochy: P26-1, Z26-4, Z26-3, Z26-2;
k.ú. – Církvice)
vlivy na:

vlivy:

ovzduší, klima,
půda, reliéf, voda

V současnosti
využíváno jako louky
s rozptýlenou
vegetací;
Funkční využití:
stávající

SM-NP, ZO, RZ;
V. třída ochrany
zemědělské půdy;

fauna, flóra, les,
biologická
rozmanitost

krajina, krajinný ráz
(KR), ÚSES,
významné krajinné
prvky (VKP)

Lesozemědělská
Orná půda, zahrady krajina zaříznutých
a louky s výskytem údolí, typický
krajinný celek Údolí
rozptýlené zeleně;
Labe – Sebuzínsko;
Zpevněné a
Blízkost plochy Z26zastavěné plochy
3 k VKP a
do cca 30%
nadregionálnímu
STG:
biokoridoru Labe,

Mimo záplavová
území a aktivní zónu
(ale v těsném
kontaktu)

Borové doubravy
na píscích

sekundární,
přechodné,
krátkodobé

Po dobu výstavby:
zhoršení retence,
zvýšení prašnosti a
riziko úniku NEL

Po dobu výstavby
negativní; nutné
zajištění ochrany
vzrostlé zeleně

obyvatelstvo,
hmotné statky,
kulturní,
architektonické a
archeologické
dědictví

Požadavek na
rodinné bydlení

Ostatní prvky ÚSES
a VKP se zde
nevyskytují
Přechodné zhoršení
krajinného rázu po
dobu výstavby;
nutné zajištění
ochrany ÚSES

Po dobu výstavby
přechodné
zhoršení faktorů
pohody

střednědobé,
dlouhodobé, trvalé

Trvalé snížení
plochy vegetace;
Zpevněné a
nutné zachování
zastřešené plochy,
zatravněných
nutná eliminace
ploch, vzrostlé
ovlivnění retence a
vegetace a sadové
snížení povodňového úpravy na 75%
rizika; zábor ve
plochy, snížením
jmenované třídě
plochy dojde
ochrany ZPF
k významnému
ovlivnění
biodiverzity

Porušení
harmonického
měřítka krajiny

Stabilizace trvale
bydlících obyvatel

synergické a
kumulativní,
kompenzační

Snížení ploch
zeleně a zmenšení
Udržení retence a
ploch pro biotopy a
snížení povodňového
biodiverzitu se
rizika
synergencí a
kumulaci vlivu

Expanze sídla do
volné krajiny a
přestavba
zastavěného území

Dodržení
architektonického
rázu včetně
podpory krajinné
zeleně

kladné, záporné

Záporný

Podmíněně záporný

Podmíněně kladný

Podmíněně
záporný
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Tabulka č. 43 Funkční využití BI 02 (obsahuje návrhové plochy: P25-2, P25-1, Z25-11, Z2510, Z25-9, Z25-7, Z25-6, Z25-3, Z25-2, Z25-1; k.ú. – Sebuzín)
vlivy na:

vlivy:

ovzduší, klima,
půda, reliéf, voda

fauna, flóra, les,
biologická
rozmanitost

V současnosti
využíváno jako
Zahrady, orná půda
a louky
Funkční využití:
RZ, Z-O, ZO, Z-T,
ZS, RI, SM-NP;
stávající

III. a V. třída
ochrany
zemědělské půdy;
Pouze plocha Z251 v bezprostředním
kontaktu se
záplavovým
územím a aktivní
zónou

Zahrady, Orná
půda a louky (s
výskytem
vzrostlých dřevin)
STG:
Borové doubravy
na píscích

Po dobu výstavby:
zhoršení retence,
zvýšení prašnosti a
riziko úniku NEL

Po dobu výstavby
negativní; nutné
zajištění ochrany
vzrostlé zeleně

střednědobé,
dlouhodobé,
trvalé

Zpevněné a
zastřešené plochy,
nutná eliminace
ovlivnění retence a
snížení
povodňového
rizika; zábor ve
jmenované třídě
ochrany ZPF

Trvalé snížení
plochy vegetace;
nutné zachování
zatravněných
ploch, vzrostlé
vegetace a
sadové úpravy na
75% plochy,
snížením plochy
dojde
k významnému
ovlivnění
biodiverzity

synergické a
kumulativní,
kompenzační

Snížení ploch
zeleně a
Udržení retence a
zmenšení ploch
snížení
pro biotopy a
povodňového rizika biodiverzitu se
synergencí a
kumulaci vlivu

sekundární,
přechodné,
krátkodobé

kladné, záporné Záporný

Podmíněně
záporný

krajina, krajinný ráz (KR),
ÚSES, významné krajinné
prvky (VKP)

obyvatelstvo,
hmotné statky,
kulturní,
architektonické a
archeologické
dědictví

Lesozemědělská krajina
zaříznutých údolí, typický
krajinný celek Údolí Labe –
Sebuzínsko;
Plochy Z25-7, Z25-10, Z2511, Z25-4 se nacházejí ve
IV. zóně CHKO a v blízkosti
II. zóny; plochy P26-1 a
Z25-1 se nacházejí
v blízkosti VKP Labe;
Plochy nalézající se
Požadavek na
v bezprostřední blízkosti
rodinné bydlení
ÚSES:
Z25-1 (u LBC 256 Ústí
Němčického potoka součást ONBK), Z25-11 (u
RBC 24 Sebuzín), Z25-10
(LBK 720 Tlučeňský potok),
V blízkosti ÚSES se rovněž
nachází: Z25-3 cca 18 m od
LBK 721 Rytina u Kolibova;
IV. zóna CHKO
Přechodné zhoršení
krajinného rázu po dobu
výstavby; nutné zajištění
ochrany ÚSES

Po dobu výstavby
přechodné zhoršení
faktorů pohody

Porušení harmonického
měřítka krajiny

Stabilizace trvale
bydlících obyvatel

Expanze sídla do volné
krajiny

Dodržení
architektonického
rázu včetně podpory
krajinné zeleně

Podmíněně záporný

Podmíněně kladný
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Tabulka č. 44 Funkční využití BI 03 (obsahuje návrhové plochy: P24-4, P24-3, P24-2, P241, Z24-4, Z24-3, Z24-2, Z24-1; k.ú. – Brná nad Labem)
vlivy na:

vlivy:

stávající

sekundární,
přechodné,
krátkodobé

ovzduší, klima,
půda, reliéf, voda

V současnosti
využíváno jako
zahrady,
zahrádkářské
osady, spontánní
lesní porosty a
ochranná zeleň;

fauna, flóra, les,
biologická
rozmanitost

Louky, spontánní
lesní vegetace a
předlesová
sukcesní stádia;

STG:
Funkční využití ZO,
lipohabrové
PUPFL, SM-NP,
doubravy,
ZS, SM-NL, RZ;
lipobukové
V. třída ochrany
doubravy
zemědělské půdy

Po dobu výstavby:
zhoršení retence,
zvýšení prašnosti a
riziko úniku NEL

Zpevněné a
zastřešené plochy,
nutná eliminace
střednědobé,
ovlivnění retence a
dlouhodobé, trvalé snížení
povodňového
rizika; zábor ve
jmenované třídě
ochrany ZPF

Po dobu výstavby
negativní; nutné
zajištění ochrany
vzrostlé zeleně

krajina, krajinný ráz (KR),
ÚSES, významné krajinné
prvky (VKP)

Lesní krajina izolovaných
kuželů, lesozemědělská
krajina zaříznutých údolí a
urbanizovaná sídelní krajina
bez vylišeného reliéfu; typický
krajinný celek Údolí Labe –
Sebuzínsko;
Plochy Z24-1 a Z24-2 se ve
vzdálenosti cca 31 a 37 m
nacházejí LBC 211 Sluneční
Stráň a LBC 213 Pod Ostrým Požadavek na
rodinné bydlení
Vrchem, jež jsou součástí
nadregionálního ÚSES;
Plocha Z24-4 je
v bezprostřední blízkosti LBK
702 Průčelská rokle
Ostatní VKP se v blízkosti
ploch nevyskytují;IV. zóna
CHKO (Všechny plochy
kromě P24-1 se nacházejí
v blízkosti I. zóny CHKO)
Přechodné zhoršení
krajinného rázu po dobu
výstavby; nutné zajištění
ochrany ÚSES

Trvalé snížení
plochy vegetace;
nutné zachování
zatravněných
ploch, vzrostlé
vegetace a
Porušení harmonického
sadové úpravy na
měřítka krajiny
75% plochy,
snížením plochy
dojde
k významnému
ovlivnění
biodiverzity

synergické a
kumulativní,
kompenzační

Snížení ploch
zeleně a
Udržení retence a zmenšení ploch
snížení
pro biotopy a
povodňového rizika biodiverzitu se
synergencí a
kumulaci vlivu

kladné, záporné

záporný

Podmíněně
záporný

obyvatelstvo,
hmotné statky,
kulturní,
architektonické
a archeologické
dědictví

Po dobu
výstavby
přechodné
zhoršení faktorů
pohody

Stabilizace trvale
bydlících
obyvatel

Expanze sídla do volné
krajiny

Dodržení
architektonického
rázu včetně
podpory krajinné
zeleně

Podmíněně záporný

Podmíněně
kladný
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Tabulka č. 45 Funkční využití BI 04 (obsahuje návrhové plochy: P22-1,Z22-1; k.ú. – Budov u
Svádova)
vlivy na:

vlivy:

ovzduší, klima,
půda, reliéf, voda

V současnosti
využíváno jako
zahrádkářská osada
a plochy se vzrostlou
vegetací
stávající

Funkční využití:
ZP, RZ;
V. třída ochrany
zemědělské půdy,

fauna, flóra, les,
biologická
rozmanitost

Vzrostlá dřevinná
vegetace;
STG:
lipové doubravy

Mimo záplavová
území a aktivní zónu

Po dobu výstavby
negativní; nutné
zajištění ochrany
vzrostlé zeleně

krajina, krajinný ráz
(KR), ÚSES,
významné krajinné
prvky (VKP)

Lesozemědělská
krajina zaříznutých
údolí, typický krajinný
celek Údolí Labe
Těchlovicko;
Severně cca 67 m od
posuzované plochy se
nachází LBC 197
Budov (součást
ONBK); plocha BI 04
se nachází v II. zóně
CHKO

Po dobu výstavby
přechodné
zhoršení faktorů
pohody

Porušení
harmonického měřítka
krajiny

Stabilizace trvale
bydlících obyvatel

Po dobu výstavby:
zhoršení retence,
zvýšení prašnosti a
riziko úniku NEL

střednědobé,
dlouhodobé, trvalé

Trvalé snížení
plochy vegetace;
Zpevněné a
nutné zachování
zastřešené plochy,
zatravněných
nutná eliminace
ploch, vzrostlé
ovlivnění retence a
vegetace a sadové
snížení povodňového úpravy na 75%
rizika; zábor ve
plochy, snížením
jmenované třídě
plochy dojde
ochrany ZPF
k významnému
ovlivnění
biodiverzity

synergické a
kumulativní,
kompenzační

Snížení ploch
zeleně a zmenšení
Udržení retence a
ploch pro biotopy a Expanze sídla do
snížení povodňového
biodiverzitu se
volné krajiny
rizika
synergencí a
kumulaci vlivu

kladné, záporné

Záporný
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Požadavek na
rodinné bydlení

Přechodné zhoršení
krajinného rázu po
dobu výstavby; nutné
zajištění ochrany
ÚSES; nutné zajistit
respektování
ochranných podmínek
II. zóny CHKO a
zajištění minimalizace
vlivů na životní
prostředí

sekundární,
přechodné,
krátkodobé

Podmíněně
záporný

obyvatelstvo,
hmotné statky,
kulturní,
architektonické a
archeologické
dědictví

Záporný

Dodržení
architektonického
rázu včetně
podpory krajinné
zeleně
Záporný
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Tabulka č. 46 Funkční využití BI 05 (obsahuje návrhové plochy: P21-8, P21-7, P21-6, P215, P21-4, P21-3, P21-2, P21-1, Z21-6, Z21-5, Z21-4, Z21-3, Z21-2, Z21-1; k.ú. – Svádov)
vlivy na:

vlivy:

stávající

ovzduší, klima,
půda, reliéf, voda

V současnosti
využíváno jako
zemědělské
extenzivní i intenzivní
kultury, předlesová
sukcesní stádia,
spontánní lesní
porosty, zahrady;
Funkční využití:
Z-O, Z-T, SM-NP, ZS,
PV, SM-NL;
III., IV. a V. třída
ochrany zemědělské
půdy, mimo záplavová
území a aktivní zónu

sekundární,
přechodné,
krátkodobé

střednědobé,
dlouhodobé,
trvalé

synergické a
kumulativní,
kompenzační

fauna, flóra, les,
biologická
rozmanitost

Orná půda, lesní
porosty, předlesová
sukcesní stádia,
rozptýlená zeleň;
kyselé bukové
doubravy, borové
doubravy na píscích,
lipobukové
doubravy, bukové
dřínové javořiny

obyvatelstvo,
hmotné statky,
krajina, krajinný ráz
kulturní,
(KR), ÚSES, významné
architektonické a
krajinné prvky (VKP)
archeologické
dědictví
Urbanizovaná sídelní
krajina bez vylišeného
reliéfu a
lesozemědělská krajina
zaříznutých údolí,
typický krajinný celek
Údolí Labe –
Těchlovicko;
Nejbližší ÚSES cca 10
m od plochy P21-6

Požadavek na
rodinné bydlení

Je LBC 192 Remízek
(součástí
nadregionálního
biokoridoru);
IV. zóna CHKO

Po dobu výstavby:
zhoršení retence,
zvýšení prašnosti a
riziko úniku NEL

Po dobu výstavby
negativní; nutné
zajištění ochrany
vzrostlé zeleně

Přechodné zhoršení
Po dobu výstavby
krajinného rázu po dobu
přechodné zhoršení
výstavby; nutné zajištění
faktorů pohody
ochrany ÚSES

Zpevněné a
zastřešené plochy,
nutná eliminace
ovlivnění retence a
snížení povodňového
rizika; zábor ve
jmenované třídě
ochrany ZPF

Trvalé snížení
plochy vegetace;
nutné zachování
zatravněných ploch,
vzrostlé vegetace a
sadové úpravy na
75% plochy,
snížením plochy
dojde
k významnému
ovlivnění biodiverzity

Porušení harmonického
měřítka krajiny zejména
plochami Z21-1, Z21-3,
Z21-5

Stabilizace trvale
bydlících obyvatel

Udržení retence a
snížení povodňového
rizika

Snížení ploch zeleně
a zmenšení ploch
pro biotopy a
biodiverzitu se
synergencí a
kumulaci vlivu

Expanze sídla do volné
krajiny je omezená na
plochy Z21-1, Z21-3,
Z21-5

Dodržení
architektonického
rázu včetně podpory
krajinné zeleně

Podmíněně záporný

Podmíněně záporný

Podmíněně kladný

kladné, záporné Záporný
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Tabulka č. 47 Funkční využití BI 06 (obsahuje návrhové plochy: Z20-2, Z20-1; k.ú. –
Kojetice u Malečova)
vlivy na:

vlivy:

ovzduší, klima,
půda, reliéf, voda

V současnosti
využíváno jako
stávající

louky s funkčním
využitím
ZP; V. třída ochrany
zemědělské půdy;
mimo aktivní zónu a
záplavová území

fauna, flóra, les,
biologická
rozmanitost

Louky na Z20-2
s výskytem vzrostlé
dřevinné vegetace;
STG:
lipobukové doubravy

krajina, krajinný ráz
(KR), ÚSES,
významné krajinné
prvky (VKP)
Lesozemědělská
krajina hornatin a
lesozemědělské
krajina zaříznutých
údolí, typický
krajinný celek Údolí
Labe – Těchlovicko;
Nepřítomnost prvků
ÚSES a VKP
(nejbližší prvky
ÚSES vzdáleny cca
300 m); plocha BI 06
se nachází v II. zóně
CHKO

obyvatelstvo,
hmotné statky,
kulturní,
architektonické a
archeologické
dědictví

Požadavek na rodinné
bydlení

Přechodné zhoršení
krajinného rázu po
dobu výstavby; nutné
zajistit respektování Po dobu výstavby
ochranných
přechodné zhoršení
podmínek II. zóny
faktorů pohody
CHKO a zajištění
minimalizace vlivů na
životní prostředí

sekundární,
přechodné,
krátkodobé

Po dobu výstavby:
zhoršení retence,
zvýšení prašnosti a
riziko úniku NEL

Po dobu výstavby
negativní; nutné
zajištění ochrany
vzrostlé zeleně

střednědobé,
dlouhodobé,
trvalé

Zpevněné a
zastřešené plochy,
nutná eliminace
ovlivnění retence a
snížení
povodňového rizika;
zábor ve jmenované
třídě ochrany ZPF

Trvalé snížení plochy
vegetace; nutné
zachování
zatravněných ploch,
vzrostlé vegetace a
sadové úpravy na 75%
plochy, snížením
plochy dojde
k významnému
ovlivnění biodiverzity

synergické a
kumulativní,
kompenzační

Udržení retence a
snížení
povodňového rizika

Snížení ploch zeleně a
zmenšení ploch pro
Expanze sídla do
biotopy a biodiverzitu
volné krajiny
se synergencí a
kumulaci vlivu

Dodržení
architektonického rázu
včetně podpory
krajinné zeleně

Záporný

Podmíněně kladný

kladné, záporné Záporný

Porušení
harmonického
měřítka krajiny
Zejména v případě
plochy Z20-1

Podmíněně záporný
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Tabulka č. 48 Funkční využití BI 07 (obsahuje návrhové plochy: P19-2, P19-1, Z19-4, Z19-3,
Z19-2, Z19-1; k.ú. – Nová Ves)
vlivy na:

vlivy:

ovzduší, klima,
půda, reliéf,
voda

fauna, flóra, les,
biologická
rozmanitost

krajina, krajinný ráz
(KR), ÚSES, významné
krajinné prvky (VKP)

obyvatelstvo,
hmotné statky,
kulturní,
architektonické a
archeologické
dědictví

Orná půda,
v současnosti
využíváno jako
louky a zahrady;
Funkční využití
stávající

ZP, RZ;
IV. a V. třída
ochrany
zemědělské
půdy;

Louky a zahrady
s výskytem vzrostlé
dřevinné vegetace;
STG:
lipodubové bučiny,
jasanová doubrava

Mimo záplavová
území a aktivní
zónu

Lesní krajina izolovaných
kuželů, typický krajinný
celek Údolí Labe –
Sebuzínsko;
Všechny plochy se
nacházejí v blízkosti
nadregionálních prvků
ÚSES, v bezprostřední
blízkosti plocha P19-1 ;
agregovaná plocha BI 07
se nachází v II. zóně
CHKO;

Požadavek na rodinné
bydlení

Zachovalé struktury plužin
Přechodné zhoršení
krajinného rázu po dobu
výstavby; nutné zajistit
respektování ochranných
podmínek II. zóny CHKO
a zajištění minimalizace
vlivů na životní prostředí

sekundární,
přechodné,
krátkodobé

Po dobu
výstavby:
zhoršení
retence, zvýšení
prašnosti a riziko
úniku NEL

Po dobu výstavby
negativní; nutné
zajištění ochrany
vzrostlé zeleně

střednědobé,
dlouhodobé,
trvalé

Zpevněné a
zastřešené
plochy, nutná
eliminace
ovlivnění retence
a snížení
povodňového
rizika; zábor ve
jmenované třídě
ochrany ZPF

Trvalé snížení plochy
vegetace; nutné
zachování
zatravněných ploch,
vzrostlé vegetace a
Porušení harmonického
sadové úpravy na
měřítka krajiny
75% plochy,
snížením plochy
dojde k významnému
ovlivnění biodiverzity

Stabilizace trvale
bydlících obyvatel

synergické a
kumulativní,
kompenzační

Udržení retence
a snížení
povodňového
rizika

Snížení ploch zeleně
a zmenšení ploch
pro biotopy a
Expanze sídla do volné
biodiverzitu se
krajiny
synergencí a
kumulaci vlivu

Dodržení
architektonického rázu
včetně podpory
krajinné zeleně

Záporný

Podmíněně záporný

kladné, záporné záporný

Záporný
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Tabulka č. 49 Funkční využití BI 08 (obsahuje návrhové plochy: P18-20, P18-19, P18-18,
P18-17, P18-16, P18-15, P18-14, P18-13, Z18-8, Z18-7, Z18-6, Z18-4, Z18-1; k.ú. – Střekov)
vlivy na:

vlivy:

ovzduší, klima,
půda, reliéf, voda

V současnosti
využíváno jako
zahrádkářské
kolonie, plochy
sídelní i mimo
sídelní zeleně
většinou se
vzrostlou vegetací;
stávající

Funkční využití:
ZV-L, SM-NL, ZVLP, RZ, ZO, ZS,
PUPFL;
IV. a V. třída
ochrany
zemědělské půdy

fauna, flóra, les,
biologická
rozmanitost

Spontánní lesní
porosty, zahrady,
degradující louky
s výskytem
předlesových
sukcesních stádií;
STG:
lipohabrové a
lipobukové
doubravy

krajina, krajinný ráz
(KR), ÚSES,
významné krajinné
prvky (VKP)

obyvatelstvo,
hmotné statky,
kulturní,
architektonické a
archeologické
dědictví

Urbanizovaná sídelní
krajina bez vylišeného
reliéfu, typický krajinný
celek Údolí Labe –
Sebuzínsko;
Plocha P18-13 cca
17 m vzdálena od LBC
210 Nad Střekovem
Požadavek na rodinné
(součást osy
bydlení
nadregionálního
biokoridoru)
IV. zóna CHKO
(plochy Z18-6, Z18-7,
P18-13, P18-15
bezprostřední
sousedství s I. zónou
CHKO)

Po dobu výstavby
negativní; nutné
zajištění ochrany
vzrostlé zeleně

Přechodné zhoršení
krajinného rázu po
dobu výstavby; nutné
zajištění ochrany
ÚSES

Po dobu výstavby
přechodné zhoršení
faktorů pohody

Trvalé snížení
plochy vegetace;
nutné zachování
zatravněných
ploch, vzrostlé
vegetace a sadové
úpravy na 75%
plochy, snížením
plochy dojde
k významnému
ovlivnění
biodiverzity

Dodržení
harmonického měřítka
krajiny

Stabilizace trvale
bydlících obyvatel

synergické a
kumulativní,
kompenzační

Snížení ploch
zeleně a zmenšení
Udržení retence a
ploch pro biotopy a
snížení
biodiverzitu se
povodňového rizika
synergencí a
kumulaci vlivu

Expanze sídla do
volné krajiny je
zprostředkována
zejména plochami
plochy Z18-7, Z18-6,
Z18-1

Dodržení
architektonického rázu
včetně podpory
krajinné zeleně

kladné, záporné

Záporný

Záporný

Záporný

sekundární,
přechodné,
krátkodobé

Po dobu výstavby:
zhoršení retence,
zvýšení prašnosti a
riziko úniku NEL

Zpevněné a
zastřešené plochy,
nutná eliminace
ovlivnění retence a
střednědobé,
snížení
dlouhodobé, trvalé
povodňového
rizika; zábor ve
jmenované třídě
ochrany ZPF

Záporný
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Tabulka č. 50 Funkční využití BI 09 (obsahuje návrhové plochy: P17-8, P17-7, P17-6, P175, P17-4, P17-2, P17-1, Z17-2, Z17-1; k.ú. – Vaňov)
vlivy na:

vlivy:

ovzduší, klima,
půda, reliéf, voda

V současnosti
využíváno jako
zahrádkářské
kolonie, plochy
sídelní a mimosídelní
zeleně;
stávající

Funkční využití: ZS,
RZ, SM-NL, ZVLP,PV;
IV. a V. třída ochrany
zemědělské půdy;
mimo záplavová
území a aktivní zónu

fauna, flóra, les,
biologická
rozmanitost

bezprostřední blízkost
s lesem, vzrostlá
dřevinná vegetace,
spontánní předlesová
sukcesní vegetace,
zapojené porosty,
většina rozlohy
součást zastavěného
území

krajina, krajinný ráz
(KR), ÚSES,
významné krajinné
prvky (VKP)

Urbanizovaná sídelní
krajina bez vylišeného
reliéfu a
lesozemědělská
krajina zaříznutých
údolí, typický krajinný
celek Údolí Labe –
Sebuzínsko;

obyvatelstvo,
hmotné statky,
kulturní,
architektonické a
archeologické
dědictví

Požadavek na
rodinné bydlení

Plochy Z17-1 a Z17-2
v bezprostřední
blízkosti RBC 18 a
lipohabrová doubrava, NPP Vrkoč; IV. a III.
lipové dřínové javořiny, zóna CHKO,
STG:

Přechodné zhoršení
krajinného rázu po
dobu výstavby; nutné
zajištění ochrany
ÚSES

sekundární,
přechodné,
krátkodobé

Po dobu výstavby:
zhoršení retence,
zvýšení prašnosti a
riziko úniku NEL

Po dobu výstavby
negativní; nutné
zajištění ochrany
vzrostlé zeleně

střednědobé,
dlouhodobé,
trvalé

Zpevněné a
zastřešené plochy,
nutná eliminace
ovlivnění retence a
snížení
povodňového rizika;
zábor ve jmenované
třídě ochrany ZPF

Trvalé snížení plochy
vegetace; nutné
zachování
zatravněných ploch,
Dodržení
vzrostlé vegetace a
harmonického měřítka
sadové úpravy na 75%
krajiny
plochy, snížením
plochy dojde
k významnému
ovlivnění biodiverzity

Stabilizace trvale
bydlících obyvatel

synergické a
kumulativní,
kompenzační

Udržení retence a
snížení
povodňového rizika

Snížení ploch zeleně a
zmenšení ploch pro
biotopy a biodiverzitu
se synergencí a
kumulaci vlivu

Expanze sídla do
volné krajiny je
omezená na plochy
Z17-2 a Z17-1

Dodržení
architektonického
rázu včetně
podpory krajinné
zeleně

kladné, záporné

Záporný

Podmíněně záporný

Záporný

Podmíněně kladný

„Vyhodnocení vlivů Konceptu ÚP Ústí nad Labem na životní prostředí“

Po dobu výstavby
přechodné
zhoršení faktorů
pohody

97

Tabulka č. 51 Funkční využití BI 10 (obsahuje návrhové plochy: P16-5, P16-4, P16-3, P162, P16-1, Z16-4, Z16-3, Z16-2, Z16-1; k.ú. – Hostovice u Ústí nad Labem)
vlivy na:

vlivy:

ovzduší, klima,
půda, reliéf, voda

V současnosti
využíváno jako

stávající

Orná půda,
zahrady,
zahrádkářské
osady a plochy
s rozptýlenou
vegetací;
IV. a V. třída
ochrany
zemědělské půdy;
mimo záplavová
území a aktivní
zónu

fauna, flóra, les,
biologická
rozmanitost

Orná půda, kromě
plochy Z16-4
s výskytem
spontánních lesních
porostů,
rozptýlených dřevin
nebo vzrostlé
dřevinné vegetace

krajina, krajinný ráz
(KR), ÚSES,
významné krajinné
prvky (VKP)

Lesozemědělská
krajina sopečných
pohoří a urbanizovaná
sídelní krajina; typický
krajinný celek Údolí
Labe – Sebuzínsko;

Bezprostřední
sousedství plochy
STG:
P16-1 s LBK 649 Ve
Lipobukové a lipové stráni; III. a IV. zóna
CHKO; bez prvků VKP
doubravy

obyvatelstvo,
hmotné statky,
kulturní,
architektonické a
archeologické
dědictví

Požadavek na
rodinné bydlení

Přechodné zhoršení
krajinného rázu po
dobu výstavby; nutné
zajištění ochrany
ÚSES

Po dobu výstavby
přechodné zhoršení
faktorů pohody

Zejména v případech
Z16-3 a Z16-4
porušení
harmonického měřítka
krajiny

Stabilizace trvale
bydlících obyvatel

Snížení ploch
zeleně a zmenšení
ploch pro biotopy a
biodiverzitu se
synergencí a
kumulaci vlivu

Expanze sídla do
volné krajiny

Dodržení
architektonického
rázu včetně podpory
krajinné zeleně

Podmíněně
záporný

Podmíněně záporný

Podmíněně kladný

sekundární,
přechodné,
krátkodobé

Po dobu výstavby:
zhoršení retence,
zvýšení prašnosti
a riziko úniku NEL

Po dobu výstavby
negativní; nutné
zajištění ochrany
vzrostlé zeleně

střednědobé,
dlouhodobé, trvalé

Trvalé snížení
plochy vegetace;
Zpevněné a
nutné zachování
zastřešené plochy,
zatravněných ploch,
nutná eliminace
vzrostlé vegetace a
ovlivnění retence a
sadové úpravy na
snížení
75% plochy,
povodňového
snížením plochy
rizika; zábor ve
dojde
jmenované třídě
k významnému
ochrany ZPF
ovlivnění
biodiverzity

synergické a
kumulativní,
kompenzační

Udržení retence a
snížení
povodňového
rizika

kladné, záporné

Záporný
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Tabulka č. 52 Funkční využití BI 11 (obsahuje návrhové plochy: P15-4,P15-3,Z15-2,Z15-1;
k.ú. – Mojžíř)
vlivy na:

vlivy:

stávající

ovzduší, klima,
půda, reliéf, voda

fauna, flóra, les,
biologická
rozmanitost

V současnosti
využíváno jako trvalé
travní porosty a
Kulturní intenzivní
zahrady, Funkční
louky a pastviny
využití: ZS, SM-NP,
STG:
ZV-P, Z-T;
lipobukové
ve III. a V. třídě
ochrany zemědělské doubravy, zakrslé
doubravy, březové
půdy;
doubravy
mimo záplavová
území a aktivní zónu

krajina, krajinný ráz
(KR), ÚSES,
významné krajinné
prvky (VKP)

obyvatelstvo,
hmotné statky,
kulturní,
architektonické a
archeologické
dědictví

Urbanizovaná sídelní
krajina bez
vylišeného reliéfu;
typický krajinný celek
Údolí Labe;
IV. zóna CHKO
(kromě plochy P153, krom+ plochy
P15-3 bezprostřední
kontakt s II. zónou
CHKO);

Požadavek na rodinné
bydlení

Nejbližší VKP ze
zákona se vyskytuje
cca 70 m od
dotčených ploch;
Mimo prvky ÚSES

Po dobu výstavby
negativní; nutné
zajištění ochrany
vzrostlé zeleně

Přechodné zhoršení
krajinného rázu po
Po dobu výstavby
dobu výstavby; nutné přechodné zhoršení
zajištění ochrany
faktorů pohody
VKP

Zpevněné a
zastřešené plochy,
nutná eliminace
střednědobé,
ovlivnění retence a
dlouhodobé, trvalé snížení
povodňového rizika;
zábor ve jmenované
třídě ochrany ZPF

Trvalé snížení
plochy vegetace;
nutné zachování
zatravněných
ploch, vzrostlé
vegetace a sadové
úpravy na 75%
plochy, snížením
plochy dojde
k významnému
ovlivnění
biodiverzity

V případě ploch Z151 a Z15-2 expanze
sídla do volné
krajiny, plocha P15-3
obsahuje pouze
Stabilizace trvale
zeleň; plochami
bydlících obyvatel
Z15-1, Z15-2 a P153 porušení
harmonického
měřítka krajiny

synergické a
kumulativní,
kompenzační

Udržení retence a
snížení
povodňového rizika

Snížení ploch
zeleně a zmenšení
ploch pro biotopy a
biodiverzitu se
synergencí a
kumulaci vlivu

Expanze sídla do
volné krajiny

Dodržení
architektonického rázu
včetně podpory
krajinné zeleně

kladné, záporné

Záporný

Podmíněně
záporný

Podmíněně záporný

Podmíněně kladný

sekundární,
přechodné,
krátkodobé

Po dobu výstavby:
zhoršení retence,
zvýšení prašnosti a
riziko úniku NEL
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Tabulka č. 53 Funkční využití BI 12 (obsahuje návrhové plochy: P14-6, P14-2, P14-1, Z143,Z14-2,Z14-1; k.ú. – Neštěmice)
vlivy na:

vlivy:

fauna, flóra, les,
ovzduší, klima, půda,
biologická
reliéf, voda
rozmanitost

V současnosti
využíváno jako
zahrady, louky, louky
s předlesovými
sukcesními stádii;
stávající

Funkční využití:
ZS, ZO, ZV-LP, SMNP;
IV. třída ochrany
zemědělské půdy;
mimo záplavová
území a aktivní zónu

Intenzivní kulturní
louky i
polopřirozené
degradující louky
s předlesovými
sukcesními stádii
s výskytem
rozptýlených
dřevin;
STG:
lipobukové
doubravy a
zakrslé doubravy

krajina, krajinný ráz
(KR), ÚSES,
významné krajinné
prvky (VKP)

obyvatelstvo,
hmotné statky,
kulturní,
architektonické a
archeologické
dědictví

Lesozemědělská
krajina zaříznutých
údolí a urbanizovaná
krajina bez
vylišeného reliéfu;IV. Požadavek na
zóna CHKO a mimo rodinné bydlení
CHKO;
Nevyskytuje se VKP
ani ÚSES blíže než
cca 20 m

sekundární,
přechodné,
krátkodobé

Po dobu výstavby:
zhoršení retence,
zvýšení prašnosti a
riziko úniku NEL

Přechodné zhoršení
krajinného rázu po
Po dobu výstavby dobu výstavby;
negativní; nutné
nutné zajištění
zajištění ochrany ochrany VKP
vzrostlé zeleně
registrovaných i ze
zákona a prvků
ÚSES

střednědobé,
dlouhodobé, trvalé

Zpevněné a
zastřešené plochy,
nutná eliminace
ovlivnění retence a
snížení povodňového
rizika; zábor ve
jmenované třídě
ochrany ZPF

Trvalé snížení
plochy vegetace;
nutné zachování
zatravněných
ploch, vzrostlé
vegetace a
sadové úpravy na
75% plochy

V případě ploch Z142 a Z14-3 porušení
Stabilizace trvale
harmonického
bydlících obyvatel
měřítka krajiny

synergické a
kumulativní,
kompenzační

Udržení retence a
snížení povodňového
rizika

Snížení ploch
zeleně

Expanze sídla do
volné krajiny

Dodržení
architektonického
rázu včetně podpory
krajinné zeleně

kladné, záporné

Záporný

Podmíněně
záporný

Podmíněně záporný

Podmíněně kladný
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Tabulka č. 54 Funkční využití BI 13 (obsahuje návrhové plochy: P13-9, P13-4, P13-3, P132, P13-1, Z13-12, Z13-11, Z13-6; k.ú. – Krásné Březno)
vlivy na:

vlivy:

ovzduší, klima,
půda, reliéf, voda

fauna, flóra, les,
biologická
rozmanitost

krajina, krajinný ráz (KR),
ÚSES, významné krajinné
prvky (VKP)

obyvatelstvo,
hmotné statky,
kulturní,
architektonické a
archeologické
dědictví

Urbanizovaná sídelní krajina;
V současnosti
plochy využívány
jako bydlení,
zahrad,
zahrádkářských
osad, sídelní i
mimosídelní
zeleně;
stávající

Funkční využití:
BI, RZ, PV, ZS,
ZO, SM-NP, SMNL, Z-O, Z-T, ZVL;

typický krajinný celek
nevylišen; mimo CHKO;
Louky s výskytem
spontánní
vegetace,
rozptýlených
dřevin až
zapojených
porostů
STG:

lipobukové
doubravy,
lipojavorové
II., III., IV. a V. třída bukové doubravy,
jasanové
ochrany
zemědělské půdy, doubravy
mimo aktivní zónu
a záplavová území

Plocha P13 -1
v sousedství s VKP les, kolize
s jeho ochranným pásmem;
bezprostřední blízkost ploch
Z13-3, Z13-2, P13-1
s lokálním ÚSES LBK 353a U
ZOO, LBC 160a V Háji
Požadavek na
(všechny lokální prvky ÚSES rodinné bydlení
v ose nadregionálního
biokoridoru NBK 353 U ZOO).
Plocha P13-1 v bezprostřední
blízkosti nadregionálního
biokoridoru NBK 352 Pod
Doběticemi.
Bezprostřední blízkost ploch
Z13-11 a Z13-6 s lokálním
biokoridorem LBK 634a
V Krásném Březně

Po dobu výstavby:
zhoršení retence,
zvýšení prašnosti
a riziko úniku NEL

Přechodné zhoršení
Po dobu výstavby
krajinného rázu po dobu
Po dobu výstavby
negativní; nutné
výstavby; nutné zajištění
přechodné zhoršení
zajištění ochrany
ochrany VKP registrovaných i faktorů pohody
vzrostlé zeleně
ze zákona a prvků ÚSES

střednědobé,
dlouhodobé,
trvalé

Zápory
zemědělského
půdního fondu
v třídách ochrany
II., III., IV. a V.

Trvalé snížení
plochy vegetace;
nutné zachování
V případě ploch Z13-6 a Z13zatravněných
11 porušení harmonického
ploch, vzrostlé
měřítka krajiny
vegetace a
sadové úpravy na
75% plochy

synergické a
kumulativní,
kompenzační

Udržení retence a
snížení
povodňového
rizika

Snížení ploch
zeleně

Plochami Z13-6 a Z13-11
expanze sídla do volné
krajiny

Dodržení
architektonického
rázu včetně podpory
krajinné zeleně

Podmíněně
kladný podmíněně
záporný pro Z136, Z13-11 a P139

Podmíněně záporný

Podmíněně kladný

sekundární,
přechodné,
krátkodobé

kladné, záporné Záporný
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Tabulka č. 55 Funkční využití BI 14 (obsahuje návrhové plochy: P12-2, P12-1, Z12-1; k.ú. –
Dobětice)
vlivy na:

vlivy:

ovzduší, klima,
půda, reliéf, voda

fauna, flóra, les,
biologická
rozmanitost

V současnosti
využíváno jako
orná půda, zahrady a
zahrádkářské osady;
stávající

Funkční využití:
RZ, ZS, Z-O;
IV. a V. třída ochrany
zemědělské půdy;
mimo aktivní zónu a
záplavová území

Orná půda a
zahrádkářské
kolonie
STG:
Lipobukové
doubravy

krajina, krajinný ráz (KR),
ÚSES, významné krajinné
prvky (VKP)

obyvatelstvo,
hmotné statky,
kulturní,
architektonické a
archeologické
dědictví

Urbanizovaná sídelní
krajina bez vylišeného
reliéfu; typický krajinný
celek nevylišen;
Mimo CHKO;
Bezprostřední blízkost VKP
les; bezprostřední blízkost
s lokálními i
nadregionálními prvky
ÚSES (LBC 157a Kočkov a
NBK 735 Větrná Pláň)

Požadavek na
rodinné bydlení

sekundární,
přechodné,
krátkodobé

Po dobu výstavby:
zhoršení retence,
zvýšení prašnosti a
riziko úniku NEL

Po dobu výstavby
negativní; nutné
zajištění ochrany
vzrostlé zeleně

Přechodné zhoršení
krajinného rázu po dobu
výstavby; nutné zajištění
ochrany VKP
registrovaných i ze zákona
a prvků ÚSES

Po dobu výstavby
přechodné zhoršení
faktorů pohody

střednědobé,
dlouhodobé,
trvalé

Zpevněné a
zastřešené plochy,
nutná eliminace
negativního ovlivnění
retence a snížení
povodňového rizika;
zábory IV. a V. třídy
ochrany
zemědělského
půdního fondu

Trvalé snížení
plochy vegetace;
nutné zachování
zatravněných
ploch, vzrostlé
vegetace a
sadové úpravy na
75% plochy

Porušení harmonického
měřítka krajiny (prostorové
vazby celku a prvků)

Stabilizace trvale
bydlících obyvatel

synergické a
kumulativní,
kompenzační

Udržení retence a
snížení povodňového
rizika

Snížení ploch
zeleně

Expanze sídla do volné
krajiny

Dodržení
architektonického
rázu včetně podpory
krajinné zeleně

Podmíněně
kladný

Podmíněně záporný

Podmíněně kladný

kladné, záporné Záporný
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Tabulka č. 56 Funkční využití BI 15 (obsahuje návrhové plochy: P11-50, P11-49, P11-48,
P11-47, P11-46, P11-25, P11-19, P11-18, P11-16, P11-14, P11-12, P11-11, P11-5, P11-4,
P11-3, P11-2, P11-1, Z11-3, Z11-2, Z11-1; k.ú. – Ústí nad Labem)
vlivy na:

vlivy:

ovzduší, klima,
půda, reliéf, voda

V současnosti
využíváno jako
garáže,
zahrádkářské osady
a plochy sídelní
zeleně;
stávající

Funkční využití:
RZ, ZO, Z-O, ZV-LP,
SM-NP, DI-S;
IV. a V. třída ochrany
zemědělské půdy;
mimo aktivní zónu a
záplavové území

fauna, flóra, les,
biologická
rozmanitost

krajina, krajinný ráz
(KR), ÚSES,
významné krajinné
prvky (VKP)

obyvatelstvo,
hmotné statky,
kulturní,
architektonické a
archeologické
dědictví

Urbanizovaná sídelní
krajina bez vylišeného
reliéfu; typický krajinný
celek nevylišen;

Plochy luk s hojným
výskytem
rozptýlených dřevin,
zahrádkářské kolonie Plocha P11-14 ve
střetu s registrovaným
a zahrady;
VKP Na Louži; většina
STG:
ploch součástí
zastavěného území;
Lipobukové a
nejbližší prvek ÚSES
lipohabrové
LBK 630 Klíšský potok
doubravy
-v Klíších cca 30 m
západně; mimo CHKO

Požadavek na
rodinné bydlení

sekundární,
přechodné,
krátkodobé

Po dobu výstavby:
zhoršení retence,
zvýšení prašnosti a
riziko úniku NEL

Po dobu výstavby
negativní; nutné
zajištění ochrany
vzrostlé zeleně

Přechodné zhoršení
krajinného rázu po
dobu výstavby nutné
zajištění ochrany VKP
registrovaných i ze
zákona

Po dobu výstavby
přechodné zhoršení
faktorů pohody

střednědobé,
dlouhodobé,
trvalé

Zpevněné a
zastřešené plochy,
nutná eliminace
negativního ovlivnění
retence a snížení
povodňového rizika;
v uvedené třídě
ochrany ZPF

Trvalé snížení plochy
vegetace; nutné
zachování
zatravněných ploch,
vzrostlé vegetace a
sadové úpravy na
75% plochy

Dodržení
harmonického měřítka
krajiny (prostorové
vazby celku a prvků)

Stabilizace trvale
bydlících obyvatel

synergické a
kumulativní,
kompenzační

Udržení retence a
snížení
povodňového rizika

Snížení ploch zeleně
a zmenšení ploch
pro biotopy a
Neočekává se vliv na
biodiverzitu se
krajinný ráz
synergencí a
kumulaci vlivu

Dodržení
architektonického
rázu včetně podpory
krajinné zeleně

kladné,
záporné

Podmíněně záporný

Podmíněně záporný

Podmíněně kladný

Podmíněně záporný
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Tabulka č. 57 Funkční využití BI 16 (obsahuje návrhové plochy: P10-4, P10-3, Z10-2; k.ú. –
Klíše)
vlivy na:

vlivy:

stávající

ovzduší, klima,
půda, reliéf, voda

fauna, flóra, les,
biologická
rozmanitost

V současnosti
využíváno jako orná
půda a zahrádkářské
kolonie;
Orná půda a
zahrádkářské kolonie
Funkční využití:
RZ,Z-O;
STG:
IV. a V. třída ochrany
zemědělské půdy;
mimo aktivní zónu a
záplavová území

Lipobukové doubravy

krajina, krajinný ráz
(KR), ÚSES,
významné krajinné
prvky (VKP)

obyvatelstvo, hmotné
statky, kulturní,
architektonické a
archeologické dědictví

Urbanizovaná
sídelní krajina a
lesozemědělská
krajina sopečných
pohoří; typický
krajinný celek
nevylišen;

Požadavek na rodinné
bydlení

Plocha P10-3
bezprostřední
sousedství s VKP
les, mimo prvky
ÚSES

sekundární,
přechodné,
krátkodobé

Po dobu výstavby:
zhoršení retence,
zvýšení prašnosti a
riziko úniku NEL

Po dobu výstavby
negativní; nutné
zajištění ochrany
vzrostlé zeleně

Přechodné zhoršení
krajinného rázu po
dobu výstavby;
nutné zajištění
ochrany VKP les a
v maximální míře
využití vzrostlé
vegetace

střednědobé,
dlouhodobé,
trvalé

Zpevněné a
zastřešené plochy,
nutná eliminace
negativního ovlivnění
retence a snížení
povodňového rizika;
zábor v uvedené
třídě ochrany ZPF

Trvalé snížení plochy
vegetace; nutné
zachování
zatravněných ploch,
vzrostlé vegetace a
sadové úpravy na
75% plochy

Porušení
harmonického
měřítka krajiny
(prostorové vazby
celku a prvků)

Stabilizace trvale
bydlících obyvatel

synergické a
kumulativní,
kompenzační

Udržení retence a
snížení
povodňového rizika

Snížení ploch zeleně
a zmenšení ploch pro
biotopy a biodiverzitu
se synergencí a
kumulaci vlivu

Expanze
zastavěného území
do volné krajiny a
přestavba
zastavěného území

Dodržení
architektonického rázu
včetně podpory krajinné
zeleně

kladné,
záporné

Záporný

Podmíněně záporný

Podmíněně záporný

Podmíněně kladný

Po dobu výstavby
přechodné zhoršení
faktorů pohody

.
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Tabulka č. 58 Funkční využití BI 17 (obsahuje návrhové plochy: P9-17, P9-3, Z9-8, Z9-7,
Z9-5, Z9-4, Z9-2, Z9-1; k.ú. – Předlice)
vlivy na:

vlivy:

ovzduší, klima, půda,
reliéf, voda

fauna, flóra, les,
biologická
rozmanitost

V současnosti
využíváno jako orná
půda a louky, část
plochy P9-3 využívána
jako RZ, plocha P9-17
využívána jako RZ;
Funkční využití: Z-T, ZO, SM-NP, RZ, DI-S;
stávající

III., IV. a V. třídy
ochrany zemědělského
půdního fondu, plocha
P9-17 zábory I. třídy
ochrany;

Orná půda,
polopřirozené louky
a pastviny,
zahrádkářské osady
STG: lipobukové
doubravy, jasanové
olšiny

Plocha P9-17
v záplavovém území
Q100, ostatní plochy
mimo aktivní zónu a
záplavová území

krajina, krajinný ráz
(KR), ÚSES,
významné krajinné
prvky (VKP)

obyvatelstvo,
hmotné statky,
kulturní,
architektonické a
archeologické
dědictví

Urbanizovaná sídelní
krajina a
lesozemědělská
krajina sopečných
pohoří; typický
krajinný celek
Požadavek na
nevylišen; mimo
rodinné bydlení
CHKO
Plocha P9-17
v těsném sousedství
s lokálním
biokoridorem a VKP
ze zákona

sekundární,
přechodné,
krátkodobé

Po dobu výstavby:
zhoršení retence,
zvýšení prašnosti a
riziko úniku NEL

Po dobu výstavby
negativní; nutné
zajištění ochrany
vzrostlé zeleně

Přechodné zhoršení
krajinného rázu po
dobu výstavby

Po dobu výstavby
přechodné zhoršení
faktorů pohody

střednědobé,
dlouhodobé,
trvalé

Zpevněné a zastřešené
plochy, nutná eliminace
ovlivnění retence a
snížení povodňového
rizika; zábory ve
jmenovaných třídách
ochrany ZPF

Trvalé snížení plochy
vegetace; nutné
zachování
zatravněných ploch,
vzrostlé vegetace a
sadové úpravy na
75% plochy

Porušení
harmonického
měřítka krajiny
(prostorové vazby
celku a prvků)

Stabilizace trvale
bydlících obyvatel;

synergické a
kumulativní,
kompenzační

Udržení retence a
snížení povodňového
rizika

Expanze sídla do
Snížení ploch zeleně
volné krajiny

Pro plochu P9-17
platí zvyšování rizika
povodňových škod
Dodržení
architektonického
rázu včetně podpory
krajinné zeleně
Podmíněně kladný;

kladné, záporné Záporný

Podmíněně kladný

Podmíněně záporný

U plochy P9-17
záporný

.
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Tabulka č. 59 Funkční využití BI 18 (obsahuje návrhové plochy: P7-4, P7-3, k.ú. – Bukov)
vlivy na:

vlivy:

fauna, flóra, les,
ovzduší, klima, půda,
biologická
reliéf, voda
rozmanitost

Plochy P7-4,P7-3
v současnosti
využívány jako
zahrádkářské kolonie;
stávající

Funkční využití: RZ;
IV. třídy ochrany
zemědělské půdy;

Zahrádkářské osady
STG: lipojavorové
bukové doubravy

Mimo aktivní zónu a
záplavová území

krajina, krajinný ráz
(KR), ÚSES,
významné krajinné
prvky (VKP)

obyvatelstvo,
hmotné statky,
kulturní,
architektonické a
archeologické
dědictví

Lesozemědělská
krajina sopečných
pohoří; typický
krajinný celek
nevylišen;
Požadavek na
Těsné sousedství
rodinné bydlení
ploch s VKP les;
součást zastavěného
území; nejbližší
prvek ÚSES LBK
603 Nad Bukovem
cca 53 m jižně

sekundární,
přechodné,
krátkodobé

Po dobu výstavby:
zhoršení retence,
zvýšení prašnosti a
riziko úniku NEL

Po dobu výstavby
negativní; nutné
zajištění ochrany
vzrostlé zeleně

Přechodné zhoršení
krajinného rázu po
dobu výstavby

Po dobu výstavby
přechodné zhoršení
faktorů pohody

střednědobé,
dlouhodobé,
trvalé

Zpevněné a
zastřešené plochy,
nutná eliminace
ovlivnění retence a
povodňového rizika;
zábory fondu

Trvalé snížení plochy
vegetace; nutné
zachování
zatravněných ploch,
vzrostlé vegetace a
sadové úpravy na
75% plochy

Dodržení
harmonického
měřítka krajiny
(prostorové vazby
celku a prvků)

Stabilizace trvale
bydlících obyvatel

synergické a
kumulativní,
kompenzační

Udržení retence a
snížení povodňového
rizika

Dodržení
Neočekává se vliv na architektonického
Snížení ploch zeleně
krajinný ráz
rázu včetně podpory
krajinné zeleně

kladné, záporné

Podmíněně kladný

Podmíněně kladný
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Tabulka č. 60 Funkční využití BI 19 (obsahuje návrhové plochy: P6-2, Z6-11, Z6-10, Z6-8,
Z6-7, Z6-5, Z6-3; k.ú. – Skorotice)
vlivy na:

vlivy:

fauna, flóra, les,
ovzduší, klima, půda,
biologická
reliéf, voda
rozmanitost

V současnosti
využívána jako trvalé
travní porosty a orná
půda;
stávající

Funkční využití:

Louky a orná
půda;

Z-T, SM-NP, Z-O, BI;

STG:

III., IV. a V. třída
ochrany zemědělské
půdy, mimo aktivní
zónu a záplavová
území

Lipobukové
doubravy

krajina, krajinný ráz
(KR), ÚSES,
významné krajinné
prvky (VKP)

obyvatelstvo,
hmotné statky,
kulturní,
architektonické a
archeologické
dědictví

Urbanizovaná sídelní
krajina a
lesozemědělská
krajina plošina
pahorkatin;
Agregovaná plocha je
součástí zastavěného i Požadavek na
nezastavěného území, rodinné bydlení
těsné sousedství
plochy Z6-10 s
lokálním biokoridorem
ÚSES; bez výskytu
VKP

sekundární,
přechodné,
krátkodobé

Po dobu výstavby:
zhoršení retence,
zvýšení prašnosti a
riziko úniku NEL

Po dobu výstavby
negativní; nutné
zajištění ochrany
ÚSES a vzrostlé
zeleně

Přechodné zhoršení
krajinného rázu po
dobu výstavby

Po dobu výstavby
přechodné zhoršení
faktorů pohody

střednědobé,
dlouhodobé,
trvalé

Zpevněné a
zastřešené plochy,
nutná eliminace
ovlivnění retence a
povodňového rizika;
zábory ZPF ve
jmenovaných třídách
ochrany

Trvalé snížení
plochy vegetace;
nutné zachování
zatravněných
ploch, vzrostlé
vegetace a sadové
úpravy na 75%
plochy

Porušení
harmonického měřítka
krajiny (prostorové
vazby celku a prvků)

Stabilizace trvale
bydlících obyvatel

synergické a
kumulativní,
kompenzační

Udržení retence a
snížení povodňového
rizika

Snížení ploch
zeleně

Zejména v případech
ploch Z6-5,Z6-3
ovlivnění krajinného
rázu expanzí snížením
vegetačních ploch

Dodržení
architektonického
rázu včetně podpory
krajinné zeleně

kladné, záporné

Záporný

Podmíněně kladný

Podmíněně záporný

Podmíněně kladný

„Vyhodnocení vlivů Konceptu ÚP Ústí nad Labem na životní prostředí“

107

Tabulka č. 61 Funkční využití BI 20 (obsahuje návrhové plochy: P5-6, P5-4, P5-3, P5-2, P51, Z5-5, Z5-4, Z5-3, Z5-1; k.ú. – Božtěšice)
vlivy na:

vlivy:

ovzduší, klima,
půda, reliéf, voda

fauna, flóra, les,
biologická
rozmanitost

krajina, krajinný ráz
(KR), ÚSES, významné
krajinné prvky (VKP)

Urbanizovaná sídelní
krajina bez vylišeného
reliéfu, typický krajinný
celek nevylišen cca 9 m
jižně od typického
krajinného celku Ryjicko

obyvatelstvo,
hmotné statky,
kulturní,
architektonické a
archeologické
dědictví

stávající

V současnosti
využívána jako louky, Převážně intenzivní
minoritně orná půda; kulturní louky a
pastviny, minoritně
Funkční využití:
orná půda
Z-T, RZ, OV-S;
STG:
III. a V. třída ochrany
lipobukové doubravy,
zemědělské půdy,
lipojavorové bukové
bezprostřední
kontakt plochy P5-1 doubravy, jasanové
olšiny
s aktivní zónou a
záplavovým územím

sekundární,
přechodné,
krátkodobé

Po dobu výstavby:
zhoršení retence,
zvýšení prašnosti a
riziko úniku NEL

Po dobu výstavby
negativní; nutné
zajištění ochrany
ÚSES a vzrostlé
zeleně

Přechodné zhoršení
krajinného rázu po dobu
výstavby

Po dobu výstavby
přechodné
zhoršení faktorů
pohody

střednědobé,
dlouhodobé,
trvalé

Zpevněné a
zastřešené plochy,
nutná eliminace
ovlivnění retence a
povodňového rizika

Trvalé snížení
plochy vegetace;
nutné zachování
zatravněných ploch,
vzrostlé vegetace a
sadové úpravy na
75% plochy

Dodržení harmonického
měřítka krajiny
(prostorové vazby celku
a prvků)

Stabilizace trvale
bydlících obyvatel

synergické a
kumulativní,
kompenzační

Udržení retence a
snížení
povodňového rizika

Porušení harmonického
měřítka krajiny
Snížení ploch zeleně (prostorové vazby celku
a prvků) expanzí sídla
do volné krajiny

Dodržení
architektonického
rázu včetně
podpory krajinné
zeleně

kladné, záporné

Záporný

Záporný

Podmíněně kladný

Agregovaná plocha je
součástí zastavěného i
nezastavěného území,
těsné sousedství plochy
P5-6 s LBK 605a
Holoměř, plocha P5-6
cca 10 m od VKP les

Podmíněně záporný
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Tabulka č. 62 Funkční využití BI 21 (obsahuje návrhové plochy: P4-5, P4-4, Z4-9, Z4-12,
Z4-8, Z4-6, Z4-3, Z4-1; k.ú. – Habrovice)
vlivy na:

vlivy:

ovzduší, klima,
půda, reliéf, voda

V současnosti
využíváno jako orná
půda a trvalé travní
porosty; funkční
využití:
stávající

Z-T, R-Z, Z-O;
III. a V. třída ochrany
zemědělského
půdního fondu; mimo
záplavové území a
aktivní zónu

fauna, flóra, les,
biologická
rozmanitost

Trvalé travní porosty
a orná půda
s výskytem
sukcesních stádií
(zejména plochy Z43-Z4-4),
STG:
Lipobukové a lipové
doubravy, březové
doubravy

krajina, krajinný ráz
(KR), ÚSES, významné
krajinné prvky (VKP)

obyvatelstvo,
hmotné statky,
kulturní,
architektonické
a archeologické
dědictví

Lesozemědělská krajina
plošin a pahorkatin;
typický krajinný celek
nevylišen; mimo CHKO;
těsné sousedství VKP ze
zákona, těsné sousedství
Z4-8 s lokálním
biocentrem; kromě ploch
P4-4 a P4-5 součást
nezastavěného území

Požadavek na
rodinné bydlení

Přechodné zhoršení
krajinného rázu po dobu
výstavby

Po dobu
výstavby
přechodné
zhoršení faktorů
pohody

sekundární,
přechodné,
krátkodobé

Po dobu výstavby:
zhoršení retence,
zvýšení prašnosti a
riziko úniku NEL

Po dobu výstavby
negativní; nutné
zajištění ochrany
ÚSES, VKP ze
zákona a vzrostlé
zeleně

střednědobé,
dlouhodobé,
trvalé

Zpevněné a
zastřešené plochy,
nutná eliminace
ovlivnění retence a
povodňového rizika

Trvalé snížení plochy
vegetace; nutné
zachování
Rozsáhlé plochy výstavby
zatravněných ploch, porušují prostorové vazby
vzrostlé vegetace a
celku a prvků
sadové úpravy na
75% plochy

Stabilizace trvale
bydlících
obyvatel

synergické a
kumulativní,
kompenzační

Udržení retence a
snížení
povodňového rizika;
zábor ploch
zemědělského
půdního fondu
v uvedených třídách
ochrany

Expanze sídla do volné
krajiny (v případě Z6-3
bez prostorové návaznosti
Snížení ploch zeleně na sídlo); plynule navazuje
na navrhovanou zástavbu
v k.ú. Skorotice u Ústí nad
Labem

Dodržení
architektonického
rázu včetně
podpory krajinné
zeleně

kladné, záporné

Záporný

Podmíněně kladný

Kladný

Záporný
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Tabulka č. 63 Funkční využití BI 22 (obsahuje návrhové plochy P3-24, P3-23,P3-21, Z3-21,
Z3-17,Z3-16,Z3-10; k.ú. – Všebořice)
vlivy na:

vlivy:

ovzduší, klima,
půda, reliéf, voda

V současnosti
využíváno jako orná
půda, trvalé travní
porosty a
zahrádkářské
kolonie;
stávající

Funkční využití:
Z-O,Z-T, ZS, BI, RI,
RZ, SM-NL;

fauna, flóra, les,
biologická
rozmanitost

Intenzivní kulturní
louky, orná půda,
nelesní skupinová a
rozptýlená dřevinná
zeleň
STG:

Lipobukové
doubravy,
IV. a V. třída ochrany lipohabrové
zemědělské půdy,
doubravy
mimo aktivní zónu a
záplavová území

krajina, krajinný ráz
(KR), ÚSES,
významné krajinné
prvky (VKP)

obyvatelstvo,
hmotné statky,
kulturní,
architektonické a
archeologické
dědictví

Lesozemědělská
krajina sopečných
pohoří a urbanizovaná
krajina bez vylišeného
reliéfu; typický krajinný
celek nevylišen;
Požadavek na
rodinné bydlení
P3-24 těsné
sousedství s lokálním
biocentrem; ovlivnění
krajinného rázu
plochami Z3-10, Z3-17
a P3-21

Po dobu výstavby:
zhoršení retence,
zvýšení prašnosti a
riziko úniku NEL

Po dobu výstavby
negativní; nutné
zajištění ochrany
ÚSES, VKP ze
zákona a vzrostlé
zeleně

Přechodné zhoršení
krajinného rázu po
dobu výstavby

střednědobé,
dlouhodobé,
trvalé

Zpevněné a
zastřešené plochy,
nutná eliminace
ovlivnění retence a
povodňového rizika

Trvalé snížení plochy
vegetace; nutné
zachování
zatravněných ploch,
vzrostlé vegetace a
sadové úpravy na
75% plochy; tam,
kde je to možné
přednostně využívat
stávající vegetaci
včetně vzrostlých
dřevin

Zejména spojený vliv
ploch Z3-10, Z3-17 a
Stabilizace trvale
P3-21 je porušením
bydlících obyvatel
prostorových měřítek a
vztahů

synergické a
kumulativní,
kompenzační

Udržení retence a
povodňového rizika;
zábor ploch
zemědělského
půdního fondu
v uvedených třídách
ochrany

Snížení ploch zeleně

Expanze sídla do
volné krajiny (zejména
plochami Z3-10, Z3-17
a Z3-21)

Dodržení
architektonického
rázu včetně podpory
krajinné zeleně

kladné, záporné

Záporný

Podmíněně kladný

Podmíněně záporný

Podmíněně kladný

sekundární,
přechodné,
krátkodobé
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Tabulka č. 64 Funkční využití BI 23 (obsahuje návrhové plochy: P2-12, P2-11, P2-9, P2-7,
P2-6, P2-4, P2-3, Z2-13, Z2-11, Z2-10, Z2-8, Z2-7, Z2-5; k.ú. – Strážky u Habrovic)
vlivy na:

vlivy:

ovzduší, klima,
půda, reliéf, voda

fauna, flóra, les,
biologická
rozmanitost

Kromě P2-6,P2-4,
P2-3, P2-12
v současnosti
využíváno jako louky
nebo orná půda;
Funkční využití:
RZ,Z-T,Z-O, SM-NL
stávající

III., IV. a V. třída
ochrany
zemědělského
půdního fondu;

Kromě P2-6,P2-4,
P2-3, P2-12
louky a orná půda
STG:
Lipové doubravy

Bezprostřední
kontakt ploch P2-11,
Z2-10, Z2-11 se
záplavovým územím

krajina, krajinný ráz
(KR), ÚSES, významné
krajinné prvky (VKP)

Lesozemědělská krajina
sopečných pohoří,
urbanizovaná krajina
bez vylišeného reliéfu,
těžební krajina bez
vylišeného povrchu;
typický krajinný celek
Ryjicko; IV. zóna CHKO;
v případě prvků Z2-5 a
P2-5 těsné sousedství
s lokálními biokoridory a
biocentry, těsné
sousedství s VKP ze
zákona v případě ploch
P2-11, Z2-10, Z2-11

obyvatelstvo,
hmotné statky,
kulturní,
architektonické a
archeologické
dědictví

Požadavek na
rodinné bydlení

Po dobu výstavby:
zhoršení retence,
zvýšení prašnosti a
riziko úniku NEL

Po dobu výstavby
negativní; nutné
zajištění ochrany
ÚSES, VKP ze
zákona a vzrostlé
zeleně

Přechodné zhoršení
krajinného rázu po dobu
výstavby

Po dobu výstavby
přechodné zhoršení
faktorů pohody

střednědobé,
dlouhodobé,
trvalé

Zpevněné a
zastřešené plochy,
nutná eliminace
ovlivnění retence a
povodňového rizika

Trvalé snížení
plochy vegetace;
nutné zachování
zatravněných
ploch, vzrostlé
vegetace a sadové
úpravy na 75%
plochy

Plochy Z2-8 a Z2-5
porušují prostorové
vazby celku a prvků

Stabilizace trvale
bydlících obyvatel

synergické a
kumulativní,
kompenzační

Udržení retence a
povodňového rizika;
zábor ploch
zemědělského
půdního fondu

Snížení ploch
zeleně

Dodržení
Expanze sídla do volné
architektonického
krajiny (zejména
rázu včetně podpory
v případech Z2-8 a Z2-5)
krajinné zeleně

kladné, záporné

Záporný

Podmíněně
záporný

Podmíněně záporný

sekundární,
přechodné,
krátkodobé
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BM bydlení v bytových domech
CHARAKTERISTIKA
Plochy bytových domů s příměsí nerušících obslužných funkcí místního významu
URČENÉ VYUŽITÍ
- bydlení v bytových domech
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
- nerušící technická, dopravní a veřejná vybavenost, související s obsluhou a kvalitou bydlení
vymezeného území,
- veřejná zeleň
- dětská hřiště
NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
rodinné domy
veřejná ubytovací a stravovací zařízení
zařízení pro výrobu, skladování a velkoobchod
jakákoliv zařízení technické, dopravní a veřejné vybavenosti, jejichž atrakční okruh a význam
přesahuje hranice vymezeného území
plochy a zařízení pro individuální rekreaci
PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ
pro plochy vybrané:
koeficient zastavění plochy: max. 0,4
koeficient nezpevněných ploch: min. 0,4
výška zástavby: nepřekračovat současnou výškovou hladinu sousedního stávajícího objektu, tzn.
max. 4 NP + podkroví
pro ostatní plochy (zastavěné - pro příp. dostavby aj. stavební úpravy):
koeficient zastavění plochy: max. 0,3
koeficient nezpevněných ploch: min. 0,6
výška zástavby: nepřekračovat současnou výškovou hladinu objektů v daném území (funkční
ploše) s výjimkou stávajících dvoupodlažních domů, kde je přípustná nástavba nebo půdní
vestavba na celkem 3 nadzemní podlaží

Tabulka č. 65 Seznam ploch funkčního využití BM
č. plochy

rozloha

P11-10

25830,92 *

P14-3

4156,359

P18-10

4607,656

P13-10

6419,048

P11-15

6453,478 *

P9-15

6490,983

Z13-5

6662,377

P9-7

10817,19

P18-12

11560,31

P11-13

40200,1 *

* podmíněno studií
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Tabulka č. 66 Funkční využití BM 01 (obsahuje návrhové plochy P18-12, P18-10; k.ú. –
Střekov)
vlivy na:

vlivy:

stávající

fauna, flóra, les,
ovzduší, klima, půda,
biologická
reliéf, voda
rozmanitost

V současnosti
využíváno jako
Zahrádkářské osady,
garáže, plochy veřejné Vzrostlé dřeviny a
zeleně;
spontánní lesní
vegetace;
Funkční využití:

krajina, krajinný ráz
(KR), ÚSES,
významné krajinné
prvky (VKP)

obyvatelstvo,
hmotné statky,
kulturní,
architektonické a
archeologické
dědictví

Urbanizovaná sídelní
krajina bez
vylišeného reliéfu;

Typický krajinný
Požadavek na bydlení
celek Údolí Labeměstského charakteru
STG: lipohabrové a Sebuzínsko;
RZ, ZV-P, DI-S;
v bytových domech
lipobukové
IV. zóna CHKO;
V. třída ochrany
doubravy
zemědělské půdy;
prvky ÚSES ani VKP
se nevyskytují
mimo záplavové území
a aktivní zónu

sekundární,
přechodné,
krátkodobé

Po dobu výstavby:
zhoršení retence,
zvýšení prašnosti a
riziko úniku NEL

Po dobu výstavby
negativní; nutné
zajištění ochrany
vzrostlé zeleně

Přechodné zhoršení
krajinného rázu po
dobu výstavby; nutné
zajištění ochrany
vzrostlé vegetace

Po dobu výstavby
přechodné zhoršení
faktorů pohody; nutná
opatření k minimalizaci
snížení faktorů pohody

střednědobé,
dlouhodobé,
trvalé

Zpevněné a
zastřešené plochy,
nutná eliminace
negativního ovlivnění
retence a snížení
povodňového rizika;

Trvalé snížení
plochy vegetace

Porušení
harmonického
měřítka krajiny
(prostorové vazby
celku a prvků)

Stabilizace trvale
bydlících obyvatel

synergické a
kumulativní,
kompenzační

Udržení retence a
snížení povodňového
rizika; zábor ZPF
v uvedených třídách
ochrany

Snížení ploch
zeleně a zmenšení
ploch pro biotopy a
biodiverzitu se
synergencí a
kumulaci vlivu

V případě plochy
Z13-5 expanze sídla
do volné krajiny

Dodržení
architektonického rázu
včetně podpory
krajinné zeleně

kladné, záporné

Záporný

Podmíněně
záporný

Podmíněně záporný

Podmíněně kladný
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Tabulka č. 67 Funkční využití BM 02 (obsahuje návrhové plochy P14-3; k.ú. – Neštěmice)
vlivy na:

vlivy:

fauna, flóra, les,
ovzduší, klima, půda,
biologická
reliéf, voda
rozmanitost

krajina, krajinný ráz
(KR), ÚSES,
významné krajinné
prvky (VKP)

obyvatelstvo,
hmotné statky,
kulturní,
architektonické a
archeologické
dědictví

Urbanizovaná sídelní
krajina bez vylišeného
reliéfu;
V současnosti
využíváno jako
Pobytové louky;

Typický krajinný celek
nevylišen;

Louka
IV. zóna CHKO,
s výskytem
vzrostlých dřevin; nejbližším prvkem
ZV-L;
ÚSES je LBC 164
STG: kyselá
V. třída ochrany ZPF;
buková doubrava Halda pod
Neštěmicemi (cca 230
Mimo záplavová území
m přibližně
a aktivní zónu
v jihovýchodním
směru), jiné prvky
ÚSES ani VKP se
nevyskytují
Funkční využití:

stávající

Požadavek na bydlení
městského charakteru
v bytových domech

sekundární,
přechodné,
krátkodobé

Po dobu výstavby:
zhoršení retence,
zvýšení prašnosti a
riziko úniku NEL

Přechodné zhoršení
Po dobu výstavby
krajinného rázu po
negativní; nutné
dobu výstavby; nutné
zajištění ochrany
zajištění ochrany
vzrostlé zeleně
vzrostlé vegetace

Po dobu výstavby
přechodné zhoršení
faktorů pohody; nutná
opatření k minimalizaci
snížení faktorů pohody

střednědobé,
dlouhodobé,
trvalé

Zpevněné a
zastřešené plochy,
nutná eliminace
negativního ovlivnění
retence a snížení
povodňového rizika;
zábor ZPF v uvedené
třídě ochrany

Trvalé snížení
plochy vegetace;

synergické a
kumulativní,
kompenzační

Udržení retence a
snížení povodňového
rizika

Snížení ploch
zeleně a
zmenšení ploch
pro biotopy a
biodiverzitu se
synergencí a
kumulaci vlivu

V případě plochy Z135 expanze sídla do
volné krajiny

Dodržení
architektonického rázu
včetně podpory
krajinné zeleně

kladné, záporné

Záporný

Podmíněně
záporný

Podmíněně záporný

Podmíněně kladný

Porušení
harmonického měřítka
krajiny (prostorové
vazby celku a prvků)
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bydlících obyvatel
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Tabulka č. 68 Funkční využití BM 03 (obsahuje návrhové plochy P13-10, Z13-5; k.ú. –
Krásné Březno)
vlivy na:

vlivy:

fauna, flóra, les,
ovzduší, klima, půda,
biologická
reliéf, voda
rozmanitost

V současnosti
využíváno jako Plocha
bydlení a veřejné
zeleně;
Funkční využití:
stávající

BI, ZV-P, ZV-LP;
III. a V. třída ochrany
zemědělské půdy;
mimo aktivní zónu a
záplavová území

krajina, krajinný ráz
(KR), ÚSES,
významné krajinné
prvky (VKP)

obyvatelstvo,
hmotné statky,
kulturní,
architektonické a
archeologické
dědictví

Urbanizovaná sídelní
krajina bez vylišeného
reliéfu;
Typický krajinný celek
Parky a pobytové nevylišen;
Požadavek na bydlení
louky;
Mimo
městského charakteru
STG: lipobuková
v bytových domech
Bezprostřední
doubrava
sousedství s LBK 404a
V zahrádkách (součást
ONBK), ostatní prvky
ÚSES ani VKP nejsou
přítomny

sekundární,
přechodné,
krátkodobé

Po dobu výstavby:
zhoršení retence,
zvýšení prašnosti a
riziko úniku NEL

Přechodné zhoršení
Po dobu výstavby
krajinného rázu po
negativní; nutné
dobu výstavby; nutné
zajištění ochrany
zajištění ochrany
vzrostlé zeleně
vzrostlé vegetace

střednědobé,
dlouhodobé,
trvalé

Zpevněné a
zastřešené plochy,
nutná eliminace
negativního ovlivnění
retence a snížení
povodňového rizika;
zábor ZPF
v uvedených třídách
ochrany

Trvalé snížení
plochy vegetace

Porušení
harmonického měřítka
krajiny (prostorové
vazby celku a prvků)

Stabilizace trvale
bydlících obyvatel

synergické a
kumulativní,
kompenzační

Udržení retence a
snížení povodňového
rizika

Snížení ploch
zeleně a
zmenšení ploch
pro biotopy a
biodiverzitu se
synergencí a
kumulaci vlivu

V případě plochy Z135 expanze sídla do
volné krajiny

Dodržení
architektonického rázu
včetně podpory
krajinné zeleně

kladné, záporné

Záporný

Podmíněně
záporný

Podmíněně záporný

Podmíněně kladný
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přechodné zhoršení
faktorů pohody; nutná
opatření k minimalizaci
snížení faktorů pohody
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Tabulka č. 69 Funkční využití BM 04 (obsahuje návrhové plochy P11-15, P11-13, P11-10;
k.ú. – Ústí nad Labem)
vlivy na:

vlivy:

ovzduší, klima,
půda, reliéf, voda

V současnosti
využíváno jako
funkční plochy
občanského
vybavení a sídelní
zeleně;
stávající

Funkční využití:

fauna, flóra, les,
biologická
rozmanitost

krajina, krajinný ráz
(KR), ÚSES,
významné krajinné
prvky (VKP)

obyvatelstvo,
hmotné statky,
kulturní,
architektonické a
archeologické
dědictví

Urbanizovaná sídelní
krajina bez vylišeného
reliéfu;
Typický krajinný celek
nevylišen;
Parky a pobytové
louky;

STG: lipobuková
ZV-LP, ZO, ZV-L, ZV- doubrava
P, SM-N, OV;
mimo aktivní zónu a
záplavová území

Významné plochy
veřejné zeleně
v urbanizované sídelní
krajině;

Požadavek na bydlení
městského charakteru
v bytových domech

Střet plochy P11-10
s registrovaným VKP
Na Louži, jiné VKP ani
prvky ÚSES se
nevyskytují

sekundární,
přechodné,
krátkodobé

Po dobu výstavby:
zhoršení retence,
zvýšení prašnosti a
riziko úniku NEL

Po dobu výstavby
negativní; nutné
zajištění ochrany
vzrostlé zeleně

střednědobé,
dlouhodobé,
trvalé

Zpevněné a
zastřešené plochy,
nutná eliminace
negativního ovlivnění Trvalé snížení
retence a snížení
plochy vegetace;
povodňového rizika;
IV. třída ochrany
zemědělské půdy

synergické a
kumulativní,
kompenzační

Udržení retence a
snížení
povodňového rizika

Snížení ploch
zeleně a zmenšení
ploch pro biotopy a
biodiverzitu se
synergencí a
kumulaci vlivu

kladné, záporné

Záporný

Podmíněně
záporný

Přechodné zhoršení
krajinného rázu po
dobu výstavby; nutné
zajištění ochrany
vzrostlé vegetace

Po dobu výstavby
přechodné zhoršení
faktorů pohody; nutná
opatření k minimalizaci
snížení faktorů pohody

Porušení
harmonického měřítka
krajiny (prostorové
vazby celku a prvků)

Stabilizace trvale
bydlících obyvatel

Zábor ploch zeleně
v rámci přestavby
zastavěného území

Dodržení
architektonického rázu
včetně podpory
krajinné zeleně

Podmíněně záporný

Podmíněně kladný
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Tabulka č. 70 Funkční využití BM 05 (obsahuje návrhové plochy P9-15, P9-7; k.ú. –
Předlice)
vlivy na:

vlivy:

ovzduší, klima,
půda, reliéf, voda

V současnosti
využíváno jako
plochy bydlení,
občanského
vybavení a veřejné
zeleně
stávající

fauna, flóra, les,
biologická
rozmanitost

krajina, krajinný ráz
(KR), ÚSES, významné
krajinné prvky (VKP)

obyvatelstvo,
hmotné statky,
kulturní,
architektonické a
archeologické
dědictví

Urbanizovaná sídlení
krajina bez vylišeného
reliéfu,
Zahrady a veřejná
zeleň;

Funkční využití: BI, STG:
OV, PV,ZV-P, ZO;
lipobukové
I. třída ochrany
doubravy,
ZPF;
jasanové olšiny
Plocha P9-15
v záplavovém
území a aktivní
zóně

Typický krajinný celek
nevylišen;
součást zastavěného
území obce;
nejbližší prvek ÚSES je
LBK 624 Žďírnický potok
cca 100 m v přibližně
jihozápadním směru;
jiné prvky ÚSES ani
VKP se nevyskytují

Požadavek na bydlení
městského charakteru
v bytových domech

sekundární,
přechodné,
krátkodobé

Po dobu výstavby:
zhoršení retence,
zvýšení prašnosti a
riziko úniku NEL

Po dobu výstavby
negativní; nutné
zajištění ochrany
vzrostlé zeleně

Přechodné zhoršení
krajinného rázu po dobu
výstavby; nutné zajištění
ochrany vzrostlé
vegetace

Po dobu výstavby
přechodné zhoršení
faktorů pohody; nutná
opatření k minimalizaci
snížení faktorů pohody

střednědobé,
dlouhodobé,
trvalé

Zpevněné a
zastřešené plochy,
nutná eliminace
negativního
ovlivnění retence a
snížení
povodňového
rizika; zábor ZPF
v uvedené třídě
ochrany

Trvalé snížení
plochy vegetace

Dodržení harmonického
měřítka krajiny
(prostorové vazby celku
a prvků)

Stabilizace trvale
bydlících obyvatel

synergické a
kumulativní,
kompenzační

Snížení ploch
zeleně a zmenšení
Udržení retence a
ploch pro biotopy a
snížení
biodiverzitu se
povodňového rizika
synergencí a
kumulaci vlivu

Zábor ploch zeleně
v rámci přestavby
zastavěného území

Dodržení
architektonického rázu
včetně podpory
krajinné zeleně

kladné, záporné

Záporný

Podmíněně záporný

Podmíněně kladný

Podmíněně
záporný
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BV bydlení v rodinných domech venkovské
URČENÉ VYUŽITÍ
bydlení venkovského charakteru s odpovídajícím zázemím užitkových zahrad s
chovatelským a pěstitelským zázemím pro samozásobení s příměsí nerušících obslužných
funkcí místního významu
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
bydlení v rodinných domech s užitkovými zahradami a případným chovem
drobného hospodářského zvířectva pro vlastní potřebu
bydlení v bytových domech
rekreace rodinná
nezbytná dopravní a technická infrastruktura
PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
penziony a omezenou ubytovací kapacitou do 20 lůžek
zařízení na zpracování a výkup zemědělské produkce
zařízení drobné řemeslnické výroby a služeb nerušící bydlení
PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ
koeficient zastavění plochy: max. 0,4
koeficient nezpevněných ploch: min. 0,4
výška zástavby: 1 nadzemní podlaží + podkroví, max. výška 8 m, výjimečně přípustné
výškové zvýraznění (lokální dominanta)

-

pro každé dva hektary vymezené zastavitelné plochy bude vymezena plocha
2
veřejného prostranství s touto zastavitelnou plochou související o výměře nejméně 1000 m , do
této výměry se nezapočítávají pozemní komunikace

Tabulka č. 71 Seznam veškerých ploch funkčního využití BV (řazeno dle velikosti)
č. plochy
Z25-4
P2-1
P2-2
P2-5
Z2-3

rozloha
509,516
5640,425
4273,235
947,037
51558,6

*

* podmíněno studií
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Tabulka č. 72 Funkční využití BV 01 (obsahuje návrhové plochy P2-5, P2-2, P2-1, Z2-3; k.ú.
– Strážky u Habrovic)
vlivy na:

vlivy:

ovzduší, klima,
půda, reliéf, voda

fauna, flóra, les,
biologická
rozmanitost

V současnosti
využíváno jako
trvalé travní porosty
a zahrádkářské
osady;
stávající

Funkční využití:
RZ, Z-T;
IV. a V. třída ochrany
zemědělské půdy;

Orná půda a
předlesová sukcesní
stádia s výskytem
rozptýlené vegetace;

krajina, krajinný ráz
(KR), ÚSES,
významné krajinné
prvky (VKP)

obyvatelstvo,
hmotné statky,
kulturní,
architektonické a
archeologické
dědictví

Lesozemědělská
krajina plošin a
pahorkatin; typický
krajinný celek
nevylišen;

STG: lipohabrové
doubravy

Požadavek na rodinné
plocha Z2-3
bezprostředně sousedí bydlení venkovského
charakteru
s VKP les, s LBC 112
Pohořelec a LBK 560a
Pohořelec; plocha P21 bezprostředně
sousedí s VKP vodní
tok

mimo aktivní zónu a
záplavová území
sekundární,
přechodné,
krátkodobé

Po dobu výstavby:
zhoršení retence,
zvýšení prašnosti a
riziko úniku NEL

Po dobu výstavby
negativní; nutné
zajištění ochrany
vzrostlé zeleně

Přechodné zhoršení
krajinného rázu po
dobu výstavby; nutné
zajištění ochrany
vzrostlé vegetace

Po dobu výstavby
přechodné zhoršení
faktorů pohody; nutná
opatření k minimalizaci
snížení faktorů pohody

střednědobé,
dlouhodobé,
trvalé

Zpevněné a
zastřešené plochy,
nutná eliminace
negativního ovlivnění
retence a snížení
povodňového rizika;
zábor ZPF
v uvedených třídách
ochrany

Trvalé snížení plochy
vegetace; nutné
zachování
zatravněných ploch,
vzrostlé vegetace a
sadové úpravy na
80% plochy

Porušení
harmonického měřítka
krajiny (prostorové
vazby celku a prvků)

Stabilizace trvale
bydlících obyvatel

synergické a
kumulativní,
kompenzační

Udržení retence a
snížení
povodňového rizika

Snížení ploch zeleně
a zmenšení ploch
Expanze sídla do
pro biotopy a
volné krajiny plochou
biodiverzitu se
Z2-3
synergencí a
kumulaci vlivu

Dodržení
architektonického rázu
včetně podpory
krajinné zeleně

kladné,
záporné

Záporný

Podmíněně záporný

Podmíněně kladný

Podmíněně záporný
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Tabulka č. 73 Funkční využití BV 02 (obsahuje návrhová plocha Z25-4 ; k.ú. – Sebuzín)
vlivy na:

vlivy:

ovzduší, klima,
půda, reliéf, voda

V současnosti
využíváno jako
trvalé travní porosty;
Funkční využití:
stávající

Z-T;
V. třída ochrany
zemědělské půdy;
Mimo aktivní zónu a
záplavová území

fauna, flóra, les,
biologická
rozmanitost

krajina, krajinný ráz
(KR), ÚSES,
významné krajinné
prvky (VKP)

obyvatelstvo,
hmotné statky,
kulturní,
architektonické a
archeologické
dědictví

Lesozemědělská
krajina zaříznutých
Trvalé travní porosty
údolí; typický krajinný
s výskytem
celek Údolí Labe –
rozptýlené vegetace
Sebuzínsko;
STG: lipobukové
RBC 24 Sebuzín cca
doubravy
60 m jižně (součást
ONBK)

Požadavek na rodinné
bydlení venkovského
charakteru

sekundární,
přechodné,
krátkodobé

Po dobu výstavby:
zhoršení retence,
zvýšení prašnosti a
riziko úniku NEL

Po dobu výstavby
negativní; nutné
zajištění ochrany
vzrostlé zeleně

Přechodné zhoršení
krajinného rázu po
dobu výstavby; nutné
zajištění ochrany
vzrostlé vegetace

Po dobu výstavby
přechodné zhoršení
faktorů pohody; nutná
opatření k minimalizaci
snížení faktorů pohody

střednědobé,
dlouhodobé,
trvalé

Zpevněné a
zastřešené plochy,
nutná eliminace
negativního ovlivnění
retence a snížení
povodňového rizika;
zábor ZPF
v uvedených třídách
ochrany

Trvalé snížení plochy
vegetace; nutné
zachování
zatravněných ploch,
vzrostlé vegetace a
sadové úpravy na
80% plochy

Porušení
harmonického měřítka
krajiny (prostorové
vazby celku a prvků)

Stabilizace trvale
bydlících obyvatel

Udržení retence a
snížení
povodňového rizika

Snížení ploch zeleně
a zmenšení ploch
Expanze sídla do
pro biotopy a
volné krajiny plochou
biodiverzitu se
Z2-3
synergencí a
kumulaci vlivu

synergické a
kumulativní,
kompenzační

kladné,
záporné

Záporný

Podmíněně záporný

Dodržení
architektonického rázu
včetně podpory
krajinné zeleně

Podmíněně záporný;
v případě extenzivního
Podmíněně kladný
hospodaření – údržba
krajiny, pozitivní
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RI plochy staveb pro individuální rodinnou rekreaci
Převažujícím účelem využití je rodinná rekreace formou chat, rekreačních domů a chalup.
Připouští se plochy staveb pro rodinnou rekreaci, zahradní domky, další stavby a zařízení,
zahrádky, trvalé travní porosty sloužící pro rodinnou rekreaci. Podmíněně se připouští plochy
lesa (PUPFL) a ostatní přírodní zeleně, přístřešky pro automobily a drobnou zahradní
techniku.
Podmínky prostorového uspořádání:
Pro každé dva hektary vymezené zastavitelné plochy bude vymezena plocha veřejného prostranství s
touto zastavitelnou plochou související o výměře nejméně 1000 m2, do této výměry se nezapočítávají
pozemní komunikace, výměra zastavěné plochy rekreačních objektů (do které se započítávají
zpevněné terasy zastřešené i nezastřešené) nepřesáhne 8% celkové výměry předmětného pozemku,
2
zároveň však maximálně 60 m . v případě oddělení části pozemku, na kterém je již realizována nebo
povolena rekreační stavba, nebude na této nově oddělené části povolena další stavba, výška objektů
nepřekročí 1NP a podkroví a zastavitelnost pozemku 20%.

Na všech plochách tohoto funkčního využití je striktně požadována podmínka vsaku dešťových srážek
(ze zastřešených i ostatních zpevněných ploch) na předmětných pozemcích.
CHARAKTERISTIKA
Plochy staveb pro rodinnou rekreaci (chat či rekreačních domků), pro které jsou stanoveny specifické zejména
prostorové regulativy
URČENÉ VYUŽITÍ
- rekreační chaty a domky
- zahradní chaty
- drobné zahradní stavby (přístřešky, malé skleníky, apod.)
- okrasné a užitkové zahradní kultury
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
bydlení (výjimečně přípustné)
- nezbytné technické vybavení
- parkovací plochy a objekty pro potřeby zóny
- příslušné komunikace
- sportovní plochy určené potřebám zóny (drobná hřiště apod.)
NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
- výrobní a chovatelská činnost
- všechny ostatní činnosti nesouvisející s funkcí zóny
PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ
- koeficient zastavění plochy: max. 0,2
- koeficient nezpevněných ploch: min. 0,8
- výška zástavby: 1 nadz. podlaží + podkroví, max. výška 6,0 m, min. velikost pozemku se nepředepisuje
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Tabulka č. 74 Funkční využití RI 01 (obsahuje návrhovou plochy Z26-1; k.ú. – Církvice)
vlivy na:

vlivy:

ovzduší, klima,
půda, reliéf, voda

fauna, flóra, les,
biologická
rozmanitost

krajina, krajinný ráz
(KR), ÚSES,
významné krajinné
prvky (VKP)

obyvatelstvo, hmotné
statky, kulturní,
architektonické a
archeologické dědictví

V současnosti
využíváno jako
nezastavěné plochy
s rozptýlenou
vegetací;
funkční využití SMNP;
stávající

Předlesová
sukcesní stádia

V. třída ochrany ZPF; STG:

Lesozemědělské
krajiny zaříznutých
údolí;
Typický krajinný celek
Údolí Labe –
Sebuzínsko;

Požadavek na
individuální rodinné
rekreace

V bezprostřední
blízkosti
záplavového území,
částečně v
záplavovém území
největší
zaznamenané
přirozené povodně

Borové doubravy
na píscích

sekundární,
přechodné,
krátkodobé

Po dobu výstavby:
zhoršení retence,
zvýšení prašnosti a
riziko úniku NEL

Po dobu výstavby
negativní; nutné
zajištění ochrany
vzrostlé zeleně

Přechodné zhoršení
krajinného rázu po
dobu výstavby; nutné
zajištění ochrany
vzrostlé vegetace

Po dobu výstavby
přechodné zhoršení
faktorů pohody; nutná
opatření k minimalizaci
snížení faktorů pohody

střednědobé,
dlouhodobé,
trvalé

Zpevněné a
zastřešené plochy,
nutná eliminace
negativního ovlivnění
retence a snížení
povodňového rizika;

Trvalé snížení
plochy vegetace;
nutné zachování
zatravněných
ploch, vzrostlé
vegetace a sadové
úpravy na 80%
plochy

Dodržení
harmonického měřítka
krajiny (prostorové
vazby celku a prvků)

Zvýšení možností
individuální rekreace

synergické a
kumulativní,
kompenzační

Udržení retence a
snížení
povodňového rizika

Snížení ploch
zeleně a zmenšení
ploch pro biotopy a
biodiverzitu se
synergencí a
kumulaci vlivu

Expanze sídla do
volné krajiny

Dodržení
architektonického rázu
včetně podpory krajinné
zeleně

kladné,
záporné

Záporný

záporný

záporný

Podmíněně záporný

bezprostředně sousedí
s VKP vodní tok a
NBK 391 Pravý břeh
Labe pod Sebuzínem
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RZ rekreace - zahrádkové osady
Převažujícím účelem využití rodinná rekreace formou zahrádek, zahrádkářských osad
a kolonií, připouští se plochy zahrádek (ZPF) sloužící pro drobnou zemědělskou činnost,
tj. pěstování zeleniny, ovoce, květin, okrasných rostlin pro vlastní potřebu, podmíněně
přípustné přístřešky pro technickou infrastrukturu.
Podmínky prostorového uspořádání: KZP max. 8% (včetně zpevněné terasy zastřešené
i nezastřešené) zároveň však maximálně 60 m2, v případě oddělení části pozemku, na
kterém je již realizována nebo povolena rekreační stavba, nebude na této nově oddělené
části povolena další stavba, výška objektů nepřekročí 1,0 NP s výškou okapové hrany max.
3,0 m od přilehlého terénu a výškou hřebene max. 6,0 m, jedním podzemním podlažím do
hloubky max.3,0 m.
CHARAKTERISTIKA
Plochy zahrádkářských osad, ve kterých jsou povolovány „zahrádkové chaty”, pro které jsou stanoveny specifické
zejména prostorové regulativy
URČENÉ VYUŽITÍ
liniové a plošné sadovnické porosty
drobné okrasné a užitkové pěstitelské plochy
pěší komunikace
drobné zahradní stavby (přístřešky, malé skleníky, apod.)
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ

zahradní chaty (výjimečně přípustné)
stavby a zařízení technického vybavení
sociální a hygienické zařízení
odstavné a parkovací plochy pro osobní automobily, motocykly, kola
NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
všechny ostatní činnosti stavby a zařízení přímo nesouvisející se zahrádkářskou a pěstitelskou činností
PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ
pouze stávající plochy, nové se nenavrhují

Pozn. V zásadě a tedy bez výjimky by to měly být plochy dočasného charakteru, které by měly
postupně mít jinou funkci, asi pro trvalé bydlení, veřejná zeleň, občanská vybavenost, vč. možných
veřejných prostranství, na vhodných lokalitách i plochy ZP s možnými ZRA

Tabulka č. 75 Seznam veškerých ploch funkčního využití RZ
č. plochy
rozloha
Podmíněno studií
Z26-4
5674,919
Z4-4
4665,959 *
P11-44
6064,356
P26-2
21465,095
nepodmíněno studií
P4-6
3579,228
Z11-13
2782,477
Z20-3
12360,802 *
Z24-5
6056,679
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Tabulka č. 76 Funkční využití RZ 01 (obsahuje návrhové plochy: P26-2; Z26-4 k.ú. –
Církvice)
vlivy na:

vlivy:

stávající

ovzduší, klima,
půda, reliéf, voda

fauna, flóra, les,
biologická
rozmanitost

Zahrady a
zahrádkářské osady

Funkční využití:

STG:

RI, Z-T, PV, ZV-L;

Kyselé bukové
doubravy

mimo aktivní zónu a
záplavová území

obyvatelstvo,
hmotné statky,
kulturní,
architektonické a
archeologické
dědictví

Lesozemědělská
krajina zaříznutých
údolí;

V současnosti
využíváno jako
zahrádkářské
kolonie, veřejná
prostranství, louky;

V. třída ochrany
zemědělské půdy

krajina, krajinný ráz
(KR), ÚSES,
významné krajinné
prvky (VKP)

SV část je v OP
PUPFL

Typický krajinný celek
Údolí Labe –
Sebuzínsko;
nejbližší VKP je vodní
tok Labe a NBK 391
Pravý břeh Labe pod
Sebuzínem (obojí cca
355 m severozápadně
od posuzované
lokality);

Požadavek na
rodinnou rekreaci
formou zahrádek

plocha je součástí
zastavěného území;
plochy se nachází v IV.
zóně CHKO

sekundární,
přechodné,
krátkodobé

střednědobé,
dlouhodobé,
trvalé

Po dobu výstavby:
zhoršení retence,
zvýšení prašnosti a
riziko úniku NEL

Zpevněné a
zastřešené plochy,
nutná eliminace
negativního ovlivnění
retence a snížení
povodňového rizika;
zábor ZPF
v uvedených třídách
ochrany

Po dobu výstavby
negativní; nutné
zajištění ochrany
vzrostlé zeleně

Přechodné zhoršení
krajinného rázu po
dobu výstavby; nutné
zajištění ochrany
vzrostlé vegetace

Po dobu výstavby
přechodné zhoršení
faktorů pohody; nutná
opatření k minimalizaci
snížení faktorů pohody

Trvalé snížení plochy
vegetace; nutné
zachování
zatravněných ploch,
vzrostlé vegetace a
sadové úpravy na
90% plochy;

Dodržení
eroze genofondu
harmonického měřítka
infiltrací
krajiny (prostorové
nepůvodních druhů
vazby celku a prvků)
do okolního
prostředí, používání
herbicidů a
průmyslových hnojiv;
nutná opatření
k zajištění ochrany
vod

synergické a
kumulativní,
kompenzační

Udržení retence a
snížení
povodňového rizika

Snížení ploch zeleně
a zmenšení ploch
Neočekává se
pro biotopy a
ovlivnění krajinného
biodiverzitu se
rázu
synergencí a
kumulaci vlivu

kladné,
záporné

Záporný

Podmíněně záporný

Podmíněně záporný

„Vyhodnocení vlivů Konceptu ÚP Ústí nad Labem na životní prostředí“

Zvýšení možností
individuální rekreace

Dodržení
architektonického rázu
včetně podpory
krajinné zeleně
Záporný
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Tabulka č. 77 Funkční využití RZ 02 (obsahuje návrhové plochy: Z24-5; k.ú. – Brná u Ústí
nad Labem)
vlivy na:

vlivy:

ovzduší, klima,
půda, reliéf, voda

fauna, flóra, les,
biologická
rozmanitost

stávající

sekundární,
přechodné,
krátkodobé

střednědobé,
dlouhodobé,
trvalé

synergické a
kumulativní,
kompenzační

funkční využití SMNP;

obyvatelstvo,
hmotné statky,
kulturní,
architektonické a
archeologické
dědictví

Lesozemědělská
krajina zaříznutých
údolí; typický krajinný
celek Údolí Labe –
Sebuzínsko;

V současnosti
využíváno jako
trvalé travní porosty
s rozptýlenou
vegetací;

krajina, krajinný ráz
(KR), ÚSES,
významné krajinné
prvky (VKP)

Louky s výskytem
rozptýlené vegetace
STG:

IV. zóna CHKO,
Požadavek na
cca 43 m východním
rodinnou rekreaci
směrem se nachází I. formou zahrádek
zóna CHKO; cca 20 m
východním směrem se
nachází NBK 363
Průčelská rokle;
ostatní VKP se
v daném území
nevyskytují

V. třída ochrany
zemědělské půdy;

lipobukové doubravy

Po dobu výstavby:
zhoršení retence,
zvýšení prašnosti a
riziko úniku NEL

Po dobu výstavby
negativní; nutné
zajištění ochrany
vzrostlé zeleně

Zpevněné a
zastřešené plochy,
nutná eliminace
negativního
ovlivnění retence a
snížení
povodňového rizika;
zábor ZPF
v uvedených třídách
ochrany

Trvalé snížení plochy
vegetace; nutné
zachování
zatravněných ploch,
vzrostlé vegetace a
sadové úpravy na
90% plochy;
Porušení
harmonického měřítka
eroze genofondu
infiltrací nepůvodních krajiny (prostorové
vazby celku a prvků)
druhů do okolního
prostředí, používání
herbicidů a
průmyslových hnojiv;
nutná opatření
k zajištění ochrany
vod

Zvýšení možností
individuální rekreace

Udržení retence a
snížení
povodňového rizika

Snížení ploch zeleně
a zmenšení ploch
pro biotopy a
Expanze zastavěného
biodiverzitu se
území do volné krajiny
synergencí a
kumulaci vlivu

Dodržení
architektonického rázu
včetně podpory
krajinné zeleně

Podmíněně záporný

Podmíněně kladný

kladné, záporné Záporný

Přechodné zhoršení
krajinného rázu po
dobu výstavby; nutné
zajištění ochrany
vzrostlé vegetace

Záporný
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Po dobu výstavby
přechodné zhoršení
faktorů pohody; nutná
opatření k minimalizaci
snížení faktorů pohody
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Tabulka č. 78 Funkční využití RZ 03 (obsahuje návrhové plochy: Z20-3; k.ú. – Kojetice u
Malečova)
vlivy na:

vlivy:

ovzduší, klima,
půda, reliéf, voda

fauna, flóra, les,
biologická
rozmanitost

krajina, krajinný ráz
(KR), ÚSES,
významné krajinné
prvky (VKP)

obyvatelstvo,
hmotné statky,
kulturní,
architektonické a
archeologické
dědictví

Lesozemědělská
krajina hornatin,
typický krajinný celek
Údolí Labe Těchlovicko;

Zahrady
s funkčním
využitím ZP;

Zahrady
v bezprostřední
návaznosti na
zastavěné území
s výskytem
vzrostlých dřevin

III. třída ochrany;

STG:

mimo aktivní zónu
a záplavová území

Lipobukové
doubravy

Po dobu výstavby:
zhoršení retence,
zvýšení prašnosti a
riziko úniku NEL

Po dobu výstavby
negativní; nutné
zajištění ochrany
vzrostlé zeleně

střednědobé,
dlouhodobé,
trvalé

Zpevněné a
zastřešené plochy,
nutná eliminace
negativního
ovlivnění retence a
snížení
povodňového
rizika; zábor ZPF
v uvedených
třídách ochrany

Trvalé snížení plochy
vegetace; nutné
zachování
zatravněných ploch,
vzrostlé vegetace a
sadové úpravy na
90% plochy;
Porušení
harmonického měřítka
eroze genofondu
infiltrací nepůvodních krajiny (prostorové
vazby celku a prvků)
druhů do okolního
prostředí, používání
herbicidů a
průmyslových hnojiv;
nutná opatření
k zajištění ochrany
vod

synergické a
kumulativní,
kompenzační

Snížení ploch zeleně
a zmenšení ploch
Udržení retence a
pro biotopy a
Expanze zastavěného
snížení
biodiverzitu se
území do volné krajiny
povodňového rizika
synergencí a
kumulaci vlivu

Dodržení
architektonického rázu
včetně podpory
krajinné zeleně

kladné, záporné

Záporný

Podmíněně kladný

V současnosti
využíváno jako

stávající

sekundární,
přechodné,
krátkodobé

Podmíněně záporný

II. zóna CHKO,
bez výskytu VKP,
nejbližší prvek ÚSES
je cca 260 m přibližně
severovýchodního
směru LBK 658
Kojetický potok
Přechodné zhoršení
krajinného rázu po
dobu výstavby; nutné
zajištění ochrany
vzrostlé vegetace

Záporný
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Požadavek na
rodinnou rekreaci
formou zahrádek

Po dobu výstavby
přechodné zhoršení
faktorů pohody; nutná
opatření k minimalizaci
snížení faktorů pohody

Zvýšení možností
individuální rekreace
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Tabulka č. 79 Funkční využití RZ 04 (obsahuje návrhové plochy: P11-44, Z11-13; k.ú. – Ústí
nad Labem)
vlivy na:

obyvatelstvo,
hmotné statky,
kulturní,
architektonické a
archeologické
dědictví

fauna, flóra, les,
biologická
rozmanitost

krajina, krajinný ráz
(KR), ÚSES,
významné krajinné
prvky (VKP)

stávající

V současnosti
využíváno jako
plochy pro
individuální
rodinnou rekreaci a
spontánních
lesních porostů;
funkční využití SMNL, RI;
V. třída ochrany
zemědělské půdy;
mimo aktivní zónu
a záplavová území

Spontánní lesní
porosty s ojedinělým
výskytem chat a
zahrad
lipobuková doubrava

Urbanizovaná sídelní
krajina, typický
krajinný celek Údolí
Labe - Sebuzínsko;
Pozemky jsou součástí
lesního komplexu na
Větruši,
Z větší části součást
Požadavek na
zastavěného území,
nejbližší prvky ÚSES: rodinnou rekreaci
formou zahrádek
cca 130 m v přibližně
jihovýchodním směru
LBK 656 Soudný vrch,
cca 170 m v přibližně
severovýchodním
směru LBK Bílina –
nad Ústím (současně i
VKP ze zákona); IV.
zóna CHKO

sekundární,
přechodné,
krátkodobé

Po dobu výstavby:
zhoršení retence,
zvýšení prašnosti a
riziko úniku NEL

Po dobu výstavby
negativní; nutné
zajištění ochrany
vzrostlé zeleně

Přechodné zhoršení
krajinného rázu po
dobu výstavby; nutné
zajištění ochrany
vzrostlé vegetace

Po dobu výstavby
přechodné zhoršení
faktorů pohody; nutná
opatření k minimalizaci
snížení faktorů pohody

střednědobé,
dlouhodobé,
trvalé

Zpevněné a
zastřešené plochy,
nutná eliminace
negativního
ovlivnění retence a
snížení
povodňového
rizika; V. třída
ochrany
zemědělské půdy

Trvalé snížení plochy
vegetace; nutné
zachování
zatravněných ploch,
vzrostlé vegetace a
sadové úpravy na
90% plochy;
eroze genofondu
infiltrací nepůvodních
druhů do okolního
prostředí, používání
herbicidů a
průmyslových hnojiv;
nutná opatření
k zajištění ochrany
vod

Porušení
harmonického měřítka
krajiny (prostorové
vazby celku a prvků)

Zvýšení možností
individuální rekreace

synergické a
kumulativní,
kompenzační

Snížení ploch zeleně
a zmenšení ploch
Udržení retence a
pro biotopy a
Expanze zastavěného
snížení
biodiverzitu se
území do volné krajiny
povodňového rizika
synergencí a
kumulaci vlivu

Dodržení
architektonického rázu
včetně podpory
krajinné zeleně

kladné, záporné

Záporný

Podmíněně kladný

vlivy:

ovzduší, klima,
půda, reliéf, voda

Podmíněně záporný

Podmíněně záporný
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Tabulka č. 80 Funkční využití RZ 05 (obsahuje návrhové plochy: P4-6, Z4-4; k.ú. –
Habrovice; celková výměra 8245,0 m2)
vlivy na:

vlivy:

stávající

ovzduší, klima,
půda, reliéf, voda

V současnosti
využíváno jako
zahrádkářské
osady a extenzivní
travní porosty

fauna, flóra, les,
biologická
rozmanitost

Přibližně 16,8%
plochy P4-6 součást
zahrádkářské osady,
na zbylé ploše
spontánní lesní
porosty s protékající
vodotečí; zastřešené
plochy na Z4-4 do
cca 5%;
STG:
lipové doubravy

sekundární,
přechodné,
krátkodobé

Po dobu výstavby:
zhoršení retence,
zvýšení prašnosti a
riziko úniku NEL

Po dobu výstavby
negativní; nutné
zajištění ochrany
vzrostlé zeleně

krajina, krajinný ráz
(KR), ÚSES,
významné krajinné
prvky (VKP)

obyvatelstvo,
hmotné statky,
kulturní,
architektonické a
archeologické
dědictví

Těžební krajina se
zrekultivovanými
plochami
s charakterem
lesozemědělské
krajiny, typický krajinný
celek nevylišen; mimo Požadavek na
rodinnou rekreaci
CHKO;
formou zahrádek
nejbližším prvkem
ÚSES je LBC 113a
Habrovický rybník,
plochou protékající
vodoteč je VKP ze
zákona
Přechodné zhoršení
krajinného rázu po
dobu výstavby; nutné
zajištění ochrany
vzrostlé vegetace

Po dobu výstavby
přechodné zhoršení
faktorů pohody; nutná
opatření k minimalizaci
snížení faktorů pohody

Porušení
harmonického měřítka
krajiny (prostorové
vazby celku a prvků)

Zvýšení možností
individuální rekreace

Trvalé snížení plochy
vegetace; nutné
zachování
zatravněných ploch,
vzrostlé vegetace a
sadové úpravy na
90% plochy;

střednědobé,
dlouhodobé,
trvalé

Zpevněné a
zastřešené plochy,
nutná eliminace
negativního
ovlivnění retence a
snížení
povodňového
rizika; IV. a V. třída
ochrany
zemědělské půdy

synergické a
kumulativní,
kompenzační

Udržení retence a
snížení
povodňového
rizika

Snížení ploch zeleně
a zmenšení ploch pro
Expanze zastavěného
biotopy a biodiverzitu
území do volné krajiny
se synergencí a
kumulaci vlivu

Dodržení
architektonického rázu
včetně podpory
krajinné zeleně

kladné, záporné

Záporný

Záporný

Podmíněně kladný

eroze genofondu
infiltrací nepůvodních
druhů do okolního
prostředí, používání
herbicidů a
průmyslových hnojiv;
nutná opatření
k zajištění ochrany
vod; nutné
respektovat
minimálně 6 m
ochranné pásmo
vodoteče a přijmout
opatření k ochraně
vod

Podmíněně záporný

„Vyhodnocení vlivů Konceptu ÚP Ústí nad Labem na životní prostředí“
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OV občanské vybavení - veřejná infrastruktura
CHARAKTERISTIKA
Plochy převážně nekomerční občanské vybavenosti – sloužící např. pro vzdělávání a výchovu, sociální služby a
péči o rodiny, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva (tyto plochy vyhovují dikci §2 odst.
1, písm. k, 3. staveb. zákona č. 183/2006 Sb.)
URČENÉ VYUŽITÍ
- stavby a zařízení pro školství, vzdělávání a výchovu
- stavby a zařízení pro zdravotnictví a sociální služby
- stavby a zařízení pro administrativu, peněžnictví, veřejnou správu
- stavby a zařízení pro kulturu, společenské aktivity a církevní činnost
- stavby a zařízení pro policii, hasičský sbor, civilní ochranu, technické služby města
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
- stavby a zařízení pro sport v areálech školství
- užitkové a okrasné zahrady v areálech školství a sociálních služeb
2
- stavby a zařízení pro obchod jednopodlažní do 1000 m prodejní plochy
- stavby a zařízení pro služby
- stavby a zařízení pro veřejné stravování
- stavby a zařízení pro a přechodné ubytování
- služební byty
- stavby a zařízení provozního a technického vybavení
- komunikace pro pěší a cyklisty
- místní obslužné komunikace
- odstavné a parkovací plochy osobních automobilů
- manipulační plochy dopravní obsluhy
- garáže pro služební vozidla
- stavby a zařízení pro krátkodobé shromažďování domovního odpadu
- veřejná a izolační zeleň
- dětská hřiště
- drobná architektura
- ostatní veřejná vybavenost komerčního charakteru, jejíž umístění je v zájmu obce (např. kanceláře, služby a
drobné provozovny)
NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
- bydlení (s výjimkou služebních bytů)
- průmyslová výroba, sklady, velkoobchod
- plochy a zařízení pro individuální rekreaci
PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ
- koeficient zastavění plochy: max. 0,3
- koeficient nezpevněných ploch: min. 0,5
- výška zástavby: 3 nadzemní podlaží, max. výška 15 m
Pozn.: Pro daný typ jsou výše uvedené podmínky doporučené, vzhledem k funkční i prostorové odlišnosti
navrhovaných zařízení může stavební úřad v odůvodněných případech udělit výjimku

Pro každé dva hektary vymezené zastavitelné plochy bude vymezena plocha veřejného prostranství s
touto zastavitelnou plochou související o výměře nejméně 1000 m2, do této výměry se nezapočítávají
pozemní komunikace. 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.
Pokud objem, rozsah a velikost konkrétního navrženého záměru bude překračovat rámec měřítek
krajiny, podmiňuje se jeho umístění posouzením v procesu EIA.
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Tabulka č. 81 Seznam veškerých ploch funkčního využití OV
č. plochy

rozloha

P7-5

1587,513

P11-38

1783,359

P13-12

113060,868 *

P13-6

3201,847

P14-5

1042,681

Z6-9

2990,957 *

P7-6
P7-2

9362,952 * var. A
20220,688 var. B

*podmíněno studií; var. A - varianta A; var. B - varianta B
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Tabulka č. 82 Funkční využití OV 01 (obsahuje návrhové plochy P14-5; k.ú. – Neštěmice)
vlivy na:

vlivy:

ovzduší, klima,
půda, reliéf, voda

fauna, flóra, les,
biologická
rozmanitost

Urbanizovaná sídelní
krajina;

V současnosti
využíváno jako
park;

stávající

sekundární,
přechodné,
krátkodobé

střednědobé,
dlouhodobé,
trvalé

Louky jako součást
zastavěného
Funkční využití ZV- území, vegetace
P;
pokrývá cca 90%
plochy, výskyt
IV. třída ochrany
vzrostlých dřevin
zemědělské půdy;
STG:
mimo aktivní zónu
a záplavová území lipodubové bučiny

Po dobu výstavby:
zhoršení retence,
zvýšení prašnosti a
riziko úniku NEL

Zpevněné a
zastřešené plochy,
nutná eliminace
negativního
ovlivnění retence a
snížení
povodňového
rizika; zábor ZPF
v uvedené třídě
ochrany

krajina, krajinný ráz
(KR), ÚSES, významné
krajinné prvky (VKP)

obyvatelstvo,
hmotné statky,
kulturní,
architektonické a
archeologické
dědictví

Po dobu výstavby
negativní; nutné
zajištění ochrany
vzrostlé zeleně

Typický krajinný celek
nevylišen;
plocha zeleně součástí
zastavěného území;
prvky ÚSES se
nevyskytují;

Požadavek na plochy
občanského vybavení

cca 75 m
v severovýchodním
směru VKP ze zákona
Neštěmický potok; mimo
CHKO
Přechodné zhoršení
krajinného rázu po dobu
výstavby; nutné zajištění
ochrany vzrostlé
vegetace

Po dobu výstavby
přechodné zhoršení
faktorů pohody; nutná
opatření k minimalizaci
snížení faktorů pohody

Dodržení harmonického
měřítka krajiny
(prostorové vazby celku
a prvků)

Zlepšení občanské
vybavenosti

Přestavba ploch zeleně
v rámci zastavěného
území

Dodržení
architektonického rázu
včetně podpory
krajinné zeleně

Podmíněně kladný

Podmíněně kladný

Trvalé snížení
ploch zeleně; nutné
zachován
zatravněných
ploch, vzrostlé
vegetace a sadové
úpravy na 40%
plochy;
nutné
upřednostnění
využití stávající
vegetace
v maximální míře

synergické a
kumulativní,
kompenzační

Udržení retence a
Snížení ploch
snížení
zeleně
povodňového rizika

kladné, záporné

Záporný

Podmíněně
záporný
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Tabulka č. 83 Funkční využití OV 02 (obsahuje návrhové plochy P13-12, P13-6; k.ú. –
Krásné Březno)
vlivy na:

ovzduší, klima,
půda, reliéf, voda

fauna, flóra, les,
biologická
rozmanitost

krajina, krajinný ráz
(KR), ÚSES, významné
krajinné prvky (VKP)

obyvatelstvo,
hmotné statky,
kulturní,
architektonické a
archeologické
dědictví

stávající

V současnosti
využíváno jako
plocha zahradnictví
se vzrostlou
vegetací,
technickou
infrastrukturou a
bydlením;
Funkční využití:
Z-S; ZO, ZV-LP,
PV, TI;
I., II. a III. třída
ochrany
zemědělské půdy;
mimo aktivní zónu
a záplavová území

Cca 15% plochy
zaujímá zpevněný
povrch a objekty
technické
vybavenosti, na
zbylé ploše zeleň,
výskyt vzrostlých
dřevin a
předlesových
sukcesních stádií
STG:
typické dubové
bučiny

Urbanizovaná sídelní
krajina; typický krajinný
celek nevylišen; mimo
zóny CHKO, plocha
bezprostředně sousedí
s VKP vodní tok ze
zákona, nejbližší prvek
ÚSES je cca 37 m ve
východním směru LBC
165 Pod Krásným
Březnem

Požadavek na plochy
občanského vybavení

sekundární,
přechodné,
krátkodobé

Po dobu výstavby:
zhoršení retence,
zvýšení prašnosti a
riziko úniku NEL

Po dobu výstavby
negativní; nutné
zajištění ochrany
vzrostlé zeleně

Přechodné zhoršení
krajinného rázu po dobu
výstavby; nutné zajištění
ochrany vzrostlé
vegetace

Po dobu výstavby
přechodné zhoršení
faktorů pohody; nutná
opatření k minimalizaci
snížení faktorů pohody

střednědobé,
dlouhodobé,
trvalé

Zpevněné a
zastřešené plochy,
nutná eliminace
negativního
ovlivnění retence a
snížení
povodňového
rizika; zábor ZPF
v uvedených
třídách ochrany

Trvalé snížení
ploch zeleně;
nutné zachován
zatravněných
ploch, vzrostlé
vegetace a sadové
úpravy minimálně
na 40% plochy;
nutné
upřednostnění
využití stávající
vegetace
v maximální míře

Porušení
harmonického měřítka
krajiny (prostorové
vazby celku a prvků)

Zlepšení občanské
vybavenosti

synergické a
kumulativní,
kompenzační

Udržení retence a Zvýšení nebo
snížení
zachování ploch
povodňového rizika zeleně

Přestavba ploch zeleně
v rámci zastavěného
území

Dodržení
architektonického rázu
včetně podpory
krajinné zeleně

kladné, záporné

Záporný

Podmíněně záporný

Podmíněně kladný

vlivy:

Podmíněně
záporný
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Tabulka č. 84 Funkční využití OV 03 (obsahuje návrhové plochy P11-38; k.ú. – Ústí nad
Labem)
vlivy na:

vlivy:

ovzduší, klima,
půda, reliéf, voda

V současnosti
využíváno jako
plocha parkovišť;

stávající

Funkční využití DIS, ZV-L;
III. třída ochrany
zemědělské půdy;
Plocha se nachází
v záplavovém
území

fauna, flóra, les,
biologická
rozmanitost

Převažuje
zpevněná plocha,
při okrajích
zatravnění
STG:
Lipobukové a
jasanové doubravy

krajina, krajinný ráz
(KR), ÚSES, významné
krajinné prvky (VKP)

obyvatelstvo, hmotné
statky, kulturní,
architektonické a
archeologické
dědictví

Urbanizovaná sídelní
krajina; typický krajinný
celek nevylišen; mimo
CHKO;
zpevněné povrch cca na
72% plochy, umístění
v trojúhelníku
Požadavek na plochy
mimoúrovňového křížení občanského vybavení
rychlostních komunikací;
nejbližším prvkem ÚSES
a VKP je NBK 391 Vodní
plocha Labe oddělený
od lokality rychlostní
komunikací

sekundární,
přechodné,
krátkodobé

Po dobu výstavby:
zhoršení retence,
zvýšení prašnosti a
riziko úniku NEL

Po dobu výstavby
negativní; nutné
zajištění ochrany
vzrostlé zeleně

Přechodné zhoršení
krajinného rázu po dobu
výstavby; nutné zajištění
ochrany vzrostlé
vegetace

Po dobu výstavby
přechodné zhoršení
faktorů pohody; nutná
opatření k minimalizaci
snížení faktorů pohody

střednědobé,
dlouhodobé,
trvalé

Zpevněné a
zastřešené plochy,
nutná eliminace
negativního
ovlivnění retence a
snížení
povodňového
rizika; zábor ZPF
v uvedené třídě
ochrany

Zachování nebo
snížení ploch
zeleně; nutné
zachování
zatravněných ploch
ve stávajícím
rozsahu a doplnění
vzrostlou vegetací,
na 40% rozlohy
plochy

Dodržení harmonického
měřítka krajiny
(prostorové vazby celku
a prvků)

Zlepšení občanské
vybavenosti

synergické a
kumulativní,
kompenzační

Udržení retence a Zvýšení nebo
snížení
zachování ploch
povodňového rizika zeleně

Nepředpokládá se
ovlivnění krajinného
rázu

Dodržení
architektonického rázu
včetně podpory
krajinné zeleně

kladné, záporné

Záporný

Podmíněně kladný

Podmíněně kladný

Podmíněně kladný
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Tabulka č. 85 Funkční využití OV 04 (obsahuje návrhové plochy P7-6, P7-5, P7-2; k.ú. –
Bukov)
vlivy na:

vlivy:

ovzduší, klima,
půda, reliéf, voda

V současnosti
využíváno jako
trvalé travní
porosty situované
mezi komunikace;
stávající

Funkční využití:
ZO, OV, PV, DI-S;
III. a IV. třída
ochrany
zemědělské půdy;
mimo aktivní zónu
a záplavová území

fauna, flóra, les,
biologická
rozmanitost

krajina, krajinný ráz
(KR), ÚSES, významné
krajinné prvky (VKP)

obyvatelstvo,
hmotné statky,
kulturní,
architektonické a
archeologické
dědictví

Urbanizovaná sídelní
krajina;
typický krajinný celek
nevylišen; mimo CHKO;
Trvalé travní
porosty
STG:
lipobukové
doubravy

Plochy zeleně
v zastavěném území
(„zelený ostrov“);
Zástavba ovlivní krajinný
ráz;

Požadavek na plochy
občanského vybavení

Nejbližším prvkem
ÚSES je cca 45 m
v severojižním směru
LBK 579 Habrovický
rybník

sekundární,
přechodné,
krátkodobé

Po dobu výstavby:
zhoršení retence,
zvýšení prašnosti a
riziko úniku NEL

Po dobu výstavby
negativní; nutné
zajištění ochrany
vzrostlé zeleně

Přechodné zhoršení
krajinného rázu po dobu
výstavby; nutné zajištění
ochrany vzrostlé
vegetace

Po dobu výstavby
přechodné zhoršení
faktorů pohody; nutná
opatření k minimalizaci
snížení faktorů pohody

střednědobé,
dlouhodobé,
trvalé

Zpevněné a
zastřešené plochy,
nutná eliminace
negativního
ovlivnění retence a
snížení
povodňového
rizika; zábor ZPF
v uvedených
třídách ochrany

Trvalé snížení
plochy vegetace;
nutné zachování
zatravněných
ploch, vzrostlé
vegetace a sadové
úpravy na
minimálně 40%
plochy

Porušení harmonického
měřítka krajiny
(prostorové vazby celku
a prvků)

Zlepšení občanské
vybavenosti

synergické a
kumulativní,
kompenzační

Snížení ploch
zeleně a zmenšení
Udržení retence a
ploch pro biotopy a
snížení
biodiverzitu se
povodňového rizika
synergencí a
kumulaci vlivu

Přestavba ploch zeleně
v rámci zastavěného
území

Dodržení
architektonického rázu
včetně podpory
krajinné zeleně

kladné, záporné

Záporný

Podmíněně záporný

Podmíněně kladný

Podmíněně kladný
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Tabulka č. 86 Funkční využití OV 05 (obsahuje návrhové plochy Z6-9; k.ú. – Skorotice u Ústí
nad Labem)
vlivy na:

vlivy:

ovzduší, klima,
půda, reliéf, voda

V současnosti
využíváno jako
trvalé travní
porosty;

fauna, flóra, les,
biologická
rozmanitost

Extenzivně
využívané louky

Funkční využití ZT; IV. a V. třída
ochrany
zemědělské půdy;
mimo aktivní zónu
a záplavová území

STG:

sekundární,
přechodné,
krátkodobé

Po dobu výstavby:
zhoršení retence,
zvýšení prašnosti a
riziko úniku NEL

Po dobu výstavby
negativní; nutné
zajištění ochrany
vzrostlé zeleně

střednědobé,
dlouhodobé,
trvalé

Zpevněné a
zastřešené plochy,
nutná eliminace
negativního
ovlivnění retence a
snížení
povodňového
rizika; zábor ZPF
v uvedených
třídách ochrany

Trvalé snížení
plochy vegetace;
nutné zachování
zatravněných
ploch, vzrostlé
vegetace a sadové
úpravy na
minimálně 40%
plochy

synergické a
kumulativní,
kompenzační

Snížení ploch
zeleně a zmenšení
Udržení retence a
ploch pro biotopy a
snížení
biodiverzitu se
povodňového rizika
synergencí a
kumulaci vlivu

kladné, záporné

Záporný

stávající

Lipobukové
doubravy

Podmíněně
záporný

krajina, krajinný ráz
(KR), ÚSES, významné
krajinné prvky (VKP)

obyvatelstvo,
hmotné statky,
kulturní,
architektonické a
archeologické
dědictví

Urbanizovaná krajina
bez vylišeného reliéfu;
typický krajinný celek
nevylišen; mimo CHKO;
nejbližším prvkem je
LBK 579a Habrovický
rybník cca 3 m
v západním směru,
ostatní prvky ÚSES ani
VKP se nevyskytují

Požadavek na plochy
občanského vybavení

Přechodné zhoršení
krajinného rázu po dobu
výstavby; nutné zajištění
ochrany vzrostlé
vegetace

Po dobu výstavby
přechodné zhoršení
faktorů pohody; nutná
opatření k minimalizaci
snížení faktorů pohody

Porušení harmonického
měřítka krajiny
(prostorové vazby celku
a prvků)

Zlepšení občanské
vybavenosti

Expanze zastavěného
území do volné krajiny

Dodržení
architektonického rázu
včetně podpory
krajinné zeleně

Podmíněně záporný

Podmíněně kladný
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OV-KM občanské vybavení - komerční zařízení malá a střední
Převažujícím účelem využití je zařízení komerční vybavenosti (administrativa, obchodní
prodej, ubytování, atd.), připouští se administrativní a správní budovy, maloobchod
do 800 m2, veřejné ubytování, zábavní zařízení, drobná výroba a služby nerušící ostatní
funkce, hromadné parkování a garáže s motoristickými službami. Podmíněně se připouští
byty služební, pohotovostní a majitelů zařízení.
Podmínky prostorového uspořádání: pro každé dva hektary vymezené zastavitelné plochy
bude vymezena plocha veřejného prostranství s touto zastavitelnou plochou související
o výměře nejméně 1000 m2, do této výměry se nezapočítávají pozemní komunikace.
Využití je stejné jako u ploch OV-K, liší se v prostorovém uspořádání.
PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ
koeficient zastavění plochy: max. 0,45
koeficient nezpevněných ploch: min. 0,3
výška zástavby: 2 nadzemní podlaží, max. výška 12 m, případné technologické nároky na
vyšší objekty budou řešeny individuálně

Tabulka č. 87 Seznam veškerých ploch funkčního využití OV-KM
č. plochy
P7-1
Z7-1
P11-54
Z1-8

rozloha
2208,689
2715,507
21448,483
326606,286
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Tabulka č. 88 Funkční využití OV-KM 01 (obsahuje návrhové plochy P11-40, P11-54; k.ú. –
Ústí nad Labem)
vlivy na:

vlivy:

stávající

ovzduší, klima,
půda, reliéf, voda

fauna, flóra, les,
biologická
rozmanitost

V současnosti
využíváno jako trvalý
travní porost
s funkčním využitím cca 72% výměry
tvoří zpevněné
ZO;
plochy,
plocha P11-40 (cca
nezpevněná
30% plochy je
plocha je
nezastavěno) I. třída zatravněna
ochrany zemědělské
půdy, plocha P11-54 STG:
bez třídy ochrany
jasanové olšiny
ZPF; plochy spadají
do záplavového
území i aktivní zóny

krajina, krajinný ráz
(KR), ÚSES, významné
krajinné prvky (VKP)

obyvatelstvo,
hmotné statky,
kulturní,
architektonické a
archeologické
dědictví

Urbanizovaná sídelní
krajina;
Součást zastavěného
území; plocha P11-54
cele zasahuje do IV.
zóny CHKO, zároveň
bezprostředně sousedí
s NBK 391 Vodní plocha Požadavek na
Labe a VKP ze zákona; plochy občanského
vybavení
plocha P11-40 je
vzdálena cca 12 m od
NBK 391 Vodní plocha
Labe, od kterého je
oddělena rychlostní
komunikací; typický
krajinný celek Údolí
Labe-Sebuzínsko
Po dobu výstavby
přechodné zhoršení
faktorů pohody;
nutná opatření
k minimalizaci
snížení faktorů
pohody

sekundární,
přechodné,
krátkodobé

Po dobu výstavby:
zhoršení retence,
zvýšení prašnosti a
riziko úniku NEL

Po dobu výstavby
negativní; nutné
zajištění ochrany
vzrostlé zeleně

Přechodné zhoršení
krajinného rázu po dobu
výstavby; nutné zajištění
ochrany vzrostlé
vegetace

střednědobé,
dlouhodobé,
trvalé

Zpevněné a
zastřešené plochy,
nutná eliminace
negativního ovlivnění
retence a snížení
povodňového rizika;
zápore
zemědělského
půdního fondu
v uvedených třídách
ochrany

Trvalé snížení
plochy vegetace;
nutné zachování
zatravněných
ploch, vzrostlé
vegetace a sadové
úpravy na
minimálně %
plochy; nezbytné
zajištění ochrany
prvků ÚSES a VKP

Dodržení harmonického
měřítka krajiny
(prostorové vazby celku
a prvků)

Zlepšení občanské
vybavenosti
(administrativa a
komerční zařízení);
zvýšení rizika
povodňových škod

synergické a
kumulativní,
kompenzační

Udržení retence a
snížení
povodňového rizika

Snížení ploch
zeleně a zmenšení
ploch pro biotopy a
biodiverzitu se
synergencí a
kumulaci vlivu

Expanze zastavěného
území do volné krajiny a
zábor ploch zeleně
v rámci zastavěného
území

Dodržení
architektonického
rázu včetně podpory
krajinné zeleně

kladné, záporné

Záporný

Podmíněně
záporný

Podmíněně záporný

Záporný
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Tabulka č. 89 Funkční využití OV-KM 02 (obsahuje návrhové plochy P7-1, Z7-1; k.ú. –
Bukov)
vlivy na:

vlivy:

ovzduší, klima,
půda, reliéf, voda

V současnosti
využíváno

stávající

jako trvalý travní
porost s funkčním
využitím ZV-LP; IV. a
V. třída ochrany
zemědělské půdy;
mimo záplavová
území a aktivní zónu

fauna, flóra, les,
biologická
rozmanitost

Cca 18%
agregované plochy
je zastavěné;
plocha Z7-1 je
pokryta
spontánními
lesními porosty,
plocha P7-1
převážně trvalými
travními porosty
STG:
lipodubové bučiny,
lipové doubravy,
lipojavorové
dubové bučiny
Po dobu výstavby
negativní; nutné
zajištění ochrany
vzrostlé zeleně

krajina, krajinný ráz
(KR), ÚSES, významné
krajinné prvky (VKP)

obyvatelstvo,
hmotné statky,
kulturní,
architektonické a
archeologické
dědictví

Urbanizovaná sídelní
krajina;
součást zastavěného i
nezastavěného území,
v obou případech
vegetace tvoří většinu
posuzované plochy;
není součástí CHKO,
plocha Z7-1
bezprostředně sousedí
s VKP ze zákona; bez
vylišení typického
krajinného celku

Požadavek na
plochy občanského
vybavení

Přechodné zhoršení
krajinného rázu po dobu
výstavby; nutné zajištění
ochrany vzrostlé
vegetace

Po dobu výstavby
přechodné zhoršení
faktorů pohody;
nutná opatření
k minimalizaci
snížení faktorů
pohody

sekundární,
přechodné,
krátkodobé

Po dobu výstavby:
zhoršení retence,
zvýšení prašnosti a
riziko úniku NEL

střednědobé,
dlouhodobé,
trvalé

Trvalé snížení
plochy vegetace;
Zpevněné a
nutné zachování
zastřešené plochy,
zatravněných
nutná eliminace
ploch, vzrostlé
negativního ovlivnění
vegetace a sadové
retence a snížení
úpravy na
povodňového rizika;
minimálně 40%
zábor ZPF
plochy; nutná
v uvedených třídách
opatření k ochraně
ochrany
kvality vody a
ochraně VKP

Porušení harmonického
měřítka krajiny
(prostorové vazby celku
a prvků)

Zlepšení občanské
vybavenosti
(administrativa a
komerční zařízení)

synergické a
kumulativní,
kompenzační

Snížení ploch
zeleně a zmenšení
Udržení retence a
ploch pro biotopy a
snížení povodňového
biodiverzitu se
rizika
synergencí a
kumulaci vlivu;

Expanze zastavěného
území do volné krajiny a
zábor ploch zeleně
v rámci zastavěného
území

Dodržení
architektonického
rázu včetně podpory
krajinné zeleně

kladné, záporné

Záporný

Podmíněně záporný

Podmíněně kladný

Podmíněně
záporný
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Tabulka č. 90 Funkční využití OV-KM 03 (obsahuje návrhové plochy Z1-1; k.ú. – Dělouš)
vlivy na:

vlivy:

ovzduší, klima,
půda, reliéf, voda

V současnosti
využíváno

stávající

jako intenzivní
kulturní louky
s funkčním využitím
Z-T
fyzický stav:
intenzivní kulturní
louky na
rekultivacích

fauna, flóra, les,
biologická
rozmanitost

Zpevněné plochy
se nevyskytují,
intenzivní kulturní
louky, část plochy
bez vegetace
STG:
lipodubové bučiny

krajina, krajinný ráz
(KR), ÚSES, významné
krajinné prvky (VKP)

obyvatelstvo,
hmotné statky,
kulturní,
architektonické a
archeologické
dědictví

Rekultivovaná plocha
s charakterem
lesozemědělské krajiny
rovin a pahorkatin;
nejbližším prvkem ÚSES
Požadavek na
a zároveň VKP ze
plochy občanského
zákona je LBK 553
vybavení
Hluboký les, cca 170 m
severně (od lokality
oddělený dálnicí); bez
vylišení typického
krajinného celku
Po dobu výstavby
přechodné zhoršení
faktorů pohody;
nutná opatření
k minimalizaci
snížení faktorů
pohody

sekundární,
přechodné,
krátkodobé

Po dobu výstavby:
zhoršení retence,
zvýšení prašnosti a
riziko úniku NEL

Po dobu výstavby
negativní; nutné
zajištění ochrany
vzrostlé zeleně

Přechodné zhoršení
krajinného rázu po dobu
výstavby; nutné zajištění
ochrany vzrostlé
vegetace

střednědobé,
dlouhodobé,
trvalé

Zpevněné a
zastřešené plochy,
nutná eliminace
negativního ovlivnění
retence a snížení
povodňového rizika;
III. třída ochrany
zemědělské půdy

Trvalé snížení
plochy vegetace;
nutné zachování
zatravněných
ploch, vzrostlé
vegetace a sadové
úpravy na
minimálně plochy

Porušení harmonického
měřítka krajiny
(prostorové vazby celku
a prvků)

Zlepšení občanské
vybavenosti
(administrativa a
komerční zařízení)

synergické a
kumulativní,
kompenzační

Udržení retence a
snížení
povodňového rizika

Snížení ploch
zeleně a zmenšení
ploch pro biotopy a
biodiverzitu se
synergencí a
kumulaci vlivu

Expanze zastavěného
území do volné krajiny

Dodržení
architektonického
rázu včetně podpory
krajinné zeleně

kladné, záporné

Záporný

Podmíněně
záporný

Podmíněně záporný

Podmíněně kladný
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OV-K občanské vybavení - komerční zařízení plošně rozsáhlá
Převažujícím účelem využití je zařízení komerční a občanské vybavenosti plošně rozsáhlejší
s většinou vysokými nároky na dopravní infrastrukturu. Připouští se administrativní a správní
budovy, maloobchod do 800 m2, veřejné ubytování, zábavní a kulturní střediska, hromadné
parkingy a garáže s motoristickými službami, podmíněně se připouští byty služební,
pohotovostní a majitelů zařízení.
Podmínky prostorového uspořádání: pro plochy bude zpracována a projednána územní
studie, která zajistí, že 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.
Nepřípustné:
- bydlení (s výjimkou služebního bytu)
- zařízení sociální péče, lůžková zdravotnická zařízení
- jakékoliv činnosti vyžadující obsluhu těžkou dopravou nebo činnosti, které by svými negativními hygienickými
vlivy obtěžovaly okolí
- plochy a zařízení pro individuální rekreaci

Min. 30% funkční plochy by měla být funkční vysoká zeleň tj. keře, stromy, dalších 10-25 %
zeleň nízká, KZP max. 0,45, stavby nad 12 m nad rostlý terén vždy posuzovat z hlediska
krajinného rázu (vytváření nových dominant), v případě možného zdroje hluku (zábavní
a kulturní střediska apod.) nutná protihluková opatření – faktory pohody.
Tabulka č. 91 Seznam veškerých ploch funkčního využití
č. plochy
rozloha
P11-9
8897,343 *
P17-3
33820,181 *
P9-4
4656,352
* podmíněno studií
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Tabulka č. 92 Funkční využití OV-K 01 (obsahuje návrhové plochy P17-3; k.ú. – Vaňov)
vlivy na:

vlivy:

stávající

ovzduší, klima,
půda, reliéf, voda

V současnosti
využíváno jako
přístav s funkčním
využitím DI-V; bez
třídy ochrany
zemědělské půdy;
mimo aktivní zónu a
záplavové území

fauna, flóra, les,
biologická
rozmanitost

Zpevněné i
nezpevněné plochy
se sporadickým
výskytem spontánní
vegetace
narušovaných
stanovišť na cca
26% plochy
STG:
jasanové olšiny

krajina, krajinný ráz
(KR), ÚSES,
významné krajinné
prvky (VKP)

Urbanizovaná krajina
bez vylišeného reliéfu
(avšak na protilehlém
břehu Labe se
vyskytuje unikátní
krajina izolovaných
kuželů),
bezprostřední
sousedství s NBK 391
pod Sebuzínem a VKP
Labe,

obyvatelstvo,
hmotné statky,
kulturní,
architektonické a
archeologické
dědictví

Požadavek na
plochy občanského
vybavení

IV. zóna CHKO
Přechodné zhoršení
krajinného rázu po
dobu výstavby; nutné
zajištění ochrany
vzrostlé vegetace

Po dobu výstavby
přechodné zhoršení
faktorů pohody;
nutná opatření
k minimalizaci
snížení faktorů
pohody

sekundární,
přechodné,
krátkodobé

Po dobu výstavby:
zhoršení retence,
zvýšení prašnosti a
riziko úniku NEL

Po dobu výstavby
negativní; nutné
zajištění ochrany
vzrostlé zeleně,
prvků ÚSES a VKP

střednědobé,
dlouhodobé,
trvalé

Zpevněné a
zastřešené plochy,
nutná eliminace
negativního ovlivnění
retence a snížení
povodňového rizika

Neovlivnění rozlohy
ploch vegetace;
nutné plochy
vegetace na
minimálně 40%
plochy; sadové
úpravy respektující
použitým druhy STG

Porušení
harmonického měřítka
krajiny (prostorové
vazby celku a prvků)

Zlepšení občanské
vybavenosti
(administrativa a
komerční zařízení)

synergické a
kumulativní,
kompenzační

Udržení retence a
snížení
povodňového rizika

Zvýšení ploch pro
biotopy biodiverzitu

Přestavba
zastavěného území

Dodržení
architektonického
rázu včetně podpory
krajinné zeleně

kladné, záporné

Záporný

Podmíněně záporný

Podmíněně záporný

Podmíněně kladný
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Tabulka č. 93 Funkční využití OV-K 02 (obsahuje návrhové plochy P11-9; k.ú. – Ústí na
Labem)
vlivy na:

vlivy:

stávající

obyvatelstvo,
hmotné statky,
kulturní,
architektonické a
archeologické
dědictví

ovzduší, klima,
půda, reliéf, voda

fauna, flóra, les,
biologická
rozmanitost

krajina, krajinný ráz
(KR), ÚSES,
významné krajinné
prvky (VKP)

V současnosti
využíváno
jako trvalý travní
porost s funkčním
využitím ZV-LP; IV.
třídy ochrany
zemědělské půdy;
mimo aktivní zónu a
záplavová území

Trvalý travní porost
s výskytem
vzrostlých dřevin a
rozptýlené vegetace,
návaznost na
předlesová sukcesní
stádia, vegetace
zaujímá cca 93%
plochy
STG:
lipobukové doubravy

Urbanizovaná sídelní
krajina; plocha
navazuje na větší
rozlohy vegetace
(„zelený ostrov“ v silně
urbanizovaném
prostoru), VKP ani
prvky ÚSES se v okolí
nevyskytují; plocha je
mimo CHKO

Požadavek na
plochy občanského
vybavení

Po dobu výstavby
negativní; nutné
zajištění ochrany
vzrostlé zeleně

Přechodné zhoršení
krajinného rázu po
dobu výstavby; nutné
zajištění ochrany
vzrostlé vegetace

Po dobu výstavby
přechodné zhoršení
faktorů pohody;
nutná opatření
k minimalizaci
snížení faktorů
pohody

Porušení
harmonického měřítka
krajiny (prostorové
vazby celku a prvků)

Zlepšení občanské
vybavenosti
(administrativa a
komerční zařízení),
snížení možností
rekreace na
plochách blízkých
přírodním (snížení
kvality obytného
prostoru)

sekundární,
přechodné,
krátkodobé

Po dobu výstavby:
zhoršení retence,
zvýšení prašnosti a
riziko úniku NEL

střednědobé,
dlouhodobé,
trvalé

Snížení rozlohy
ploch vegetace;
Zpevněné a
nutné plochy
zastřešené plochy,
vegetace na
nutná eliminace
minimálně 40%
negativního ovlivnění plochy; sadové
retence a snížení
úpravy respektující
povodňového rizika; použitým druhy STG,
zábory ZPF
nutná opatření
v uvedené třídě
k ochraně kvality
ochrany
vody vodního toku a
VKP

synergické a
kumulativní,
kompenzační

Udržení retence a
snížení
povodňového rizika

Snížení ploch zeleně
a zmenšení ploch
pro biotopy a
Přestavba
biodiverzitu se
zastavěného území
synergencí a
kumulaci vlivu

kladné, záporné

Záporný

Podmíněně záporný

Podmíněně kladný
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Tabulka č. 94 Funkční využití OV-K 03 (obsahuje návrhové plochy P9-4; k.ú. – Předlice)
vlivy na:

vlivy:

ovzduší, klima,
půda, reliéf, voda

fauna, flóra, les,
biologická
rozmanitost

V současnosti
využíváno

stávající

Jako intenzivní trvalý Zpevněné plochy se
vyskytují na cca 3%
travní porost
s funkčním využitím rozlohy plochy
ZO;
STG:
III. třídy ochrany
lipobukové doubravy
zemědělské půdy;
mimo aktivní zónu a
záplavová území
Po dobu výstavby
negativní; nutné
zajištění ochrany
vzrostlé zeleně,
prvků ÚSES a VKP

krajina, krajinný ráz
(KR), ÚSES,
významné krajinné
prvky (VKP)

Urbanizovaná krajina
bez vylišeného reliéfu,
mimo CHKO,
nejbližším prvkem
ÚSES je LBK 624
Ždírnický potok
(zároveň VKP ze
zákona) vzdálený cca
150 m

obyvatelstvo,
hmotné statky,
kulturní,
architektonické a
archeologické
dědictví

Požadavek na
plochy občanského
vybavení

v jihozápadním směru
Přechodné zhoršení
krajinného rázu po
dobu výstavby; nutné
zajištění ochrany
vzrostlé vegetace

Po dobu výstavby
přechodné zhoršení
faktorů pohody;
nutná opatření
k minimalizaci
snížení faktorů
pohody

sekundární,
přechodné,
krátkodobé

Po dobu výstavby:
zhoršení retence,
zvýšení prašnosti a
riziko úniku NEL

střednědobé,
dlouhodobé,
trvalé

Snížení rozlohy
ploch vegetace;
Zpevněné a
nutné plochy
zastřešené plochy,
vegetace na
nutná eliminace
minimálně 40%
negativního ovlivnění plochy; sadové
Nepředpokládá se
retence a snížení
ovlivnění krajinného
úpravy respektující
povodňového rizika; použitým druhy STG, rázu
zábory ZPF
nutná opatření
v uvedené třídě
k ochraně kvality
ochrany
vody vodního toku a
VKP

synergické a
kumulativní,
kompenzační

Udržení retence a
snížení
povodňového rizika

Snížení ploch zeleně
a zmenšení ploch
pro biotopy a
Přestavba
biodiverzitu se
zastavěného území
synergencí a
kumulaci vlivu

Dodržení
architektonického
rázu včetně podpory
krajinné zeleně

kladné, záporné

Záporný

Podmíněně záporný

Podmíněně kladný

Podmíněně kladný

„Vyhodnocení vlivů Konceptu ÚP Ústí nad Labem na životní prostředí“

Zlepšení občanské
vybavenosti
(administrativa a
komerční zařízení)

142

Tabulka č. 95 Funkční využití OV-KM 01 (obsahuje návrhové plochy P11-40, P11-54; k.ú. –
Ústí nad Labem)
vlivy na:

vlivy:

ovzduší, klima,
půda, reliéf, voda

fauna, flóra, les,
biologická
rozmanitost

krajina, krajinný ráz
(KR), ÚSES,
významné krajinné
prvky (VKP)

obyvatelstvo,
hmotné statky,
kulturní,
architektonické a
archeologické
dědictví

Urbanizovaná sídelní
krajina;

stávající

V současnosti
využíváno jako trvalý
travní porost
s funkčním využitím
Cca 72% výměry
ZO;
tvoří zpevněné
plocha P11-40 (cca
plochy, nezpevněná
30% plochy je
plocha je zatravněna
nezastavěno) I. třída
ochrany zemědělské STG:
půdy, plocha P11-54 jasanové olšiny
bez třídy ochrany
ZPF; plochy spadají
do záplavového
území i aktivní zóny

Součást zastavěného
území; plocha P11-54
cele zasahuje do IV.
zóny CHKO, zároveň
bezprostředně sousedí
s NBK 391 Vodní
Požadavek na
plocha Labe a VKP ze plochy občanského
zákona; plocha P11-40 vybavení
je vzdálena cca 12 m
od NBK 391 Vodní
plocha Labe, od
kterého je oddělena
rychlostní komunikací;
typický krajinný celek
Údolí LabeSebuzínsko
Po dobu výstavby
přechodné zhoršení
faktorů pohody;
nutná opatření
k minimalizaci
snížení faktorů
pohody

sekundární,
přechodné,
krátkodobé

Po dobu výstavby:
zhoršení retence,
zvýšení prašnosti a
riziko úniku NEL

Po dobu výstavby
negativní; nutné
zajištění ochrany
vzrostlé zeleně

Přechodné zhoršení
krajinného rázu po
dobu výstavby; nutné
zajištění ochrany
vzrostlé vegetace

střednědobé,
dlouhodobé,
trvalé

Zpevněné a
zastřešené plochy,
nutná eliminace
negativního ovlivnění
retence a snížení
povodňového rizika;
zápore
zemědělského
půdního fondu
v uvedených třídách
ochrany

Trvalé snížení plochy
vegetace; nutné
zachování
zatravněných ploch,
vzrostlé vegetace a
sadové úpravy na
minimálně % plochy;
nezbytné zajištění
ochrany prvků ÚSES
a VKP

Dodržení
harmonického měřítka
krajiny (prostorové
vazby celku a prvků)

Zlepšení občanské
vybavenosti
(administrativa a
komerční zařízení);
zvýšení rizika
povodňových škod

synergické a
kumulativní,
kompenzační

Udržení retence a
snížení
povodňového rizika

Snížení ploch zeleně
a zmenšení ploch
pro biotopy a
biodiverzitu se
synergencí a
kumulaci vlivu

Expanze zastavěného
území do volné krajiny
a zábor ploch zeleně
v rámci zastavěného
území

Dodržení
architektonického
rázu včetně podpory
krajinné zeleně

kladné, záporné

Záporný

Podmíněně záporný

Podmíněně záporný

Záporný
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Tabulka č. 96 Funkční využití OV-KM 02 (obsahuje návrhové plochy P7-1, Z7-1; k.ú. – Bukov)
vlivy na:

vlivy:

stávající

ovzduší, klima,
půda, reliéf, voda

fauna, flóra, les,
biologická
rozmanitost

Cca 18%
agregované plochy
je zastavěné; plocha
V současnosti
Z7-1 je pokryta
využíváno
spontánními lesními
jako trvalý travní
porosty, plocha P7-1
porost s funkčním
převážně trvalými
využitím ZV-LP; IV. a travními porosty
V. třída ochrany
STG:
zemědělské půdy;
mimo záplavová
lipodubové bučiny,
území a aktivní zónu lipové doubravy,
lipojavorové dubové
bučiny

krajina, krajinný ráz
(KR), ÚSES,
významné krajinné
prvky (VKP)

obyvatelstvo,
hmotné statky,
kulturní,
architektonické a
archeologické
dědictví

Urbanizovaná sídelní
krajina;
součást zastavěného i
nezastavěného území,
v obou případech
vegetace tvoří většinu Požadavek na
plochy občanského
posuzované plochy;
vybavení
není součástí CHKO,
plocha Z7-1
bezprostředně sousedí
s VKP ze zákona; bez
vylišení typického
krajinného celku
Po dobu výstavby
přechodné zhoršení
faktorů pohody;
nutná opatření
k minimalizaci
snížení faktorů
pohody

sekundární,
přechodné,
krátkodobé

Po dobu výstavby:
zhoršení retence,
zvýšení prašnosti a
riziko úniku NEL

Po dobu výstavby
negativní; nutné
zajištění ochrany
vzrostlé zeleně

Přechodné zhoršení
krajinného rázu po
dobu výstavby; nutné
zajištění ochrany
vzrostlé vegetace

střednědobé,
dlouhodobé,
trvalé

Zpevněné a
zastřešené plochy,
nutná eliminace
negativního ovlivnění
retence a snížení
povodňového rizika;
zábor ZPF
v uvedených třídách
ochrany

Trvalé snížení plochy
vegetace; nutné
zachování
zatravněných ploch,
vzrostlé vegetace a
sadové úpravy na
minimálně % plochy;
nutná opatření
k ochraně kvality
vody a ochraně VKP

Porušení
harmonického měřítka
krajiny (prostorové
vazby celku a prvků)

Zlepšení občanské
vybavenosti
(administrativa a
komerční zařízení)

synergické a
kumulativní,
kompenzační

Udržení retence a
snížení
povodňového rizika

Snížení ploch zeleně
a zmenšení ploch
pro biotopy a
biodiverzitu se
synergencí a
kumulaci vlivu

Expanze zastavěného
území do volné krajiny
a zábor ploch zeleně
v rámci zastavěného
území

Dodržení
architektonického
rázu včetně podpory
krajinné zeleně

kladné, záporné

Záporný

Podmíněně záporný

Podmíněně záporný

Podmíněně kladný
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Tabulka č. 97 Funkční využití OV-KM 03 (obsahuje návrhové plochy Z1-1; k.ú. – Dělouš)
vlivy na:

vlivy:

ovzduší, klima,
půda, reliéf, voda

V současnosti
využíváno

stávající

jako intenzivní
kulturní louky
s funkčním využitím
Z-T
fyzický stav:
intenzivní kulturní
louky na
rekultivacích

fauna, flóra, les,
biologická
rozmanitost

Zpevněné plochy se
nevyskytují,
intenzivní kulturní
louky, část plochy
bez vegetace
STG:
lipodubové bučiny

krajina, krajinný ráz
(KR), ÚSES,
významné krajinné
prvky (VKP)

obyvatelstvo,
hmotné statky,
kulturní,
architektonické a
archeologické
dědictví

Rekultivovaná plocha
s charakterem
lesozemědělské
krajiny rovin a
pahorkatin; nejbližším
prvkem ÚSES a
zároveň VKP ze
zákona je LBK 553
Hluboký les, cca 170
m severně (od lokality
oddělený dálnicí); bez
vylišení typického
krajinného celku

Požadavek na
plochy občanského
vybavení

Po dobu výstavby
přechodné zhoršení
faktorů pohody;
nutná opatření
k minimalizaci
snížení faktorů
pohody

Zlepšení občanské
vybavenosti
(administrativa a
komerční zařízení)

sekundární,
přechodné,
krátkodobé

Po dobu výstavby:
zhoršení retence,
zvýšení prašnosti a
riziko úniku NEL

Po dobu výstavby
negativní; nutné
zajištění ochrany
vzrostlé zeleně

Přechodné zhoršení
krajinného rázu po
dobu výstavby; nutné
zajištění ochrany
vzrostlé vegetace

střednědobé,
dlouhodobé,
trvalé

Zpevněné a
zastřešené plochy,
nutná eliminace
negativního ovlivnění
retence a snížení
povodňového rizika;
III. třída ochrany
zemědělské půdy

Trvalé snížení plochy
vegetace; nutné
zachování
zatravněných ploch,
vzrostlé vegetace a
sadové úpravy na
minimálně % plochy

Porušení
harmonického měřítka
krajiny (prostorové
vazby celku a prvků)

synergické a
kumulativní,
kompenzační

Udržení retence a
snížení
povodňového rizika

Snížení ploch zeleně
a zmenšení ploch
pro biotopy a
Expanze zastavěného
biodiverzitu se
území do volné krajiny
synergencí a
kumulaci vlivu

Dodržení
architektonického
rázu včetně podpory
krajinné zeleně

kladné, záporné

Záporný

Podmíněně záporný

Podmíněně kladný

Podmíněně záporný
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OV-S občanské vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení
Převažující účel této funkční plochy jsou tělovýchovná a sportovní zařízení. Připouští se
sportovní stadiony a hřiště, sportovně rekreační haly, sportovní a rehabilitační zařízení,
veřejné ubytování, stravování a maloobchod. Podmíněně přípustné jsou byty služební,
pohotovostní a majitelů zařízení.
Podmínky prostorového uspořádání: návrhové plochy P4 a Z6 budou využívány jako
travnaté plochy bez nových trvalých staveb.
CHARAKTERISTIKA
Plochy pro tělovýchovu a sport, pro činnosti související se sportovním využitím veřejností
URČENÉ VYUŽITÍ
- plochy pro zařízení a stavby sloužící k tělovýchově a rekreačnímu sportu
- krytá a otevřená zařízení pro sport, rekreaci a zábavu
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
- doprovodné stavby (šatny)
- doprovodné služby (veřejné stravování, obchod)
- doprovodná zeleň, pozemní komunikace, odstavné plochy, garáže
NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
- bydlení (s výjimkou služebního bytu)
- zařízení sociální péče, lůžková zdravotnická zařízení
- plochy a zařízení pro individuální rekreaci
- průmyslová výroba, sklady, velkoobchod
PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ
- koeficient zastavění plochy: max. 0,4
- koeficient nezpevněných ploch: min. 0,3
- výška zástavby: u krytých sportovišť - řešit individuálně, u otevřených sportovišť - 2 nadzemní podlaží, max.
výška 7,5 m s výjimkou tribun, osvětlení apod.

Tabulka č. 98 Seznam veškerých ploch funkčního využití
č. plochy
P10-1
P10-2
P11-24
P15-1
P15-5
P5-7
Z10-1
Z11-8
Z13-7

rozloha
669,256
4352,467
2297,782
8098,918
5879,035
6437,721
74581,657
38120,57
43718,456
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Tabulka č. 99 Funkční využití OV-S 01 (obsahuje návrhové plochy: P15-5, P15-1; k.ú. –
Mojžíř)
vlivy na:

vlivy:

ovzduší, klima,
půda, reliéf, voda

Louky s výskytem
rozptýlených i
vzrostlých dřevin,
stávající

Funkční využití: ZVL, ZV-P, OV-S, OVKM a TE,
III. a V. třída ochrany
zemědělského
půdního fondu

fauna, flóra, les,
biologická
rozmanitost

P15-5 je cela pokryta
vegetací bez výskytu
zpevněných ploch,
P15-1 zpevněné
plochy zaujímají cca
28% (15% agregované
plochy), extenzivně
využívané louky
s rozptýlenou vegetací
až přechodem
k předlesovým
sukcesním stádiím

Urbanizovaná sídelní
krajina; mimo CHKO
(II. zóna cca 34 m
severně),
bezprostřední
kontakt s VKP vodní
Požadavek na
tok, nejbližším
plochy občanského
prvkem ÚSES LBC
vybavení
167 Strážný cca
125 m
severovýchodně,

lipobukové doubravy

OZNRBK (ochranná
zóna nadregionální
hierarchie)

Po dobu výstavby
negativní; nutné
zajištění ochrany
vzrostlé zeleně, prvků
ÚSES

Přechodné zhoršení
krajinného rázu po
dobu výstavby; nutné
zajištění ochrany
vzrostlé vegetace

Po dobu výstavby
přechodné zhoršení
faktorů pohody;
nutná opatření
k minimalizaci
snížení faktorů
pohody

Porušení
harmonického
měřítka krajiny
(prostorové vazby
celku a prvků)

Zlepšení občanské
vybavenosti
(občanská
vybavenost- sport)

STG:

sekundární,
přechodné,
krátkodobé

Po dobu výstavby:
zhoršení retence,
zvýšení prašnosti a
riziko úniku NEL

střednědobé,
dlouhodobé,
trvalé

Zpevněné a
zastřešené plochy,
nutná eliminace
negativního ovlivnění
retence a snížení
povodňového rizika;
zábor zemědělského
půdního fondu
v uvedených třídách
ochrany

obyvatelstvo,
hmotné statky,
kulturní,
architektonické a
archeologické
dědictví

krajina, krajinný ráz
(KR), ÚSES,
významné krajinné
prvky (VKP)

Trvalé snížení rozlohy
ploch vegetace; nutné
plochy vegetace na
minimálně 75%
plochy; sadové úpravy
respektující použitým
druhy STG,
nutná opatření
k ochraně kvality vody
vodního toku a VKP

synergické a
kumulativní,
kompenzační

Udržení retence a
snížení
povodňového rizika,
místní vodoteč přímo
zaústěná do Labe
(NRBK)

Zmenšení ploch
zeleně, ploch pro
biotopy a biodiverzitu
se synergencí a
kumulaci vlivu

Expanze
zastavěného území,
přestavba ploch
sídelní zeleně

Dodržení
architektonického
rázu včetně podpory
krajinné zeleně

kladné, záporné

Záporný

Podmíněně kladný

Záporný

Podmíněně kladný
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Tabulka č. 100 Funkční využití OV-S 02 (obsahuje návrhové plochy: Z13-7; k.ú. – Krásné
Březno)
vlivy na:
krajina, krajinný ráz
(KR), ÚSES,
významné krajinné
prvky (VKP)

obyvatelstvo,
hmotné statky,
kulturní,
architektonické a
archeologické
dědictví

ovzduší, klima,
půda, reliéf, voda

fauna, flóra, les,
biologická
rozmanitost

Orná půda bez
výskytu zpevněných
ploch, funkční využití
Z-O; III. a IV. třída
ochrany zemědělské
půdy; bez výskytu
aktivní zóny a
záplavových území

Urbanizovaná sídelní
Celá plocha je
intenzivně zemědělsky krajina; mimo
CHKO, nejbližším
Požadavek na
využívána
prvkem je cca 64 m
plochy občanského
STG:
východně NBK 353 vybavení
U ZOO, VKP se
lipobukové doubravy
nevyskytují

sekundární,
přechodné,
krátkodobé

Po dobu výstavby:
zhoršení retence,
zvýšení prašnosti a
riziko úniku NEL

Po dobu výstavby
negativní; nutné
zajištění ochrany
vzrostlé zeleně, prvků
ÚSES

střednědobé,
dlouhodobé,
trvalé

Trvalé snížení rozlohy
ploch vegetace; nutné
plochy vegetace na
Zpevněné a
minimálně 75%
zastřešené plochy,
plochy; sadové úpravy
nutná eliminace
negativního ovlivnění respektující použitým
druhy STG,
retence a snížení
povodňového rizika
nutná opatření
k ochraně kvality vody
vodního toku a VKP

synergické a
kumulativní,
kompenzační

Udržení retence a
snížení
povodňového rizika

kladné, záporné

Záporný

vlivy:

stávající

Přechodné zhoršení
krajinného rázu po
dobu výstavby; nutné
zajištění ochrany
vzrostlé vegetace

Po dobu výstavby
přechodné zhoršení
faktorů pohody;
nutná opatření
k minimalizaci
snížení faktorů
pohody

Porušení
harmonického
měřítka krajiny
(prostorové vazby
celku a prvků)

Zlepšení občanské
vybavenosti
(občanská
vybavenost- sport)

Zmenšení ploch
zeleně, ploch pro
biotopy a biodiverzitu
se synergencí a
kumulaci vlivu

Expanze
zastavěného území,
přestavba ploch
sídelní zeleně

Dodržení
architektonického
rázu včetně podpory
krajinné zeleně

Podmíněně kladný

Záporný

Podmíněně kladný
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Tabulka č. 101 Funkční využití OV-S 03 (obsahuje návrhové plochy P11-24, Z11-8; k.ú. –
Ústí nad Labem)
vlivy na:

obyvatelstvo,
hmotné statky,
kulturní,
architektonické a
archeologické
dědictví

ovzduší, klima,
půda, reliéf, voda

fauna, flóra, les,
biologická
rozmanitost

krajina, krajinný ráz
(KR), ÚSES,
významné krajinné
prvky (VKP)

Plocha je cele
pokryta trvalým
travním porostem
s výskytem
vzrostlých dřevin,
funkční využití ZV-P,
SM-NL, SM-NP,Z-O;
Plocha se nachází
mimo záplavové
území a aktivní zónu;
III. třída ochrany
zemědělské půdy;
mimo aktivní zónu a
záplavové území

Plocha je cele pokryta
vegetací s plošně
drobným výskytem
cest pro pěší
STG:
lipobukové doubravy

Urbanizovaná sídelní
krajina; mimo
CHKO, východně od
Požadavek na
plochy Z11-8 cca 64
plochy občanského
m LBK 634a U ZOO
vybavení
(součást ONBK);
ostatní VKP se
nevyskytují

sekundární,
přechodné,
krátkodobé

Po dobu výstavby:
zhoršení retence,
zvýšení prašnosti a
riziko úniku NEL

Po dobu výstavby
negativní; nutné
zajištění ochrany
vzrostlé zeleně, prvků
ÚSES a VKP

Přechodné zhoršení
krajinného rázu po
dobu výstavby; nutné
zajištění ochrany
vzrostlé vegetace

Po dobu výstavby
přechodné zhoršení
faktorů pohody;
nutná opatření
k minimalizaci
snížení faktorů
pohody

střednědobé,
dlouhodobé,
trvalé

Trvalé snížení rozlohy
ploch vegetace; nutné
Zpevněné a
plochy vegetace na
zastřešené plochy,
minimálně 75%
nutná eliminace
plochy; sadové úpravy
negativního ovlivnění respektující použitým
retence a snížení
druhy STG,
povodňového rizika
nutná opatření
k ochraně kvality vody
vodního toku a VKP

Porušení
harmonického
měřítka krajiny
(prostorové vazby
celku a prvků)

Zlepšení občanské
vybavenosti
(občanská
vybavenost- sport)

synergické a
kumulativní,
kompenzační

Udržení retence a
snížení
povodňového rizika

Zmenšení ploch
zeleně, ploch pro
biotopy a biodiverzitu
se synergencí a
kumulaci vlivu

Expanze
zastavěného území,
přestavba ploch
sídelní zeleně

Dodržení
architektonického
rázu včetně podpory
krajinné zeleně

kladné, záporné

Záporný

Podmíněně záporný

Záporný

Podmíněně kladný

vlivy:

stávající
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Tabulka č. 102 Funkční využití OV-S 04 (obsahuje návrhové plochy: P10-2, P10-1, Z10-1;
k.ú. – Klíše)
vlivy na:

vlivy:

ovzduší, klima,
půda, reliéf, voda

Přirozené a
degradující louky,
spontánní lesní
porosty, les a
pobytové louky;
stávající

Funkční využití: Z-T,
SM-NL, PUPFL, ZVL;

fauna, flóra, les,
biologická
rozmanitost

Zpevněné plochy se
vyskytují na do 3%
rozlohy plochy
STG:

lipobukové doubravy,
Plocha se nachází
lipojavorové dubové
mimo záplavové
bučiny
území a aktivní zónu;
III. třída ochrany
zemědělské půdy
Po dobu výstavby
negativní; nutné
zajištění ochrany
vzrostlé zeleně, prvků
ÚSES a VKP

krajina, krajinný ráz
(KR), ÚSES,
významné krajinné
prvky (VKP)

obyvatelstvo,
hmotné statky,
kulturní,
architektonické a
archeologické
dědictví

Lesozemědělská
krajina sopečných
pohoří; mimo CHKO, Požadavek na
v bezprostředním
plochy občanského
kontaktu s LBK 154 a vybavení
153 Nad Předlicemi;
střet s VKP les

Přechodné zhoršení
krajinného rázu po
dobu výstavby; nutné
zajištění ochrany
vzrostlé vegetace

Po dobu výstavby
přechodné zhoršení
faktorů pohody;
nutná opatření
k minimalizaci
snížení faktorů
pohody

Porušení
harmonického
měřítka krajiny
(prostorové vazby
celku a prvků)

Zlepšení občanské
vybavenosti
(občanská
vybavenost- sport)

sekundární,
přechodné,
krátkodobé

Po dobu výstavby:
zhoršení retence,
zvýšení prašnosti a
riziko úniku NEL

střednědobé,
dlouhodobé,
trvalé

Zpevněné a
zastřešené plochy,
nutná eliminace
Trvalé snížení rozlohy
negativního ovlivnění ploch vegetace
retence a snížení
povodňového rizika

synergické a
kumulativní,
kompenzační

Udržení retence a
snížení
povodňového rizika

Snížení ploch zeleně a
zmenšení ploch pro
Expanze
biotopy a biodiverzitu
zastavěného území
se synergencí a
kumulaci vlivu

Dodržení
architektonického
rázu včetně podpory
krajinné zeleně

kladné, záporné

Záporný

Podmíněně záporný

Podmíněně kladný

„Vyhodnocení vlivů Konceptu ÚP Ústí nad Labem na životní prostředí“

Záporný
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Tabulka č. 103 Funkční využití OV-S 05 (obsahuje návrhové plochy: P5-7; k.ú. – Božtěšice)
vlivy na:

vlivy:

stávající

ovzduší, klima,
půda, reliéf, voda

Intenzivní trvalý
travní porost a objekt
občanské
vybavenosti, obojí
s funkčním využitím
OV; plocha se
nachází mimo aktivní
zónu a záplavové
území

fauna, flóra, les,
biologická
rozmanitost

Zpevněné plochy se
vyskytují na cca 3%
rozlohy plochy
STG:
lipobukové doubravy

krajina, krajinný ráz
(KR), ÚSES,
významné krajinné
prvky (VKP)

obyvatelstvo,
hmotné statky,
kulturní,
architektonické a
archeologické
dědictví

Urbanizovaná
krajina bez
vylišeného reliéfu,
mimo CHKO,
v bezprostředním
Požadavek na plochy
kontaktu s LBK 605a občanského vybavení
Holoměř a VKP les;
cca 15 m severně se
nachází VKP Klíšský
potok
Přechodné zhoršení
krajinného rázu po
dobu výstavby;
nutné zajištění
ochrany vzrostlé
vegetace

Po dobu výstavby
přechodné zhoršení
faktorů pohody; nutná
opatření
k minimalizaci snížení
faktorů pohody

sekundární,
přechodné,
krátkodobé

Po dobu výstavby:
zhoršení retence,
zvýšení prašnosti a
riziko úniku NEL

Po dobu výstavby
negativní; nutné
zajištění ochrany
vzrostlé zeleně, prvků
ÚSES a VKP

střednědobé,
dlouhodobé,
trvalé

Zpevněné a
zastřešené plochy,
nutná eliminace
negativního ovlivnění
retence a snížení
povodňového rizika;
III. třídy ochrany
zemědělské půdy

Snížení rozlohy ploch
vegetace; nutné plochy
vegetace na minimálně
75% plochy; sadové
Nepředpokládá se
úpravy respektující
ovlivnění krajinného
použitým druhy STG,
rázu
nutná opatření
k ochraně kvality vody
vodního toku a VKP

Zlepšení občanské
vybavenosti
(občanská
vybavenost sport)

synergické a
kumulativní,
kompenzační

Udržení retence a
snížení
povodňového rizika

Snížení ploch zeleně a
zmenšení ploch pro
Přestavba
biotopy a biodiverzitu
zastavěného území
se synergencí a
kumulaci vlivu

Dodržení
architektonického
rázu včetně podpory
krajinné zeleně

kladné, záporné

Záporný

Podmíněně záporný

Podmíněně kladný

„Vyhodnocení vlivů Konceptu ÚP Ústí nad Labem na životní prostředí“

Podmíněně kladný

151

SM-C plochy smíšené obytné v centrech měst
CHARAKTERISTIKA - Plochy smíšené obytné v centru města využívané zejména pro obslužnou sféru místního i
nadmístního významu, včetně bydlení ve funkčně smíšených a bytových domech. Poměr bydlení a ostatního
využití není určen, závisí na konkrétním objektu a jeho umístění.
URČENÉ VYUŽITÍ
- dominantní nadmístní a celoměstská vybavenost komerční i veřejná
- bydlení v objektech se smíšenou funkcí
- další podnikatelské aktivity, zejména celoměstského a nadmístního významu, v libovolném poměru k bydlení,
pokud ostatní využití není v hygienickém rozporu s funkcí bydlení
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
- nerušící technická, dopravní a veřejná vybavenost, související s obsluhou smíšených funkcí, včetně zajištění
kvality bydlení vymezeného území
- veřejná zeleň
- dětská hřiště
NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
- průmyslová výroba, sklady, velkoobchod s nutností časté dopravní obsluhy nebo obsluhy těžkou dopravou
- lůžková zdravotnická zařízení
- plochy a zařízení pro individuální rekreaci
PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ
- koeficient zastavění plochy: max. 0,7
/*
- koeficient nezpevněných ploch: min. 0,1
/*
výška zástavby: 3 nadzemní podlaží (nepřekračovat současnou výškovou hladinu objektů v daném území)
/* - specifické podmínky vzhledem k charakteru plochy, pro zástavbu proluk budou stanoveny individuálně

Tabulka č. 104 Seznam veškerých ploch funkčního využití
č. plochy
P11-26
P11-27
P11-30
P11-32
P11-33
P11-34
Nepodmíněno studií
P11-35
P11-36
P11-39
P18-1
P18-3
P18-4
P18-5

rozloha
11429,929
6967,393
16353,812
14355,191
7478,645
6489,021
8789,067
15320,792
4299,71
4997,454 *
6347,183 *
4541,909 *
5437,805 *

„Vyhodnocení vlivů Konceptu ÚP Ústí nad Labem na životní prostředí“
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Tabulka č. 105 Funkční využití SM-C 01 (obsahuje návrhové plochy P18-5, P18-4, P18-3,
P18-1; k.ú. – Střekov)
vlivy na:

obyvatelstvo,
hmotné statky,
kulturní,
architektonické a
archeologické
dědictví

ovzduší, klima, půda,
reliéf, voda

fauna, flóra, les,
biologická
rozmanitost

krajina, krajinný ráz
(KR), ÚSES,
významné krajinné
prvky (VKP)

Trvalé travní porosty
s výskytem vzrostlých
dřevin a minimem
zpevněných ploch,
funkčním využitím ZV-L
a SM-C;
Všechny dílčí plochy
s výjimkou P18-5,
zasahují do záplavového
území, plocha P18-3 je
v bezprostředním
kontaktu s aktivní
zónou;I. třída ochrany
zemědělského půdního
fondu, záplavové území
viz nahoře

Intenzivně
udržované
zatravněné plochy
parkového typu
s minimem
zastavěného
povrchu a
zpevněných ploch
do cca 5% celkové
rozlohy
STG:
jasanová olšina

Urbanizovaná krajina
bez vylišeného
reliéfu, IV. zóna
CHKO, typický
krajinný celek Údolí
Labe – Sebuzínsko,
nejbližší prvek ÚSES
LBC 182 Náplav ve
Střekově (zároveň
součást VKP ze
zákona) cca 42 m
severozápadním
směrem

Požadavek na
plochy smíšené
obytné v centrech
měst

Po dobu výstavby:
zhoršení retence,
zvýšení prašnosti a
riziko úniku NEL

Po dobu výstavby
negativní; nutné
zajištění ochrany
vzrostlé zeleně,
prvků ÚSES a VKP

Přechodné zhoršení
krajinného rázu po
dobu výstavby; nutné
zajištění ochrany
vzrostlé vegetace

Po dobu výstavby
přechodné zhoršení
faktorů pohody;
nutná opatření
k minimalizaci
snížení faktorů
pohody

Zpevněné a zastřešené
plochy, nutná eliminace
negativního ovlivnění
retence a snížení
povodňového rizika;
zábor ZPF v uvedených
třídách ochrany

Snížení rozlohy
ploch vegetace;
nutné plochy
vegetace na
minimálně 75%
plochy; sadové
úpravy respektující
použitým druhy
STG,
nutná opatření
k ochraně kvality
vody vodního toku
a VKP

Porušení krajiny,
VKP

Podpora
víceúčelového
prostoru
zahrnujícího bydlení

synergické a
kumulativní,
kompenzační

Udržení retence a
snížení povodňového
rizika

Snížení ploch
zeleně a zmenšení
ploch pro biotopy a Přestavba ploch
biodiverzitu se
sídelní zeleně
synergencí a
kumulaci vlivu

Dodržení
architektonického
rázu včetně podpory
krajinné zeleně

kladné, záporné

Záporný

Podmíněně
záporný

Záporný

vlivy:

stávající

sekundární,
přechodné,
krátkodobé

střednědobé,
dlouhodobé,
trvalé

„Vyhodnocení vlivů Konceptu ÚP Ústí nad Labem na životní prostředí“
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Tabulka č. 106 Funkční využití SM-C 02 (obsahuje návrhové plochy P11-39, P11-36, P1135, P11-34, P11-33, P11-32, P11-30, P11-27, P11-26; k.ú. – Ústí nad Labem)
vlivy na:

obyvatelstvo,
hmotné statky,
kulturní,
architektonické a
archeologické
dědictví

ovzduší, klima, půda,
reliéf, voda

fauna, flóra, les,
biologická
rozmanitost

krajina, krajinný ráz
(KR), ÚSES,
významné krajinné
prvky (VKP)

Současné využití
nákupní zóny, plochy
bydlení, plochy výroby
s funkčním využitím
VT, OV-KM, ZO, ZS, ZVP,I. a III. třída ochrany
ZPF,
Plochy P11-27, P11-32 a
P11-36 se nachází
v aktivní zóně Klíšského
potoka (v uvedeném
úseku je však tok
zatrubněn nebo
opevněn)

Pouze na plochách
P11-39, P11-34,
P11-36 a P11-30
plošně
významnější
plochy sídelní
zeleně; na zbylé
ploše převaha
zpevněných ploch
s minimem zeleně
STG:
lipobuková
doubrava,
jasanová olšina

Urbanizovaná krajina
bez vylišeného
reliéfu, mimo CHKO,
VKP Klíšský potok
(zároveň LBK 631
Klíšský potok –
v centru), není
vymezen typický
krajinný celek

Požadavek na
plochy smíšené
obytné v centrech
měst

Po dobu výstavby:
zhoršení retence,
zvýšení prašnosti a
riziko úniku NEL

Po dobu výstavby
negativní; nutné
zajištění ochrany
vzrostlé zeleně,
prvků ÚSES a VKP

Přechodné zhoršení
krajinného rázu po
dobu výstavby; nutné
zajištění ochrany
vzrostlé vegetace

Po dobu výstavby
přechodné zhoršení
faktorů pohody;
nutná opatření
k minimalizaci
snížení faktorů
pohody

Zpevněné a zastřešené
plochy, nutná eliminace
negativního ovlivnění
retence a snížení
povodňového rizika;
zábor ZPF v uvedených
třídách ochrany

Snížení rozlohy
ploch vegetace;
nutné plochy
vegetace na
minimálně 75%
plochy; sadové
úpravy respektující
použitým druhy
STG,
nutná opatření
k ochraně kvality
vody vodního toku
a VKP

Nepředpokládá se
ovlivnění krajinného
rázu

Podpora
víceúčelového
prostoru
zahrnujícího bydlení

synergické a
kumulativní,
kompenzační

Udržení retence a
snížení povodňového
rizika

Snížení ploch
zeleně a zmenšení
ploch pro biotopy a Přestavba
biodiverzitu se
zastavěného území
synergencí a
kumulaci vlivu

Dodržení
architektonického
rázu včetně podpory
krajinné zeleně

kladné, záporné

Záporný

Podmíněně
záporný

Podmíněně kladný

vlivy:

stávající

sekundární,
přechodné,
krátkodobé

střednědobé,
dlouhodobé,
trvalé

„Vyhodnocení vlivů Konceptu ÚP Ústí nad Labem na životní prostředí“

Podmíněně kladný
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SM-M plochy smíšené obytné městské
CHARAKTERISTIKA
Plochy smíšené obytné pro bydlení v bytových i rodinných domech (včetně domů a usedlostí pouze s
minimálním hospodářským zázemím), obslužnou sféru a nerušící výrobní činnosti
-

URČENÉ VYUŽITÍ
bydlení uvnitř zástavby města v objektech s vhodnou smíšenou funkcí pro veřejnou vybavenost a další
podnikatelské aktivity v libovolném poměru k bydlení, pokud ostatní využití není v hygienickém rozporu
s funkcí bydlení
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
- nerušící technická, dopravní a veřejná vybavenost, související s obsluhou a kvalitou bydlení vymezeného
území
- veřejná zeleň
- dětská hřiště
NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
- průmyslová výroba, sklady, velkoobchod s nutností časté dopravní obsluhy nebo obsluhy těžkou dopravou
- lůžková zdravotnická zařízení
- plochy a zařízení pro individuální rekreaci
PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ
- koeficient zastavění plochy: max. 0,5
- koeficient nezpevněných ploch: min. 0,3
- výška zástavby: 2 nadzemní podlaží + podkroví (resp. ustupující podlaží), zároveň nepřekračovat současnou
výškovou hladinu objektů v daném území.

Tabulka č. 107 Seznam veškerých ploch funkčního využití
č. plochy
P11-6
P11-8
P13-11
P13-13
* podmíněno studií

rozloha
35362,37 *
33573,927 *
6144,231
2495,603

P13-7
P18-2
Z13-1
Z13-2
Z13-4

„Vyhodnocení vlivů Konceptu ÚP Ústí nad Labem na životní prostředí“

21090,601 *
10554,464 *
29901,579
64703,435
13122,223
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Tabulka č. 108 Funkční využití SM-M 01 (obsahuje návrhové plochy P18-2; k.ú. – Střekov)
vlivy na:

vlivy:

ovzduší, klima,
půda, reliéf, voda

V současnosti
využíváno jako
s funkčním využitím
SM-N, TI, BM;
stávající

plocha z cca 80%
zasahuje do
záplavového území;
I. třída ochrany
zemědělského
půdního fondu

fauna, flóra, les,
biologická
rozmanitost

krajina, krajinný ráz
(KR), ÚSES,
významné krajinné
prvky (VKP)

obyvatelstvo,
hmotné statky,
kulturní,
architektonické a
archeologické
dědictví

Urbanizovaná sídelní
krajina bez vylišeného
reliéfu, typický krajinný
celek Údolí Labe –
zpevněné plochy a
Sebuzínsko; součást
Požadavek na
plochy bez vegetace, zastavěného území;
plochy smíšené
ojedinělý výskyt
nejbližší prvek ÚSES
obytné městské
zeleně
cca 51 m severně LBK
653
Pravý
břeh
Labe
u
STG:
Střekova (součást VKP
jasanové olšiny
ze zákona); IV. zóna
CHKO
Objekty městského
bydlení,

Po dobu výstavby
negativní; nutné
zajištění ochrany
vzrostlé zeleně

Přechodné zhoršení
krajinného rázu po
dobu výstavby; nutné
zajištění ochrany
vzrostlé vegetace

Po dobu výstavby
přechodné zhoršení
faktorů pohody;
nutná opatření
k minimalizaci
snížení faktorů
pohody

sekundární,
přechodné,
krátkodobé

Po dobu výstavby:
zhoršení retence,
zvýšení prašnosti a
riziko úniku NEL

střednědobé,
dlouhodobé,
trvalé

Snížení rozlohy
ploch vegetace;
Zpevněné a
nutné plochy
zastřešené plochy,
vegetace na
nutná eliminace
minimálně 75%
negativního ovlivnění plochy; sadové
Porušení
retence a snížení
harmonického měřítka
úpravy respektující
povodňového rizika; použitým druhy STG, krajiny
zábor ZPF
v uvedených třídách nutná opatření
k ochraně kvality
ochrany
vody vodního toku a
VKP

Podpora
víceúčelového
prostoru
zahrnujícího bydlení
a zvyšování rizika
povodňových škod

synergické a
kumulativní,
kompenzační

Udržení retence a
snížení
povodňového rizika

Snížení ploch zeleně
a zmenšení ploch
pro biotopy a
biodiverzitu se
synergencí a
kumulaci vlivu

Přestavba
zastavěného území
kumulace vlivu –
migrační pobřežní
prostor, je to výrazný
jesep

Dodržení
architektonického
rázu; nutné doplnit
požadavek na rozvoj
sídelní zeleně

kladné, záporné

Záporný

Podmíněně záporný

Záporný

Záporný

„Vyhodnocení vlivů Konceptu ÚP Ústí nad Labem na životní prostředí“
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Tabulka č. 109 Funkční využití SM-M 02 (obsahuje návrhové plochy P13-13, P13-11, P13-7,
Z13-4, Z13-2, Z13-1; k.ú. – Krásné Březno)
vlivy na:

vlivy:

stávající

ovzduší, klima,
půda, reliéf, voda

V současnosti
využíváno jako trvalé
travní porosty
s rozptýlenou
vegetací, vzrostlými
dřevinami a
spontánními lesními
porosty s funkčním
využitím ZV-L, ZV-P,
ZS, ZO, Z-T, SM-NP,
SM-NL a PV;

fauna, flóra, les,
biologická
rozmanitost

Trvalé travní porosty
s výskytem
rozptýlené zeleně,
předlesovými
sukcesními stádii a
spontánní lesní
porosty; zpevněné
plochy do cca 3-5%

III., IV. a V. třída
STG:
ochrany
lipobukové doubravy
zemědělského
půdního fondu; mimo
záplavové území a
aktivní zónu
Po dobu výstavby
negativní; nutné
zajištění ochrany
vzrostlé zeleně

krajina, krajinný ráz
(KR), ÚSES,
významné krajinné
prvky (VKP)

obyvatelstvo,
hmotné statky,
kulturní,
architektonické a
archeologické
dědictví

Urbanizovaná sídelní
krajina bez vylišeného
reliéfu, typický krajinný
celek není vylišen;
mimo CHKO, prvky
VKP se nevyskytují,
bezprostřední kontakt
s NRBK K10, LBK 633
V zahrádkách a LBC
158a Fričova vyhlídka
(obojí součást ONBK)

Přechodné zhoršení
krajinného rázu po
dobu výstavby; nutné
zajištění ochrany
vzrostlé vegetace

sekundární,
přechodné,
krátkodobé

Po dobu výstavby:
zhoršení retence,
zvýšení prašnosti a
riziko úniku NEL

střednědobé,
dlouhodobé,
trvalé

Snížení rozlohy
ploch vegetace;
Zpevněné a
nutné plochy
zastřešené plochy,
vegetace na
nutná eliminace
minimálně 75%
negativního ovlivnění plochy; sadové
Porušení
retence a snížení
harmonického měřítka
úpravy respektující
povodňového rizika; použitým druhy STG, krajiny
zábor ZPF
v uvedených třídách nutná opatření
k ochraně kvality
ochrany
vody vodního toku a
VKP

synergické a
kumulativní,
kompenzační

Udržení retence a
snížení
povodňového rizika

Snížení ploch zeleně
a zmenšení ploch
Expanze sídla do
pro biotopy a
volné krajiny přestavba
biodiverzitu se
ploch sídelní zeleně
synergencí a
kumulaci vlivu

kladné, záporné

Záporný

Záporný

Záporný

„Vyhodnocení vlivů Konceptu ÚP Ústí nad Labem na životní prostředí“

Požadavek na
plochy smíšené
obytné městské

Po dobu výstavby
přechodné zhoršení
faktorů pohody;
nutná opatření
k minimalizaci
snížení faktorů
pohody

Podpora
víceúčelového
prostoru zahrnujícího
bydlení

Dodržení
architektonického
rázu; nutné doplnit
požadavek na rozvoj
sídelní zeleně
Podmíněně záporné

157

Tabulka č. 110 Funkční využití SM-M 03 (obsahuje návrhové plochy P11-8, P11-6; k.ú. –
Ústí nad Labem)
vlivy na:

vlivy:

stávající

ovzduší, klima,
půda, reliéf, voda

fauna, flóra, les,
biologická
rozmanitost

V současnosti
využíváno jako trvalé
travní porosty s
výskytem vzrostlých
dřevin a objekty
občanské
vybavenosti
s funkčním využitím:

Plocha P11-6:
kulturní travní
porosty
s rozptýlenou zelení
zastavěné území
pouze cesty do cca
ZV-L, ZV-LP, ZO, OV 5%, plocha P11-8
zeleň do cca 34%
a OV-KM;
rozlohy
IV. a V. třída ochrany
STG: lipobuková
zemědělského
půdního fondu; mimo doubrava
záplavové území a
aktivní zónu

sekundární,
přechodné,
krátkodobé

Po dobu výstavby:
zhoršení retence,
zvýšení prašnosti a
riziko úniku NEL

střednědobé,
dlouhodobé,
trvalé

Snížení rozlohy
ploch vegetace;
Zpevněné a
nutné plochy
zastřešené plochy,
vegetace na
nutná eliminace
minimálně 75%
negativního ovlivnění plochy; sadové
retence a snížení
úpravy respektující
povodňového rizika; použitým druhy STG,
zábor ZPF
v uvedených třídách nutná opatření
k ochraně kvality
ochrany
vody vodního toku a
VKP

synergické a
kumulativní,
kompenzační

kladné, záporné

Po dobu výstavby
negativní; nutné
zajištění ochrany
vzrostlé zeleně

krajina, krajinný ráz
(KR), ÚSES,
významné krajinné
prvky (VKP)

obyvatelstvo,
hmotné statky,
kulturní,
architektonické a
archeologické
dědictví

Urbanizovaná sídelní
krajina bez vylišeného
reliéfu, typický krajinný Požadavek na
celek není vylišen;
plochy smíšené
obytné městské
mimo CHKO, prvky
ÚSES ani VKP se
nevyskytují

Přechodné zhoršení
krajinného rázu po
dobu výstavby; nutné
zajištění ochrany
vzrostlé vegetace

Po dobu výstavby
přechodné zhoršení
faktorů pohody;
nutná opatření
k minimalizaci
snížení faktorů
pohody

Pro P11-6
porušení
harmonického měřítka
krajiny;
pro P11-8
nepředpokládá se
ovlivnění krajinného
rázu

Podpora
víceúčelového
prostoru zahrnujícího
bydlení

Udržení retence a
snížení
povodňového rizika

Snížení ploch zeleně
a zmenšení ploch
pro biotopy a
Přestavba
biodiverzitu se
zastavěného území
synergencí a
kumulaci vlivu

Dodržení
architektonického
rázu; nutné doplnit
požadavek na rozvoj
sídelní zeleně

Záporný

Podmíněně záporný

Podmíněně kladný

Podmíněně záporný

„Vyhodnocení vlivů Konceptu ÚP Ústí nad Labem na životní prostředí“

158

SM-V plochy smíšené obytné venkovské
CHARAKTERISTIKA
Plochy smíšené obytné ve venkovských sídlech využívané zejména pro bydlení v rod. domech (včetně domů a
usedlostí s hospodářským zázemím), obslužnou sféru a nerušící výrobní činnosti.
Může být konkretizována lokalita (jmenovitě) kde půjde např. o specifické bydlení ve vazbě na podnikání
(zemědělství, řemesla, apod.).
URČENÉ VYUŽITÍ
- bydlení se smíšenou funkcí pro podnikatelské aktivity a veřejnou vybavenost v libovolném poměru k bydlení,
pokud ostatní využití není v hygienickém rozporu s funkcí bydlení
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
- nerušící technická, dopravní a veřejná vybavenost, související s obsluhou a kvalitou bydlení vymezeného
území
- hospodářská činnost včetně chovu hospodářského zvířectva (v úměrném rozsahu, pokud není v hygienickém
rozporu s bydlením)
- veřejná zeleň
- dětská hřiště
-

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
průmyslová výroba, sklady, velkoobchod s nutností časté dopravní obsluhy nebo obsluhy těžkou dopravou
lůžková zdravotnická zařízení
PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ
- koeficient zastavění plochy: max. 0,4
- koeficient nezpevněných ploch: min. 0,4
- výška zástavby: 1 nadzemní podlaží + podkroví, max. výška 8 m, výjimečně přípustné výškové zvýraznění
(lokální dominanta)

Tabulka č. 111 Seznam veškerých ploch funkčního využití
č. plochy
P2-8
P4-3
Z2-1
Z2-12
Z2-2

rozloha
10145,22
4126,707
15142,032 *
13536,454 *
24488,221

Z2-6
Z2-9
Z4-7
Z6-1
Z6-4
Z6-6

5722,854
9404,298
31077,661
6931,598 *
46996,201 *
22960,435 *

* podmíněno studií

„Vyhodnocení vlivů Konceptu ÚP Ústí nad Labem na životní prostředí“
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Tabulka č. 112 Funkční využití SM-V 01 (obsahuje návrhové plochy: Z6-6, Z6-4, Z6-1; k.ú. –
Skorotice u Ústí nad Labem, Z6-6 k.ú. Božtěšice)
vlivy na:

vlivy:

stávající

sekundární,
přechodné,
krátkodobé

střednědobé,
dlouhodobé,
trvalé

synergické a
kumulativní,
kompenzační
kladné, záporné

ovzduší, klima,
půda, reliéf, voda

V současnosti
využíváno jako
intenzivní kulturní
louky a orná půda;
Funkční využití: Z-T
a Z-O;
III. a V. třída ochrany
zemědělského
půdního fondu;
mimo aktivní zónu a
záplavové území

Po dobu výstavby:
zhoršení retence,
zvýšení prašnosti a
riziko úniku NEL

fauna, flóra, les,
biologická
rozmanitost

Zpevněné a
zastavěné plochy do
cca 1% rozlohy
(pouze cesta),
intenzivní
zemědělské kultury
STG:
lipobukové doubravy

Po dobu výstavby
negativní; nutné
zajištění ochrany
vzrostlé zeleně

Snížení rozlohy
ploch vegetace;
Zpevněné a
nutné plochy
zastřešené plochy,
vegetace na
nutná eliminace
minimálně 45 -65%
negativního ovlivnění
plochy; sadové
retence a snížení
úpravy respektující
povodňového rizika;
použitým druhy STG,
zábor ZPF
nutná opatření
v uvedených třídách
k ochraně kvality
ochrany
vody vodního toku a
VKP
Snížení ploch zeleně
a zmenšení ploch
Udržení retence a
pro biotopy a
snížení
biodiverzitu se
povodňového rizika
synergencí a
kumulaci vlivu
Záporný

Podmíněně záporný

krajina, krajinný ráz
(KR), ÚSES, významné
krajinné prvky (VKP)

obyvatelstvo,
hmotné statky,
kulturní,
architektonické a
archeologické
dědictví

Agregovaná plocha
spadá do
lesozemědělská krajiny
plošin a pahorkatin a
urbanizované sídelní
krajiny;
typický krajinný celek
nevylišen (bezprostřední
kontakt s typ. kraj.
Požadavek na
celkem Ryjicko); mimo
plochy smíšené
CHKO
obytné venkovské
(plocha Z4-7 je od IV.
zóny CHKO oddělena
komunikací); VKP
Klíšský potok cca 152 m
východně od plochy Z64, nejbližším prvkem
ÚSES je RBC 9 Čepec
cca 600 m východně
Po dobu výstavby
přechodné
Přechodné zhoršení
zhoršení faktorů
krajinného rázu po dobu
pohody; nutná
výstavby; nutné zajištění
opatření
ochrany vzrostlé
k minimalizaci
vegetace
snížení faktorů
pohody

Porušení harmonického
měřítka krajiny

Podpora
víceúčelového
prostoru
zahrnujícího
bydlení
venkovského
charakteru

Expanze zastavěného
území do volné krajiny a
přestavba sídelní zeleně

Dodržení
architektonického
rázu

Podmíněně záporný

Kladný

„Vyhodnocení vlivů Konceptu ÚP Ústí nad Labem na životní prostředí“
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Tabulka č. 113 Funkční využití SM-V 02 (obsahuje návrhové plochy: P4-3, Z4-7; k.ú –
Habrovice)
vlivy na:

vlivy:

ovzduší, klima,
půda, reliéf, voda

Funkční využití: Z-T
a RZ;
stávající

III. a IV. třída
ochrany
zemědělského
půdního fondu;
mimo aktivní zónu a
záplavové území

fauna, flóra, les,
biologická
rozmanitost

Zpevněné a
zastavěné plochy do
cca 3% rozlohy
(včetně zastavěného
území), intenzivní
zemědělské kultury,
STG:
lipové a lipobukové
doubravy, v hydrické
řadě 2-3

krajina, krajinný ráz
(KR), ÚSES,
významné krajinné
prvky (VKP)

obyvatelstvo,
hmotné statky,
kulturní,
architektonické a
archeologické
dědictví

Lesozemědělská krajina
plošin a pahorkatin;
typický krajinný celek
nevylišen; mimo CHKO
(plocha Z4-7 je od IV.
zóny CHKO oddělena
komunikací); VKP les
cca 200 m od plochy
P4-3 ostatní prvky
ÚSES ani VKP se
nevyskytují OZNBK

Požadavek na
plochy smíšené
obytné venkovské

sekundární,
přechodné,
krátkodobé

Po dobu výstavby:
zhoršení retence,
zvýšení prašnosti a
riziko úniku NEL

Přechodné zhoršení
krajinného rázu po dobu
výstavby; nutné
zajištění ochrany
vzrostlé vegetace

Po dobu výstavby
přechodné zhoršení
faktorů pohody;
nutná opatření
k minimalizaci
snížení faktorů
pohody

střednědobé,
dlouhodobé,
trvalé

Snížení rozlohy
ploch vegetace;
Zpevněné a
nutné plochy
zastřešené plochy,
vegetace na
nutná eliminace
minimálně 40-65%
negativního ovlivnění plochy; sadové
Porušení harmonického
retence a snížení
úpravy respektující
měřítka krajiny
povodňového rizika; použitým druhy STG,
zábor ZPF
v uvedených třídách nutná opatření
k ochraně kvality
ochrany
vody vodního toku a
VKP

Podpora
víceúčelového
prostoru
zahrnujícího bydlení
venkovského
charakteru

Po dobu výstavby
negativní; nutné
zajištění ochrany
vzrostlé zeleně

synergické a
kumulativní,
kompenzační

Udržení retence a
snížení
povodňového rizika

Snížení ploch zeleně
a zmenšení ploch
pro biotopy a
biodiverzitu se
synergencí a
kumulaci vlivu

kladné, záporné

Záporný

Podmíněně záporný

Expanze zastavěného
území do volné krajiny
a přestavba sídelní
zeleně

Dodržení
architektonického
rázu

Podmíněně záporný

Kladný
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Tabulka č. 114 Funkční využití SM-V 03 (obsahuje návrhové plochy: P2-8, Z2-12, Z2-9, Z26, Z2-2, Z2-1; k.ú.– Strážky u Habrovic; celková výměra 81 826,0 m2)
vlivy na:

vlivy:

stávající

ovzduší, klima,
půda, reliéf, voda

V současnosti
využíváno jako orná
půda, intenzivní
kulturní louky,
zahrady, louky
s výskytem
rozptýlené zeleně,
předlesová sukcesní
stádia a spontánní
lesní porosty;
Funkční využití: Z-O,
Z-T, ZS, SM-NP, SMNL;
III., IV. a V. třída
ochrany
zemědělského
půdního fondu;
bezprostřední
kontakt plochy P2-8
s aktivní zónou
Klíšského potoka

obyvatelstvo,
hmotné statky,
kulturní,
architektonické a
archeologické
dědictví

fauna, flóra, les,
biologická
rozmanitost

krajina, krajinný ráz
(KR), ÚSES,
významné krajinné
prvky (VKP)

Zpevněné a
zastavěné plochy do
cca 3% rozlohy
(včetně zastavěného
území), intenzivní
zemědělské kultury,
předlesová sukcesní
stádia a spontánní
lesní porosty
STG:
lipobukové doubravy
a jasanové olšiny

Styk lesozemědělské
krajiny plošin a
pahorkatin
s lesozemědělskou
krajinou hornatin,
pouze plocha Z2-1
nenáleží do typického
krajinného celku
Požadavek na
Ryjicko; bezprostřední
plochy smíšené
kontakt plochy P2-8
obytné venkovské
s VKP Klíšský potok;
bezprostřední kontakt
plochy Z2-2 s LBK
560a Pohořelec
plocha Z2-1je cca
17 m vzdálena od LBK
560a Pohořelec
OZNBK

Po dobu výstavby
negativní; nutné
zajištění ochrany
vzrostlé zeleně

Přechodné zhoršení
krajinného rázu po
dobu výstavby; nutné
zajištění ochrany
vzrostlé vegetace

sekundární,
přechodné,
krátkodobé

Po dobu výstavby:
zhoršení retence,
zvýšení prašnosti a
riziko úniku NEL

střednědobé,
dlouhodobé,
trvalé

Snížení rozlohy
ploch vegetace;
Zpevněné a
nutné plochy
zastřešené plochy,
vegetace na
nutná eliminace
minimálně 40-65%
negativního ovlivnění
Porušení
plochy; sadové
retence a snížení
harmonického měřítka
úpravy respektující
povodňového rizika;
krajiny
použitým druhy STG,
zábor ZPF
nutná opatření
v uvedených třídách
k ochraně kvality
ochrany
vody vodního toku a
VKP

synergické a
kumulativní,
kompenzační

Udržení retence a
snížení
povodňového rizika

Snížení ploch zeleně
a zmenšení ploch
pro biotopy a
biodiverzitu se
synergencí a
kumulaci vlivu

kladné, záporné

Záporný

Podmíněně záporný

Po dobu výstavby
přechodné zhoršení
faktorů pohody;
nutná opatření
k minimalizaci
snížení faktorů
pohody

Podpora
víceúčelového
prostoru zahrnujícího
bydlení venkovského
charakteru

Expanze zastavěného
území do volné krajiny
a přestavba sídelní
zeleně

Dodržení
architektonického
rázu

Podmíněně záporný

Kladný

„Vyhodnocení vlivů Konceptu ÚP Ústí nad Labem na životní prostředí“
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SM-K plochy smíšené obytné komerční
CHARAKTERISTIKA:
Plochy smíšené obytné pro komerční obslužnou sféru (maloobchod, služby, administrativa) a nerušící výrobní
činnosti s možnou příměsí bydlení, včetně přechodného ubytování. Jsou zahrnuty i plochy přestavby výrobních
areálů a jiné brownfieldy s dosud nekonkretizovanou budoucí náplní.
URČENÉ VYUŽITÍ
- bydlení se smíšenou funkcí pro podnikatelské aktivity a veřejnou vybavenost v libovolném poměru k bydlení,
pokud ostatní využití není v hygienickém rozporu s funkcí bydlení (tzv. nerušící činnosti)
- vhodné pro „univerzální“ přestavbové plochy s polyfunkčním využitím stávajících objektů
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
- nerušící technická, dopravní a veřejná vybavenost, související s obsluhou a kvalitou bydlení vymezeného
území
- veřejná zeleň
- dětská hřiště
NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
průmyslová výroba, samostatné sklady, velkoobchod s nutností časté dopravní obsluhy nebo obsluhy těžkou
dopravou (rušící činnosti) – pozn.: některé z těchto činností lze podmíněně povolit v přijatelném rozsahu
v případě využití částí ploch velkých brownfieldů
lůžková zdravotnická zařízení
plochy a zařízení pro individuální rekreaci
PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ
- koeficient zastavění plochy: max. 0,4
- koeficient nezpevněných ploch: min. 0,3
- výška zástavby: 2 nadzemní podlaží + podkroví, max. výška 8 m, v případě dostavby areálu lze výjimečně
povolit vyšší objekty, nepřekračující úroveň stávajících okolních objektů

Tabulka č. 115 Seznam veškerých ploch funkčního využití
č. plochy
P3-10
P3-15
P3-16
P3-22
P3-4
P3-9
P9-5

rozloha
7045,284
26704,606
38182,625
11577,214
1317,849
33121,904
34594,323

P9-6
Z3-18
Z3-19
Z3-5
Z3-8
Z3-9
Z9-10
Z9-9

„Vyhodnocení vlivů Konceptu ÚP Ústí nad Labem na životní prostředí“

67741,512
9814,919
11882,641
36126,051
10151,72
16637,766
3042,043
4495,02
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Tabulka č. 116 Funkční využití SM-K 01 (obsahuje návrhové plochy: P9-6, P9-5, Z9-10, Z99; k.ú.– Předlice)
vlivy na:

vlivy:

fauna, flóra, les,
ovzduší, klima, půda,
biologická
reliéf, voda
rozmanitost

krajina, krajinný ráz
(KR), ÚSES,
významné krajinné
prvky (VKP)

obyvatelstvo,
hmotné statky,
kulturní,
architektonické a
archeologické
dědictví

V současnosti
využíváno jako

stávající

sekundární,
přechodné,
krátkodobé

střednědobé,
dlouhodobé,
trvalé

Urbanizovaná sídelní
krajina bez vylišeného
zatravněné plochy
reliéfu na západě
s vzrostlou vegetací,
Zatravněné plochy
v kontaktu s
plochy občanského a
se vzrostlou
s lesozemědělskou
dalšího vybavení
vegetací, zpevněné
krajinou sopečných
s níže uvedeným
plochy pokrývají cca pohoří a sousedí
funkčním využitím;
60%
s těžební krajinou bez
funkční využití:RI, PV,
vymezeného pokryvu;
STG:
VL, BI, BM, bv, OVmimo CHKO,
KM, ZK, ZS, ZX,SM-M, lipobukové doubravy, v bezprostředním
SM-K, SM-V, SM-NP;
kontaktu s LBK 624
jasanové olšiny
Ždírnický potok,
I., II. a III. třída
plocha Z9-10 střet
ochrany ZPF;
s VKP les
Mimo aktivní zónu

Po dobu výstavby:
zhoršení retence,
zvýšení prašnosti a
riziko úniku NEL

Zpevněné a
zastřešené plochy,
nutná eliminace
negativního ovlivnění
retence a snížení
povodňového rizika;
zábor ZPF
v uvedených třídách
ochrany

Po dobu výstavby
negativní; nutné
zajištění ochrany
vzrostlé zeleně

Přechodné zhoršení
krajinného rázu po
dobu výstavby; nutné
zajištění ochrany
vzrostlé vegetace

Snížení rozlohy
ploch vegetace;
nutné plochy
vegetace na
minimálně 40%
Porušení
plochy; sadové
harmonického měřítka
úpravy respektující
použitým druhy STG, krajiny
nutná opatření
k ochraně kvality
vody vodního toku,
VKP a ÚSES

synergické a
kumulativní,
kompenzační

Udržení retence a
snížení povodňového
rizika

Snížení ploch zeleně
a zmenšení ploch
pro biotopy a
biodiverzitu se
synergencí a
kumulaci vlivu

kladné, záporné

Záporný

Podmíněně záporný

„Vyhodnocení vlivů Konceptu ÚP Ústí nad Labem na životní prostředí“

Požadavek na
plochy smíšené
obytné komerční

Po dobu výstavby
přechodné
zhoršení faktorů
pohody; nutná
opatření
k minimalizaci
snížení faktorů
pohody
Podpora
víceúčelového
prostoru
zahrnujícího
bydlení
s nerušícími
provozy služeb a
drobné výroby,
veřejnou a
komunální správou

Expanze zastavěného
území do volné krajiny
a přestavba sídelní
zeleně

Dodržení
architektonického
rázu

Záporný

Kladný
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Tabulka č. 117 Funkční využití SM-K 02 (obsahuje návrhové plochy: P3-22, P3-16, P3-15,
P3-10, P3-9, P3-4, Z3-19, Z3-18, Z3-9, Z3-8, Z3-6, Z3-5; k.ú.– Všebořice)
vlivy na:

vlivy:

fauna, flóra, les,
ovzduší, klima, půda,
biologická
reliéf, voda
rozmanitost

stávající

V současnosti
využíváno jako
intenzivní zemědělské
kultury, půda ležící
ladem i spontánní
lesní porosty, v území
se nacházejí objekty
občanské vybavenosti
a zařízení pro
nakládání
s odpady; Funkční
využití VD, ZV-LP, ZVL, OV-K, TO, PV, SMNC, SM-NP, SM-NL,
ZO, Z-O, Z-T, RZ;
IV. třída ochrany
zemědělské půdy a
bez třídy ochrany;
mimo záplavové
území a aktivní zónu

sekundární,
přechodné,
krátkodobé

Po dobu výstavby:
zhoršení retence,
zvýšení prašnosti a
riziko úniku NEL

střednědobé,
dlouhodobé,
trvalé

Zpevněné a
zastřešené plochy,
nutná eliminace
negativního ovlivnění
retence a snížení
povodňového rizika;
zábor ZPF
v uvedených třídách
ochrany

synergické a
kumulativní,
kompenzační

Udržení retence a
snížení povodňového
rizika

kladné, záporné

Záporný

krajina, krajinný ráz
(KR), ÚSES,
významné krajinné
prvky (VKP)

obyvatelstvo,
hmotné statky,
kulturní,
architektonické a
archeologické
dědictví

Urbanizovaná sídelní
krajina bez vylišeného
Zpevněné a
reliéfu na severu
zastavěné plochy do sousedí s těžební
cca 45% území,
krajinou bez
přičemž plochy Z3vymezeného pokryvu
19,Z3-18, Z3-8
(s probíhající sukcesí
pokrývá cca 100%
a hojným výskytem
zeleně, plochy Z3-5 chráněných a
a Z3-9 do cca 5%
ohrožených druhů
zpevněných a
živočichů), na jihu s
zastavěných ploch.
lesozemědělskou
Požadavek na
Intenzivní
krajinou sopečných
plochy smíšené
zemědělské kultury, pohoří; typický krajinný
obytné komerční
extenzivní louky
celek není vylišen;
s předlesovýmí
mimo CHKO; VKP
sukcesními stádii a
zatrubněný vodní tok,
rozptýlenou zelení,
plochy Z3-8 a Z3-6
spontánní lesní
v přímé kolizi s LBK
porosty
598a Podhoří, plocha
STG:
P3-9 je
lipobukové doubravy, se jmenovaným LBK v
lipové a březové
bezprostředním
doubravy
kontaktu, plocha P3-4
cca 4 m jižně od LBK
114a114
Po dobu výstavby
přechodné
Přechodné zhoršení
Po dobu výstavby
zhoršení faktorů
krajinného rázu po
negativní; nutné
pohody; nutná
dobu výstavby; nutné
zajištění ochrany
opatření
zajištění ochrany
vzrostlé zeleně
k minimalizaci
vzrostlé vegetace
snížení faktorů
pohody
Snížení rozlohy
Podpora
ploch vegetace;
víceúčelového
nutné plochy
prostoru
vegetace na
zahrnujícího
minimálně 40%
Porušení
bydlení
plochy; sadové
harmonického měřítka
s nerušícími
úpravy respektující
krajiny
provozy služeb a
použitým druhy STG,
drobné výroby,
nutná opatření
veřejnou a
k ochraně kvality
komunální správou
vody VKP a ÚSES
Snížení ploch zeleně
a zmenšení ploch
Expanze zastavěného
Dodržení
pro biotopy a
území do volné krajiny
architektonického
biodiverzitu se
a přestavba sídelní
rázu
synergencí a
zeleně
kumulaci vlivu
Podmíněně záporný Záporný
Kladný
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SM-R plochy smíšené obytné rekreační
CHARAKTERISTIKA
Plochy smíšené obytné pro bydlení a pobytovou rekreaci individuální i hromadnou. Území v zástavbě je
podmíněně vhodné pro transformaci chatové zástavby na trvalé bydlení
URČENÉ VYUŽITÍ
- chaty a rekreační domky
- rodinné domy s možností ubytování v soukromí
- penziony
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
- menší hotely a jiná ubytovací zařízení (školicí zařízení, školy v přírodě apod.)
- nerušící technická, dopravní a veřejná vybavenost, související s obsluhou
- veřejná zeleň
- dětská hřiště
NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
- průmyslová výroba, sklady, velkoobchod s nutností časté dopravní obsluhy nebo obsluhy těžkou dopravou
- lůžková zdravotnická zařízení
PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ
- koeficient zastavění plochy: max. 0,2
- koeficient nezpevněných ploch: min. 0,8
- výška zástavby: 1 nadz. podlaží + podkroví, max. výška 7,5 m, min. velikost pozemku pro možnou
2
transformaci na trvalé bydlení 600 m , za současného dodržení KZP

Tabulka č. 118 Seznam veškerých ploch funkčního využití
č. plochy
rozloha
P3-6
37614,261 *
P6-1
2550,474
Z4-10
94550,937 *
* podmíněno studií

„Vyhodnocení vlivů Konceptu ÚP Ústí nad Labem na životní prostředí“
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Tabulka č. 119 Funkční využití SM-R 01 (obsahuje návrhové plochy: P3-6, P4-7, Z4-10; k.ú.
– Habrovice, Skorotice u Ústí nad labem, Všebořice)
vlivy na:

vlivy:

fauna, flóra, les,
ovzduší, klima, půda,
biologická
reliéf, voda
rozmanitost

stávající

V současnosti
využíváno jako
extenzivní travní
kultury na orné půdě
s přechodem na
předlesová sukcesní
stádia až spontánní
lesní porosty, přítomny
plochy občanského
vybavení; funkční
využití:

krajina, krajinný ráz
(KR), ÚSES,
významné krajinné
prvky (VKP)

Těžební krajina bez
vylišeného reliéfu
Extenzivní travní
(zrekultivovaná) a
kultury s přechodem urbanizovaná sídelní
až k předlesovým
krajina; typický
sukcesním stádiím a krajinný celek není
s výskytem kriticky
vylišen; bezprostřední
ohroženého druhu
kontakt s VKP
chřástala polního;
Habrovický rybník a
Z-O, SM-NP, SM-NL
zpevněné a
LBC 113a Habrovický
OV-S, BI, PV;
zastřešené plochy se rybník, mimo CHKO;
IV. třída ochrany a bez vyskytují do cca 8%
Plocha částečně
plochy
třídy ochrany
zasahuje do
zemědělského
zastavěného území
půdního fondu;

obyvatelstvo,
hmotné statky,
kulturní,
architektonické a
archeologické
dědictví

Požadavek na
plochy smíšené
obytné rekreační

mimo záplavové
území a aktivní zónu

sekundární,
přechodné,
krátkodobé

střednědobé,
dlouhodobé,
trvalé

synergické a
kumulativní,
kompenzační

Po dobu výstavby:
zhoršení retence,
zvýšení prašnosti a
riziko úniku NEL

Zpevněné a
zastřešené plochy,
nutná eliminace
negativního ovlivnění
retence a snížení
povodňového rizika;
zábor ZPF
v uvedených třídách
ochrany

Udržení retence a
snížení povodňového
rizika

kladné, záporné Záporný

Po dobu výstavby
negativní; nutné
zajištění ochrany
vzrostlé zeleně

Přechodné zhoršení
krajinného rázu po
dobu výstavby; nutné
zajištění ochrany
vzrostlé vegetace

Snížení rozlohy
ploch vegetace;
nutné plochy
vegetace na
minimálně 75%
Porušení
plochy; sadové
harmonického měřítka
úpravy respektující
použitým druhy STG, krajiny
nutná opatření
k ochraně kvality
vody vodního toku,
VKP a ÚSES

Po dobu výstavby
přechodné zhoršení
faktorů pohody;
nutná opatření
k minimalizaci
snížení faktorů
pohody

Podpora
víceúčelového
prostoru zahrnujícího
bydlení převážně
příměstského a
venkovského
charakteru

Snížení ploch zeleně
a zmenšení ploch
pro biotopy a
Expanze zastavěného
biodiverzitu se
území do volné krajiny
synergencí a
kumulaci vlivu

Dodržení
architektonického
rázu

Záporný

Podmíněně kladný

Záporný

„Vyhodnocení vlivů Konceptu ÚP Ústí nad Labem na životní prostředí“
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VT 01 výroba a skladování - těžký průmysl a energetika
a) převažující účel využití
- umístění a rozvoj průmyslové výroby a skladových areálů bez omezení charakteru
b) přípustné
- zařízení těžké průmyslové výroby a služeb všeho druhu
- sklady a skládky materiálu
- motoristické služby všeho druhu včetně čerpacích stanic pohonných hmot
- administrativa a správa, veřejné provozy
- odstavné plochy pro nákladní dopravu
- nezbytná dopravní a technická infrastruktura
c) podmíněně přípustné
- byty služební a pohotovostní majitelů a správců zařízení, zaměstnanecké ubytovny
- kulturní, zdravotnická, sociální a sportovní zařízení, sloužící pro obsluhu území
d) nepřípustné
- všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnosti
Poznámka: Pokud objem, rozsah a velikost konkrétního navrženého záměru bude překračovat rámec
měřítek krajiny, podmiňuje se jeho umístění posouzením v procesu EIA.

Tabulka č. 120 Seznam veškerých ploch funkčního využití
č. plochy
P3-12
P9-22
Z3-7

rozloha
19604,753
102445,211
59639,353

„Vyhodnocení vlivů Konceptu ÚP Ústí nad Labem na životní prostředí“
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Tabulka č. 121 Funkční využití VT 01 (obsahuje návrhové plochy: P9-22; k.ú. – Předlice;
celková výměra 102 445,0 m2)
vlivy na:

vlivy:

fauna, flóra, les,
ovzduší, klima, půda,
biologická
reliéf, voda
rozmanitost

stávající

V současnosti plocha
krajinné zóny těžby
(rekultivace –
technické vybavení
těžby a infrastruktura),
s funkčním využitím
NT;
Bez třídy ochrany
zemědělského
půdního fondu,

Vegetace
předlesových
sukcesních stádií a
narušovaných ploch
STG:
lipobukové doubravy

Mimo aktivní zónu a
záplavová území

sekundární,
přechodné,
krátkodobé

Po dobu výstavby:
zhoršení retence,
zvýšení prašnosti a
riziko úniku NEL

střednědobé,
dlouhodobé,
trvalé

Zpevněné a
zastřešené plochy,
nutná eliminace
negativního ovlivnění
retence a snížení
povodňového rizika;
zábor ZPF
v uvedených třídách
ochrany

Po dobu výstavby
negativní; nutné
zajištění ochrany
vzrostlé zeleně

krajina, krajinný ráz
(KR), ÚSES,
významné krajinné
prvky (VKP)

obyvatelstvo,
hmotné statky,
kulturní,
architektonické a
archeologické
dědictví

Plocha součástí
urbanizované sídelní
krajiny i těžební krajiny
(obojí bez vylišeného
reliéfu); typický
Požadavek na
krajinný celek
plochy těžkého
nevylišen; mimo
průmyslu
CHKO, LBK 646
Zálužanský potok u
Trmic (zároveň VKP)
cca 170 m
jihovýchodně

Přechodné zhoršení
krajinného rázu po
dobu výstavby; nutné
zajištění ochrany
vzrostlé vegetace

Snížení rozlohy
ploch vegetace;
nutné plochy
vegetace na
minimálně 35%
Porušení
plochy; sadové
harmonického měřítka
úpravy respektující
krajiny
použitým druhy STG,

Po dobu výstavby
přechodné
zhoršení faktorů
pohody; nutná
opatření
k minimalizaci
snížení faktorů
pohody

Rozvoj těžkého
průmyslu a
pracovních
příležitostí

nutná opatření
k ochraně ÚSES a
VKP

synergické a
kumulativní,
kompenzační

Udržení retence a
snížení povodňového
rizika

Snížení ploch zeleně
a zmenšení ploch
pro biotopy a
Přestavba
biodiverzitu se
zastavěného území
synergencí a
kumulaci vlivu

kladné, záporné

Podmíněně záporný

Podmíněně záporný

„Vyhodnocení vlivů Konceptu ÚP Ústí nad Labem na životní prostředí“

Podmíněně záporný

Dodržení
architektonického
rázu
Podmíněně kladný

170

Tabulka č. 122 Funkční využití VT 02 (obsahuje návrhové plochy: P3-12, Z3-7; celková
výměra; k.ú. – Všebořice; 79 244,0 m2)
vlivy na:

vlivy:

fauna, flóra, les,
ovzduší, klima, půda,
biologická
reliéf, voda
rozmanitost

V současnosti
využíváno brownfield a
spontánní lesní
porosty;
stávající

Funkční využití SMNP, ZO, VK, VT
Bez třídy ochrany
zemědělského
půdního fondu;

Plocha P3-12:
brownfield, více než
cca 60% plochy bez
vegetace nebo
zpevněné, zbytek
sukcesní plochy
s budovami VT;
Plocha Z3-7:
zpevněné plochy

STG:
mimo záplavové území
a aktivní zónu
lipové doubravy

sekundární,
přechodné,
krátkodobé

střednědobé,
dlouhodobé,
trvalé

synergické a
kumulativní,
kompenzační

Po dobu výstavby:
zhoršení retence,
zvýšení prašnosti a
riziko úniku NEL

Zpevněné a
zastřešené plochy,
nutná eliminace
negativního ovlivnění
retence a snížení
povodňového rizika;
zábor ZPF
v uvedených třídách
ochrany

Udržení retence a
snížení povodňového
rizika významná
kumulace vlivu

Po dobu výstavby
negativní; nutné
zajištění ochrany
vzrostlé zeleně

Podmíněně záporný

obyvatelstvo,
hmotné statky,
kulturní,
architektonické a
archeologické
dědictví

Těžební krajina bez
vylišeného reliéfu
(zrekultivovaná);
typický krajinný celek
není vylišen;

Požadavek na
plochy těžkého
Mimo CHKO, LBC 94a průmyslu
Zámecký rybník
severovýchodně cca
120 m, bez prvků VKP

Přechodné zhoršení
krajinného rázu po
dobu výstavby; nutné
zajištění ochrany
vzrostlé vegetace

Snížení rozlohy
ploch vegetace;
nutné plochy
vegetace na
minimálně 35%
plochy; sadové
Porušení
úpravy respektující
harmonického měřítka
použitým druhy STG, krajiny

Po dobu výstavby
přechodné
zhoršení faktorů
pohody; nutná
opatření
k minimalizaci
snížení faktorů
pohody

Rozvoj těžkého
průmyslu a
pracovních
příležitostí

nutná opatření
k ochraně kvality
vody vodního toku,
VKP a ÚSES
Snížení ploch zeleně
a zmenšení ploch
pro biotopy a
Expanze zastavěného
biodiverzitu se
území do volné krajiny
synergencí a
kumulaci vlivu
Plocha Z3-7:

kladné, záporné

krajina, krajinný ráz
(KR), ÚSES,
významné krajinné
prvky (VKP)

Záporný;
Plocha P3-12
Podmíněně kladný

„Vyhodnocení vlivů Konceptu ÚP Ústí nad Labem na životní prostředí“

Dodržení
architektonického
rázu

Plocha Z3-7 Záporný;
Plocha P3-12
Podmíněně kladný

Podmíněně kladný
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VL výroba a skladování - lehký průmysl
CHARAKTERISTIKA - Plochy lehké výroby jsou územím využitým pro výrobu, výrobní služby, stavební výrobu,
skladování a manipulaci s materiály, které zpravidla nejsou přípustné v jiných funkčních plochách, mají značné
nároky na přepravu, ale negativními vlivy svých provozů nad přípustnou mez nepřesahují hranice areálů.
URČENÉ VYUŽITÍ
- stavby a zařízení pro lehkou výrobu a výrobní služby
- stavby a zařízení pro skladování, manipulační plochy
- překladiště, stanoviště kontejnerů
- stavby a zařízení pro stavební činnost a výrobu stavebních hmot, stavební dvory
- stavby a zařízení pro servisní a opravárenské služby
- stavby a zařízení pro obchod – prodejní sklady, vzorkové prodejny – jako součást areálu výroby
- stavby a zařízení pro komunální provozy, dopravní a technické služby
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
- stavby a zařízení pro administrativu jako součást areálu
- stavby a zařízení pro stravování zaměstnanců
- zařízení zdravotnická pro potřeby zaměstnanců
- stavby a zařízení pro sociální a hygienické zázemí zaměstnanců
- stavby a zařízení pro výzkum, zkušebnictví a projekci jako součást areálu
- stavby a zařízení technického, technologického a provozního vybavení areálů
- stavby a zařízení pro nakládání s odpady
- účelové komunikace pro motorová vozidla, pěší a cyklisty
- místní obslužné komunikace
- stavby a zařízení hromadné dopravy
- odstavné a parkovací plochy pro osobní a nákladní automobily a speciální vozidla
- garáže jednotlivé i hromadné, služebních a nákladních automobilů a speciálních vozidel
- čerpací stanice PHM jako součást areálu
- izolační zeleň
- veřejná zeleň
- veřejná prostranství
NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
- stavby pro výrobu průmyslovou (s rušícím vlivem na okolí)
- stavby pro občanské vybavení nadmístního významu
- stavby pro bydlení (s výjimkou bytů služebních a ubytování – za předpokladu splnění hygienických požadavků
na tyto stavby a zařízení)
- stavby a zařízení pro sport a rekreaci
- stavby a zařízení pro školství, sociální péči, zdravotnictví, kulturu
- stavby pro zemědělství
PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ
- koeficient zastavění plochy: max. 0,4
- koeficient nezpevněných ploch: min. 0,3
- výška zástavby: 2 nadzemní podlaží, max. výška 12 m, případné technologické nároky na vyšší objekty budou
řešeny individuálně

Pokud objem, rozsah a velikost konkrétního navrženého záměru bude překračovat rámec měřítek
krajiny, podmiňuje se jeho umístění posouzením v procesu EIA.

Tabulka č. 123 Seznam veškerých ploch funkčního využití
č. plochy
P9-1
P9-8
Z1-3
Z1-4
Z9-11
Z9-12
Z9-3

rozloha
27174,498
8424,221
326606,286
64070,127
139729,576
55192,045
86930,521
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Tabulka č. 124 Funkční využití VL 01 (obsahuje návrhové plochy P9-8, P9-1, Z9-12, Z9-11,
Z9-3; k.ú. – Předlice)
vlivy na:

vlivy:

fauna, flóra, les,
ovzduší, klima, půda,
biologická
reliéf, voda
rozmanitost

Intenzivní kulturní
louky, předlesová
sukcesní stádia
s rozptýlenou
vegetací;
Funkční využití:
stávající

SM-NP, Z-T,Z-O;
I., II., III., IV. a V. třída
ochrany
zemědělského
půdního fondu;
Mimo aktivní zónu

sekundární,
přechodné,
krátkodobé

střednědobé,
dlouhodobé,
trvalé

Po dobu výstavby:
zhoršení retence,
zvýšení prašnosti a
riziko úniku NEL

Zpevněné a
zastřešené plochy,
nutná eliminace
negativního ovlivnění
retence a snížení
povodňového rizika;
zábor ZPF
v uvedených třídách
ochrany

Intenzivní kulturní
louky, předlesová
sukcesní stádia
s rozptýlenou
vegetací

krajina, krajinný ráz
(KR), ÚSES,
významné krajinné
prvky (VKP)
Plochy spadají do
urbanizované sídlení
krajiny a
lesozemědělské
krajiny sopečných
pohoří,

Zpevněné a
zastřešené plochy do typický krajinný celek
cca 12% agregované nevylišen; mimo
plochy VL 01
CHKO; střet plochy
Z9-11 s VKP les,
STG:
blízkost ploch Z9-11 a
Borové doubravy na Z9-12 k VKP Ždírnický
potok; bezprostřední
píscích, typické
kontakt plochy P9-1
bukové doubravy,
lipobukové doubravy, s LBK 625a
K Vavřinečku
jasanové olšiny

Po dobu výstavby
negativní; nutné
zajištění ochrany
vzrostlé zeleně

obyvatelstvo,
hmotné statky,
kulturní,
architektonické a
archeologické
dědictví

Přechodné zhoršení
krajinného rázu po
dobu výstavby; nutné
zajištění ochrany
vzrostlé vegetace

Snížení rozlohy
ploch vegetace;
nutné plochy
vegetace na
minimálně 35%
Porušení
plochy; sadové
harmonického měřítka
úpravy respektující
použitým druhy STG, krajiny

Požadavek na
plochy lehkého
průmyslu

Po dobu výstavby
přechodné
zhoršení faktorů
pohody; nutná
opatření
k minimalizaci
snížení faktorů
pohody

Rozvoj lehkého
průmyslu a
pracovních
příležitostí

nutná opatření
k ochraně kvality
vody vodního toku,
VKP a ÚSES

synergické a
kumulativní,
kompenzační

Udržení retence a
snížení povodňového
rizika

Snížení ploch zeleně
a zmenšení ploch
pro biotopy a
Expanze zastavěného
biodiverzitu se
území do volné krajiny
synergencí a
kumulaci vlivu

kladné, záporné

Záporný

Podmíněně záporný
až záporný
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až záporný

Dodržení
architektonického
rázu

Kladný
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Tabulka č. 125 Funkční využití VL 02 (obsahuje návrhové plochy Z1-4, Z1-3; k.ú. – Dělouš)
vlivy na:

vlivy:

fauna, flóra, les,
ovzduší, klima, půda,
biologická
reliéf, voda
rozmanitost

Intenzivní kulturní
louky na
rekultivovaných
plochách;
stávající

Funkční využití Z-T;
III. a IV. třída ochrany
zemědělské půdy;
mimo aktivní zónu a
záplavová území

sekundární,
přechodné,
krátkodobé

střednědobé,
dlouhodobé,
trvalé

Po dobu výstavby:
zhoršení retence,
zvýšení prašnosti a
riziko úniku NEL

Zpevněné a
zastřešené plochy,
nutná eliminace
negativního ovlivnění
retence a snížení
povodňového rizika;
zábor ZPF
v uvedených třídách
ochrany

Trvalý travní porost
s méně než cca 1%
zpevněných a
zastřešených ploch
STG:
lipodubové bučiny

Po dobu výstavby
negativní; nutné
zajištění ochrany
vzrostlé zeleně

krajina, krajinný ráz
(KR), ÚSES,
významné krajinné
prvky (VKP)

obyvatelstvo,
hmotné statky,
kulturní,
architektonické a
archeologické
dědictví

Plochy zasahují do
lesozemědělské
krajiny plošin a
pahorkatin a těžební
krajiny bez vylišeného
reliéfu (v daném
případě sukcesní
stádia s hojným
výskytem silně
ohrožených a
ohrožených druhů);
typický krajinný celek
nevylišen; od VKP
vodní tok plochy
odděleny dálnicí,
bezprostřední kontakt
s LBK 574a Pod
Jedlovou horou a IP
97b Popel

Požadavek na
plochy lehkého
průmyslu

Přechodné zhoršení
krajinného rázu po
dobu výstavby; nutné
zajištění ochrany
vzrostlé vegetace

Po dobu výstavby
přechodné
zhoršení faktorů
pohody; nutná
opatření
k minimalizaci
snížení faktorů
pohody

Snížení rozlohy
ploch vegetace;
nutné plochy
vegetace na
minimálně 35%
Porušení
plochy; sadové
harmonického měřítka
úpravy respektující
použitým druhy STG, krajiny

Rozvoj lehkého
průmyslu a
pracovních
příležitostí

nutná opatření
k ochraně kvality
vody vodního toku,
VKP a ÚSES

synergické a
kumulativní,
kompenzační

Udržení retence a
snížení povodňového
rizika

Snížení ploch zeleně
a zmenšení ploch
pro biotopy a
Expanze zastavěného
biodiverzitu se
území do volné krajiny
synergencí a
kumulaci vlivu

Dodržení
architektonického
rázu

kladné, záporné

Záporný

Podmíněně záporný

Kladný
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SM-VR plochy smíšené plochy smíšené výrobní
a) převažující účel využití
- umístění a rozvoj drobné výroby, výrobních a nevýrobních služeb, které svým provozem a
vyvolanou dopravní obsluhou nevylučují možnost bydlení
b) přípustné
- zařízení drobné výroby, výrobních a nevýrobních služeb
- sklady a veřejné provozy a administrativa
- obchodní, administrativní a správní budovy
- veřejné stravování a ubytování
- zařízení na zpracování a výkup zemědělské produkce
- byty služební, pohotovostní a majitelů zařízení
- odstavná a parkovací stání, garáže
- nezbytná dopravní a technická infrastruktura
c) podmíněně přípustné
- zahradnictví
- rodinné a bytové domy ve spojení s drobnou výrobou a službami
d) podmínky funkčního a prostorového uspořádání
- připouští se pouze takové stavby a zařízení, které svým provozováním a technickým zařízením
nenarušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí a nenaruší životní prostředí a krajinný ráz
e) nepřípustné
- všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnosti
- stavby fotovoltaických elektráren mimo fasády a střechy budov

Poznámka: Pokud objem, rozsah a velikost konkrétního navrženého záměru bude
překračovat rámec měřítek krajiny, podmiňuje se jeho umístění posouzením v procesu EIA.
Tabulka č. 126 Seznam veškerých ploch funkčního využití
č. plochy
rozloha
P11-31
96608,827 BEZ VARIANT
P11-37
108096,634 BEZ VARIANT
P11-42
11338,795 BEZ VARIANT
P11-45
11935,701 BEZ VARIANT
P3-11
27224,995 BEZ VARIANT
P3-14
107908,676 BEZ VARIANT
P3-17
7999,843 BEZ VARIANT
P3-18
220378,221 BEZ VARIANT
P3-19
38111,7 BEZ VARIANT
P3-2
171963,952 BEZ VARIANT
P3-7
187396,826 BEZ VARIANT
* podmíněno studií

P9-20
Z11-11
Z11-12
Z3-1
Z3-11
Z3-23
Z3-12
Z3-3
P11-52
P11-53
P11-51

„Vyhodnocení vlivů Konceptu ÚP Ústí nad Labem na životní prostředí“

154988,456 BEZ VARIANT *
2501,46 BEZ VARIANT
1293,905 BEZ VARIANT
225243,122 BEZ VARIANT
37289,48 BEZ VARIANT
937,228 BEZ VARIANT
15209,766 BEZ VARIANT
37252,097 BEZ VARIANT
79742,03 varianta A
123691,072 varianta A
201895,405 varianta B
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Tabulka č. 127 Funkční využití SM-VR 01 (obsahuje návrhové plochy: P3-19, P3-18, P3-17,
P3-14, P3-11, P3-7, P3-2, Z3-3, Z3-1, Z3-11, Z3-12 a Z3-23; k.ú. – Dělouš, Všebořice)
vlivy na:

vlivy:

ovzduší, klima,
půda, reliéf, voda

V současnosti
využíváno jako
plochy těžkého
průmyslu, občanské
vybavenosti,
dopravní
infrastruktury, plochy
zeleně;
stávající

Funkční využití: VT,
ZV-L, OV-K, DI-S,
VT, OV, ZV-LP, SMNL, Z-T;
II. a IV. třída ochrany
zemědělské půdy a
bez třídy ochrany;
Mimo aktivní zónu a
záplavová území

sekundární,
přechodné,
krátkodobé

Po dobu výstavby:
zhoršení retence,
zvýšení prašnosti a
riziko úniku NEL

střednědobé,
dlouhodobé,
trvalé

Zpevněné a
zastřešené plochy,
nutná eliminace
negativního ovlivnění
retence a snížení
povodňového rizika;
zábor ZPF
v uvedených třídách
ochrany

synergické a
kumulativní,
kompenzační

kladné,
záporné

fauna, flóra, les,
biologická
rozmanitost

krajina, krajinný ráz
(KR), ÚSES, významné
krajinné prvky (VKP)

obyvatelstvo,
hmotné statky,
kulturní,
architektonické a
archeologické
dědictví

Agregovaná plocha
zasahuje do
lesozemědělské krajiny
plošin a pahorkatin,
lesozemědělské krajiny
sopečných pohoří,
urbanizované krajiny a
Plocha P3-2
těžební krajiny bez
mimořádné
vylišeného povrchu (v
biologické
daném případě sukcesní
rozmanitosti a
stádia s hojným výskytem
Požadavek na
nadregionálního
silně ohrožených a
plochy lehkého
významu; v ostatních ohrožených druhů);
průmyslu
případech vysoké
typický krajinný celek
procento
nevylišen; mimo CHKO,
zpevněných a
od VKP les je na západě a
zastřešených ploch
jihu oddělena
komunikacemi,
bezprostřední sousedství
s následujícími prvky
ÚSES: LBK 598a Podhoří,
LBK 114a114 Podhoří,
LBC 114a Sádky, LBC
111a Zámecký rybník

Po dobu výstavby
negativní; nutné
zajištění ochrany
vzrostlé zeleně

Přechodné zhoršení
krajinného rázu po dobu
výstavby; nutné zajištění
ochrany vzrostlé vegetace

Snížení rozlohy
ploch vegetace;
nutné plochy
vegetace na
minimálně 40%
Porušení harmonického
plochy; sadové
měřítka krajiny
úpravy respektující
použitým druhy STG,

Po dobu výstavby
přechodné
zhoršení faktorů
pohody; nutná
opatření
k minimalizaci
snížení faktorů
pohody

Rozvoj lehkého
průmyslu a
pracovních
příležitostí

nutná opatření
k ochraně ÚSES

Udržení retence a
snížení
povodňového rizika

Snížení ploch zeleně
a zmenšení ploch
pro biotopy a
Expanze zastavěného
biodiverzitu se
území do volné krajiny
synergencí a
kumulaci vlivu

Dodržení
architektonického
rázu

Záporný

Záporný pro plochu
P3-2; Pro plochy P319,P3-17 Z3-11
podmíněně záporný;
v ostatních
případech
podmíněně kladný

Kladný

Záporný
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Tabulka č. 128 Funkční využití SM-VR 02 (obsahuje návrhové plochy: P11-53, P11-52, P1151, P11-45, P11-42, P11-37, P11-31, Z11-12, Z11-11; k.ú. – Ústí nad Labem)
vlivy na:

vlivy:

stávající

fauna, flóra, les,
ovzduší, klima, půda,
biologická
reliéf, voda
rozmanitost
V současnosti
využíváno jako plochy
drah, silniční
infrastruktury,
občanské vybavenosti,
těžkého průmyslu a
sídelní zeleně;
Funkční využití:
VT, DI-S, OV-KM, DID, OV-KM, BI, DI-S,
SM-NL, ZV-LP;
I., V. třída ochrany
ZPF a bez třídy
ochrany;
Kromě ploch P11-45;
P11-42, Z11-11;Z11-12
střet se záplavovým
územím nebo aktivní
zónou

krajina, krajinný ráz
(KR), ÚSES, významné
krajinné prvky (VKP)

obyvatelstvo,
hmotné statky,
kulturní,
architektonické a
archeologické
dědictví

Urbanizovaná sídelní
krajina bez vylišeného
reliéfu; typický krajinný
celek nevylišen; plochy
P11-45, P11-42, Z11-11,
Silně urbanizovaný
Z11-12 v typickém
prostor s minimálním krajinném celku Údolí
Požadavek na
výskytem zeleně;
Labe – Sebuzínsko;
plochy lehkého
STG:
uvedené plochy ve IV.
průmyslu
zóně CHKO; ostatní
Jasanová olšina,
lipobuková doubrava mimo CHKO;
bezprostřední kontakt
s lokálními biokoridory a
VKP Bílina (kromě ploch
P11-37, P11-42, Z11-11,
Z11-12)

Přechodné zhoršení
krajinného rázu po dobu
výstavby; nutné zajištění
ochrany vzrostlé
vegetace

Po dobu výstavby
přechodné
zhoršení faktorů
pohody; nutná
opatření
k minimalizaci
snížení faktorů
pohody

sekundární,
přechodné,
krátkodobé

Po dobu výstavby:
zhoršení retence,
zvýšení prašnosti a
riziko úniku NEL

Po dobu výstavby
negativní; nutné
zajištění ochrany
vzrostlé zeleně

střednědobé,
dlouhodobé,
trvalé

Zpevněné a
zastřešené plochy,
nutná eliminace
negativního ovlivnění
retence a snížení
povodňového rizika;
zábor ZPF
v uvedených třídách
ochrany

Snížení rozlohy
ploch vegetace;
nutné plochy
vegetace na
Nepředpokládá se
minimálně 40%
ovlivnění krajinného
plochy; sadové
rázu
úpravy respektující
použitým druhy STG,
nutná opatření
k ochraně ÚSES

Rozvoj lehkého
průmyslu a
pracovních
příležitostí;
zvyšování rizika
povodňových škod

synergické a
kumulativní,
kompenzační

Udržení retence a
snížení povodňového
rizika

Přestavba ploch
Snížení ploch zeleně zastavěného území a
ploch sídelní zeleně

Dodržení
architektonického
rázu

Podmíněně kladný

Pro plochy
zasahující do
záplavového území
záporný; pro
ostatní kladný

kladné, záporné Záporný

Podmíněně záporný
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Tabulka č. 129 Funkční využití SM-VR 03 (obsahuje návrhové plochy: P9-20; k.ú. –
Předlice; celková výměra 154 989 m2)
vlivy na:

vlivy:

fauna, flóra, les,
ovzduší, klima, půda,
biologická
reliéf, voda
rozmanitost

V současnosti
využíváno jako
výsypka (s probíhající
sukcesí);
stávající

Funkční využití: NT;
Bez třídy ochrany
zemědělské půdy;
Mimo aktivní zónu a
záplavové území

sekundární,
přechodné,
krátkodobé

Po dobu výstavby:
zhoršení retence,
zvýšení prašnosti a
riziko úniku NEL

střednědobé,
dlouhodobé,
trvalé

Zpevněné a
zastřešené plochy,
nutná eliminace
negativního ovlivnění
retence a snížení
povodňového rizika;
zábor ZPF
v uvedených třídách
ochrany

Plocha výsypky
s předlesovými
sukcesními stádii
STG:
lipobuková
doubrava

Po dobu výstavby
negativní; nutné
zajištění ochrany
vzrostlé zeleně

Snížení rozlohy
ploch vegetace;
nutné plochy
vegetace na
minimálně 40%
plochy; sadové
úpravy respektující
použitým druhy
STG,

krajina, krajinný ráz
(KR), ÚSES, významné
krajinné prvky (VKP)

obyvatelstvo,
hmotné statky,
kulturní,
architektonické a
archeologické
dědictví

Těžební krajina bez
vylišeného povrchu,
typický krajinný celek
nevylišen; mimo CHKO;
bez prvků VKP, nejbližší
prvek ÚSES cca 95 m
západně

Požadavek na
plochy lehkého
průmyslu

Po dobu výstavby
přechodné
Přechodné zhoršení
zhoršení faktorů
krajinného rázu po dobu
pohody; nutná
výstavby; nutné zajištění
opatření
ochrany vzrostlé
k minimalizaci
vegetace
snížení faktorů
pohody

Porušení harmonického
měřítka krajiny

Rozvoj lehkého
průmyslu a
pracovních
příležitostí

nutná opatření
k ochraně ÚSES

synergické a
kumulativní,
kompenzační

Udržení retence a
snížení povodňového
rizika

Snížení ploch
zeleně

Přestavba ploch
zastavěného území a
ploch sídelní zeleně

Dodržení
architektonického
rázu

kladné, záporné

Záporný

Podmíněně
záporný

Podmíněně záporný

Kladný
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TI technická infrastruktura - inženýrské sítě
CHARAKTERISTIKA
Plochy areálů technické infrastruktury, zařízení na vodovodech a kanalizacích (např. úpravny vody, vodojemy,
ČOV), na energetických sítích (např. regulační stanice, rozvodny vysokého napětí, malé vodní elektrárny, plochy
větrných elektráren), telekomunikační zařízení a další plochy technické infrastruktury, které nelze zahrnout do
jiných ploch s rozdílným způsobem využití
URČENÉ VYUŽITÍ
- stavby a zařízení sloužící zásobování pitnou vodou – vodojemy, úpravny vody, čerpací stanice, vodárenské
zdroje, ochranná pásma a vodovodní řady (na vymezené ploše ochranných pásem lze umístit pouze účelové
vodárenské stavby, místní komunikace, tyto pozemky lze zemědělsky obhospodařovávat za podmínky
nenarušování vodárenské funkce)
- stavby a zařízení sloužící zásobování energiemi - rozvodny, trafostanice včetně vedení VN a NN, plynové
regulační stanice a plynovody
- stavby a zařízení sloužící zásobování centrálně vyráběným teplem a teplou vodou - výtopny, kotelny,
výměníkové stanice
- stavby a plochy pro telekomunikace a radiokomunikace – ústředny, vysílače a základnové stanice mobilních
operátorů, kabelová vedení, síťové a účastnické rozvaděče
- stavby a zařízení sloužící odvádění a čištění odpadních vod - stoky a povrchové sběrače dešťových vod, stoky
pro odvádění splaškových odpadních vod, přečerpávací stanice odpadních vod, čistírny odpadních vod
- plochy a zařízení sloužící nakládání s produkty čištění
- stavby a zařízení pro skladování a manipulaci s materiály
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
- stavby a zařízení provozního vybavení
- stavby a zařízení technického a technologického vybavení
- garáže pro služební automobily a speciální vozidla
- komunikace účelové pro motorová vozidla, pěší a cyklisty
- veřejná a izolační zeleň
- v koridorech ochranných pásem elektrického vedení VN 22 kV jsou přípustné pozemní stavby (kůlny, přístavby
a nástavby stávajících objektů v souladu s výjimkou, která bude udělena příslušným orgánem státní správy)
NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
- bydlení (s výjimkou služebního bytu)
- zařízení sociální péče, lůžková zdravotnická zařízení
- jakékoliv činnosti vyžadující obsluhu těžkou dopravou nebo činnosti, které by svými negativními hygienickými
vlivy obtěžovaly okolí
- plochy a zařízení pro individuální rekreaci
PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ
- nestanovuje se - bude řešeno samostatně ve stavebním řízení

Tabulka č. 130 Seznam veškerých ploch funkčního využití
č. plochy
Z13-14
Z2-14
Z2-15
Z20-4
Z23-1
Z25-12
Z26-5
Z3-24
Z9-13

rozloha
400
400
400
450
218,034
400
36
400
213,68
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Tabulka č. 131 Funkční využití TI 01 (obsahuje návrhové plochy Z2-14, Z2-15; k.ú. – Strážky
u Habrovic)
vlivy na:

vlivy:

stávající

fauna, flóra, les,
ovzduší, klima, půda,
biologická
reliéf, voda
rozmanitost

V současnosti
využíváno jako
extenzivní louky
s funkčním využitím
SM-NP, Z-T;
V. třída ochrany
zemědělské půdy;

Polopřirozené louky
s předlesovými
sukcesními stádii
STG:
Březové doubravy

Mimo aktivní zónu a
záplavová území

Po dobu výstavby
negativní; nutné
zajištění ochrany
vzrostlé zeleně

krajina, krajinný ráz
(KR), ÚSES,
významné krajinné
prvky (VKP)

obyvatelstvo,
hmotné statky,
kulturní,
architektonické a
archeologické
dědictví

Lesozemědělská
krajina plošin a
pahorkatin; typický
Požadavek na
krajinný celek
plochy technické
nevylišen; bez prvků
infrastruktury
VKP, střet s LBC 96a
Nad Bánovem
(součást ONBK)
Po dobu výstavby
přechodné
Přechodné zhoršení
zhoršení faktorů
krajinného rázu po
pohody; nutná
dobu výstavby; nutné
opatření
zajištění ochrany
k minimalizaci
vzrostlé vegetace
snížení faktorů
pohody

sekundární,
přechodné,
krátkodobé

Po dobu výstavby:
zhoršení retence,
zvýšení prašnosti a
riziko úniku NEL

střednědobé,
dlouhodobé,
trvalé

Zpevněné a
zastřešené plochy,
nutná eliminace
negativního ovlivnění
retence a snížení
povodňového rizika;
zábor ZPF
v uvedených třídách
ochrany

Snížení ploch zeleně

synergické a
kumulativní,
kompenzační

Udržení retence a
snížení povodňového
rizika

Snížení ploch zeleně a
zmenšení ploch pro
Expanze
biotopy a biodiverzitu
zastavěného území
se synergencí a
do volné krajiny
kumulaci vlivu

Dodržení
architektonického
rázu

kladné, záporné

Záporný

Podmíněně záporný

Podmíněně kladný

Neočekává se
narušení krajinného
rázu;
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Nutně požadována
izolační zeleň
s cílem minimalizace
dopadu na krajinný
ráz

Záporný

Zajištění
požadavků na
technickou
infrastrukturu
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Tabulka č. 132 Funkční využití TI 02 (obsahuje návrhovou plochu Z3-24; k.ú. – Všebořice)
vlivy na:
fauna, flóra, les,
ovzduší, klima, půda,
biologická
reliéf, voda
rozmanitost

krajina, krajinný ráz
(KR), ÚSES,
významné krajinné
prvky (VKP)

obyvatelstvo,
hmotné statky,
kulturní,
architektonické a
archeologické
dědictví

V současnosti
využíváno jako plochy
se vzrostlou vegetací; Předlesová sukcesní
funkční využití SM-NP; stádia až spontánní
lesní porosty
Bez třídy ochrany
zemědělského
STG:
půdního fondu;
lipové doubravy
Mimo aktivní zónu a
záplavové území

Lesozemědělská
krajina plošin a
pahorkatin; typický
krajinný celek
nevylišen; mimo
prvky ÚSES a VKP

Požadavek na
plochy technické
infrastruktury

sekundární,
přechodné,
krátkodobé

Po dobu výstavby:
zhoršení retence,
zvýšení prašnosti a
riziko úniku NEL

Po dobu výstavby
přechodné
Přechodné zhoršení
zhoršení faktorů
krajinného rázu po
pohody; nutná
dobu výstavby; nutné
opatření
zajištění ochrany
k minimalizaci
vzrostlé vegetace
snížení faktorů
pohody

střednědobé,
dlouhodobé,
trvalé

Zpevněné a
zastřešené plochy,
nutná eliminace
negativního ovlivnění
retence a snížení
povodňového rizika;
zábor ZPF
v uvedených třídách
ochrany

Snížení ploch zeleně

synergické a
kumulativní,
kompenzační

Udržení retence a
snížení povodňového
rizika

Snížení ploch zeleně a
zmenšení ploch pro
Expanze
biotopy a biodiverzitu
zastavěného území
se synergencí a
do volné krajiny
kumulaci vlivu

Dodržení
architektonického
rázu

kladné, záporné

Záporný

Podmíněně záporný

Podmíněně kladný

vlivy:

stávající

Po dobu výstavby
negativní; nutné
zajištění ochrany
vzrostlé zeleně

Neočekává se
narušení krajinného
rázu;
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Nutně požadována
izolační zeleň
s cílem minimalizace
dopadu na krajinný
ráz

Podmíněně záporný

Zajištění
požadavků na
technickou
infrastrukturu
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Tabulka č. 133 Funkční využití TI 03 (obsahuje návrhovou plochu Z9-13, k.ú. – Předlice)
vlivy na:

vlivy:

fauna, flóra, les,
ovzduší, klima, půda,
biologická
reliéf, voda
rozmanitost

V současnosti
využíváno jako trvalé
travní porosty;
stávající

Funkční využití Z-T;
II. třída ochrany
zemědělské půdy;
Mimo aktivní zónu a
záplavová území

krajina, krajinný ráz
(KR), ÚSES,
významné krajinné
prvky (VKP)

Lesozemědělská
Extenzivní trvalé travní krajina sopečných
porosty, předlesová
pohoří; typický
sukcesní stádia
krajinný celek
nevylišen;
STG:

obyvatelstvo,
hmotné statky,
kulturní,
architektonické a
archeologické
dědictví

Požadavek na
plochy technické
infrastruktury

Lipobukové doubravy

mimo CHKO, mimo
prvky ÚSES a VKP
Po dobu výstavby
přechodné
zhoršení faktorů
pohody; nutná
opatření
k minimalizaci
snížení faktorů
pohody

Zajištění
požadavků na
technickou
infrastrukturu

sekundární,
přechodné,
krátkodobé

Po dobu výstavby:
zhoršení retence,
zvýšení prašnosti a
riziko úniku NEL

Po dobu výstavby
negativní; nutné
zajištění ochrany
vzrostlé zeleně

Přechodné zhoršení
krajinného rázu po
dobu výstavby; nutné
zajištění
minimalizace dopadů
na krajinný ráz

střednědobé,
dlouhodobé,
trvalé

Zpevněné a
zastřešené plochy,
nutná eliminace
negativního ovlivnění
retence a snížení
povodňového rizika;
zábor ZPF
v uvedených třídách
ochran

Snížení ploch zeleně

Neočekává se
narušení krajinného
rázu

synergické a
kumulativní,
kompenzační

Udržení retence a
snížení povodňového
rizika

Snížení ploch zeleně a
zmenšení ploch pro
Expanze
biotopy a biodiverzitu
zastavěného území
se synergencí a
do volné krajiny
kumulaci vlivu

Dodržení
architektonického
rázu

kladné, záporné

Podmíněně záporný

Podmíněně záporný

Kladný
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Tabulka č. 134 Funkční využití TI 04 (obsahuje návrhovou plochu Z13-14, k.ú. – Krásné
Březno)
vlivy na:

vlivy:

ovzduší, klima,
půda, reliéf, voda

V současnosti
využíváno jako
spontánní lesní
porosty;
stávající

Funkční využití SMNL;
V. třída ochrany
zemědělské půdy;

fauna, flóra, les,
biologická
rozmanitost

Spontánní lesní
vegetace
STG:
Lipobukové doubravy

Mimo aktivní zónu a
záplavová území

Po dobu výstavby
negativní; nutné
zajištění ochrany
vzrostlé zeleně

krajina, krajinný ráz
(KR), ÚSES,
významné krajinné
prvky (VKP)

obyvatelstvo,
hmotné statky,
kulturní,
architektonické a
archeologické
dědictví

Urbanizovaná sídelní
krajina bez vylišeného
reliéfu; typický krajinný
celek nevylišen;
Požadavek na
mimo CHKO, nejbližší plochy technické
prvek ÚSES LBC 158a infrastruktury
Fričova vyhlídka cca
14 m severně oddělen
komunikací
Po dobu výstavby
přechodné
Přechodné zhoršení
zhoršení faktorů
krajinného rázu po
pohody; nutná
dobu výstavby; nutné
opatření
zajištění minimalizace
k minimalizaci
dopadů na krajinný ráz
snížení faktorů
pohody

sekundární,
přechodné,
krátkodobé

Po dobu výstavby:
zhoršení retence,
zvýšení prašnosti a
riziko úniku NEL

střednědobé,
dlouhodobé,
trvalé

Zpevněné a
zastřešené plochy,
nutná eliminace
negativního ovlivnění
retence a snížení
Snížení ploch zeleně
povodňového rizika;
zábor ZPF
v uvedených třídách
ochrany

synergické a
kumulativní,
kompenzační

Udržení retence a
snížení
povodňového rizika

Snížení ploch zeleně a
zmenšení ploch pro
Expanze zastavěného
biotopy a biodiverzitu
území do volné krajiny
se synergencí a
kumulaci vlivu

Dodržení
architektonického
rázu

kladné, záporné

Záporný

Podmíněně záporný

Kladný
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Neočekává se
narušení krajinného
rázu

Podmíněně záporný

Zajištění
požadavků na
technickou
infrastrukturu
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Tabulka č. 135 Funkční využití TI 05 (obsahuje návrhovou plochu Z20-4, k.ú. – Kojetice u
Malečova)
vlivy na:

vlivy:

ovzduší, klima,
půda, reliéf, voda

V současnosti
využíváno jako
spontánní lesní
porosty;
stávající

Funkční využití ZP;
III. třída ochrany
zemědělské půdy;

fauna, flóra, les,
biologická
rozmanitost

Spontánní lesní
vegetace
STG:
Lipobukové doubravy

Mimo aktivní zónu a
záplavová území

Po dobu výstavby
negativní; nutné
zajištění ochrany
vzrostlé zeleně

krajina, krajinný ráz
(KR), ÚSES,
významné krajinné
prvky (VKP)

obyvatelstvo,
hmotné statky,
kulturní,
architektonické a
archeologické
dědictví

Lesozemědělská
krajina hornatin;
typický krajinný celek
Údolí Labe Těchlovicko; II. zóna
CHKO, mimo prvky
ÚSES a VKP

Požadavek na
plochy technické
infrastruktury

Po dobu výstavby
přechodné
Přechodné zhoršení
zhoršení faktorů
krajinného rázu po
pohody; nutná
dobu výstavby; nutné
opatření
zajištění minimalizace
k minimalizaci
dopadů na krajinný ráz
snížení faktorů
pohody

sekundární,
přechodné,
krátkodobé

Po dobu výstavby:
zhoršení retence,
zvýšení prašnosti a
riziko úniku NEL

střednědobé,
dlouhodobé,
trvalé

Zpevněné a
zastřešené plochy,
nutná eliminace
negativního ovlivnění
retence a snížení
povodňového rizika; Snížení ploch zeleně
zábor ZPF
v uvedených třídách
ochrany; pozitivní
vliv na kvalitu
odpadní vody

synergické a
kumulativní,
kompenzační

Udržení retence a
snížení
povodňového rizika

Snížení ploch zeleně a
zmenšení ploch pro
Expanze zastavěného
biotopy a biodiverzitu
území do volné krajiny
se synergencí a
kumulaci vlivu

Dodržení
architektonického
rázu

kladné, záporné

Podmíněně záporný

Podmíněně záporný

Kladný
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Porušení
harmonického měřítka
krajiny

Podmíněně záporný

Zajištění
požadavků na
technickou
infrastrukturu
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Tabulka č. 136 Funkční využití TI 06 (obsahuje návrhovou plochu Z23-1, k.ú. – Olešnice u
Svádova)
vlivy na:

vlivy:

stávající

ovzduší, klima,
půda, reliéf, voda

fauna, flóra, les,
biologická
rozmanitost

V současnosti
využíváno jako
spontánní lesní
porosty;

Spontánní lesní
vegetace

Funkční využití ZP;

STG:

V. třída ochrany
zemědělské půdy;

Lipobukové doubravy,
jasanové olšiny

Mimo aktivní zónu a
záplavová území

Po dobu výstavby
negativní; nutné
zajištění ochrany
vzrostlé zeleně

krajina, krajinný ráz
(KR), ÚSES,
významné krajinné
prvky (VKP)

obyvatelstvo,
hmotné statky,
kulturní,
architektonické a
archeologické
dědictví

Lesozemědělská
krajina zaříznutých
údolí; typický krajinný
celek Údolí Labe –
Těchlovicko; II. zóna
CHKO; nejbližší prvek
ÚSES cca 34 m
jihovýchodně RBC 14
Varta a NBK

Požadavek na
plochy technické
infrastruktury

Po dobu výstavby
přechodné
Přechodné zhoršení
zhoršení faktorů
krajinného rázu po
pohody; nutná
dobu výstavby; nutné
opatření
zajištění minimalizace
k minimalizaci
dopadů na krajinný ráz
snížení faktorů
pohody

sekundární,
přechodné,
krátkodobé

Po dobu výstavby:
zhoršení retence,
zvýšení prašnosti a
riziko úniku NEL

střednědobé,
dlouhodobé,
trvalé

Zpevněné a
zastřešené plochy,
nutná eliminace
negativního ovlivnění
retence a snížení
povodňového rizika; Snížení ploch zeleně
zábor ZPF
v uvedených třídách
ochrany; pozitivní
vliv na kvalitu
odpadní vody

synergické a
kumulativní,
kompenzační

Udržení retence a
snížení
povodňového rizika

Snížení ploch zeleně a
zmenšení ploch pro
Expanze zastavěného
biotopy a biodiverzitu
území do volné krajiny
se synergencí a
kumulaci vlivu

Dodržení
architektonického
rázu

kladné, záporné

Podmíněně záporný

Podmíněně záporný

Kladný
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Porušení
harmonického měřítka
krajiny

Podmíněně záporný

Zajištění
požadavků na
technickou
infrastrukturu
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Tabulka č. 137 Funkční využití TI 07 (obsahuje návrhovou plochu Z25-12, k.ú. – Sebuzín)
vlivy na:

vlivy:

ovzduší, klima,
půda, reliéf, voda

Orná půda;

stávající

fauna, flóra, les,
biologická
rozmanitost

Funkční využití: Z-O;

Spontánní vzrostlá
vegetace

V. třída ochrany
zemědělské půdy;

STG:

Mimo aktivní zónu a
záplavová území

Borové doubravy na
píscích

Po dobu výstavby
negativní; nutné
zajištění ochrany
vzrostlé zeleně

krajina, krajinný ráz
(KR), ÚSES,
významné krajinné
prvky (VKP)

obyvatelstvo,
hmotné statky,
kulturní,
architektonické a
archeologické
dědictví

Lesozemědělská
krajina zaříznutých
údolí; typický krajinný
celek Údolí Labe –
Sebuzínsko; LBC 255
Sebuzín od plochy
oddělen komunikací;
nejbližší VKP je vodní
tok Labe, od plochy
oddělen komunikací

Požadavek na
plochy technické
infrastruktury

Po dobu výstavby
přechodné
Přechodné zhoršení
zhoršení faktorů
krajinného rázu po
pohody; nutná
dobu výstavby; nutné
opatření
zajištění minimalizace
k minimalizaci
dopadů na krajinný ráz
snížení faktorů
pohody

sekundární,
přechodné,
krátkodobé

Po dobu výstavby:
zhoršení retence,
zvýšení prašnosti a
riziko úniku NEL

střednědobé,
dlouhodobé,
trvalé

Zpevněné a
zastřešené plochy,
nutná eliminace
negativního ovlivnění
retence a snížení
povodňového rizika; Snížení ploch zeleně
zábor ZPF
v uvedených třídách
ochrany; pozitivní
vliv na kvalitu
odpadní vody

synergické a
kumulativní,
kompenzační

Udržení retence a
snížení
povodňového rizika

Snížení ploch zeleně a
zmenšení ploch pro
Expanze zastavěného
biotopy a biodiverzitu
území do volné krajiny
se synergencí a
kumulaci vlivu

Dodržení
architektonického
rázu

kladné, záporné

Podmíněně záporný

Podmíněně záporný

Kladný

„Vyhodnocení vlivů Konceptu ÚP Ústí nad Labem na životní prostředí“

Porušení
harmonického měřítka
krajiny

Podmíněně záporný

Zajištění
požadavků na
technickou
infrastrukturu
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Tabulka č. 138 Funkční využití TI 08 (obsahuje návrhovou plochu Z26-5, k.ú. – Církvice)
vlivy na:

vlivy:

ovzduší, klima,
půda, reliéf, voda

Orná půda;

stávající

fauna, flóra, les,
biologická
rozmanitost

Funkční využití: Z-O;

Spontánní vzrostlá
vegetace

V. třída ochrany
zemědělské půdy;

STG:

Mimo aktivní zónu a
záplavová území

Borové doubravy na
píscích

Po dobu výstavby
negativní; nutné
zajištění ochrany
vzrostlé zeleně

krajina, krajinný ráz
(KR), ÚSES,
významné krajinné
prvky (VKP)

obyvatelstvo,
hmotné statky,
kulturní,
architektonické a
archeologické
dědictví

Lesozemědělská
krajina zaříznutých
údolí; typický krajinný
celek Údolí Labe –
Sebuzínsko; IV. zóna
CHKO; nepřítomny
prvky ÚSES a VKP

Požadavek na
plochy technické
infrastruktury

Přechodné zhoršení
krajinného rázu po
dobu výstavby; nutné
zajištění minimalizace
dopadů na krajinný ráz

Po dobu výstavby
přechodné
zhoršení faktorů
pohody; nutná
opatření
k minimalizaci
snížení faktorů
pohody

Neočekává
neovlivnění krajinného
rázu

Zajištění
požadavků na
technickou
infrastrukturu

sekundární,
přechodné,
krátkodobé

Po dobu výstavby:
zhoršení retence,
zvýšení prašnosti a
riziko úniku NEL

střednědobé,
dlouhodobé,
trvalé

Zpevněné a
zastřešené plochy,
nutná eliminace
negativního ovlivnění
retence a snížení
povodňového rizika; Snížení ploch zeleně
zábor ZPF
v uvedených třídách
ochrany; pozitivní
vliv na kvalitu
odpadní vody

synergické a
kumulativní,
kompenzační

Udržení retence a
snížení
povodňového rizika

Snížení ploch zeleně a
zmenšení ploch pro
Expanze zastavěného
biotopy a biodiverzitu
území do volné krajiny
se synergencí a
kumulaci vlivu

Dodržení
architektonického
rázu

kladné, záporné

Podmíněně záporný

Podmíněně záporný

Kladný
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TE plochy pro energetické stavby a zařízení z obnovitelných zdrojů
a) převažující účel využití
- umístění a rozvoj ploch, staveb a zařízení k získávání energie z obnovitelných zdrojů
b) přípustné
 stavby a zařízení k získávání energií z obnovitelných zdrojů
 nezbytná dopravní a ostatní technická infrastruktura
 plochy doprovodné a izolační zeleně s funkcí eliminace negativních vlivů na krajinný ráz
c) podmíněně přípustné
 prvky ÚSES
d) podmínky funkčního a prostorového uspořádání
 plochy se podmiňují biologickým průzkumem
 konkrétní záměry podléhají hodnocení vlivu na krajinný ráz, pokud svým objemem, hmotou nebo rozlohou
poruší harmonické měřítka krajiny (prostorové vazby celku a prvků) vyžaduje se vždy posouzení vlivu
záměru na životní prostředí (EIA)
e) nepřípustné
 všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnosti

Požadavky pro všechny níže uvedené plochy:
- plochy se podmiňují biologickým průzkumem
- konkrétní záměry podléhají hodnocení vlivu na krajinný ráz, pokud svým objemem,
hmotou nebo rozlohou poruší harmonické měřítka krajiny (prostorové vazby celku
a prvků) vyžaduje se vždy posouzení vlivu záměru na životní prostředí (EIA)

Tabulka č. 139 Seznam veškerých ploch funkčního využití
č. plochy
P1-1
P3-20
P9-21
Z1-2
Z3-20

rozloha
115306,153
68118,38
125909,837
92110,647
26509,176

„Vyhodnocení vlivů Konceptu ÚP Ústí nad Labem na životní prostředí“
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Tabulka č. 140 Funkční využití TE 01 (obsahuje návrhové plochy Z1-2, P1-1; k.ú. – Dělouš)
vlivy na:

vlivy:

ovzduší, klima,
půda, reliéf, voda

fauna, flóra, les,
biologická
rozmanitost

V současnosti
využíváno jako trvalé Intenzivní kulturní
travní porosty, orná
louky a skládka
půda (plocha Z1-2) a inertního odpadu
skládka (P1-1);
stávající

Funkční využití: Z-O,
Z-T, TO;
STG:
III. a IV. třída
ochrany zemědělské
půdy a bez třídy
ochrany;

Lipobukové
doubravy,
Jasanové olšiny

mimo záplavové
území a aktivní zónu

krajina, krajinný ráz
(KR), ÚSES, významné
krajinné prvky (VKP)

obyvatelstvo,
hmotné statky,
kulturní,
architektonické a
archeologické
dědictví

Lesozemědělská krajina
plošin a pahorkatin a
těžební krajina bez
vylišeného povrchu (v
daném případě sukcesní
stádia s hojným
výskytem silně
ohrožených a
ohrožených druhů);
typický krajinný celek
nevylišen; mimo CHKO;
plocha Z1-2 od VKP les
cca 14 m západně,
bezprostřední kontakt
s LBK 554 Telnický
potok

Požadavek na
umístění ploch pro
obnovitelné zdroje
energie

Přechodné zhoršení
krajinného rázu po dobu
výstavby; nutné zajištění
ochrany vzrostlé
vegetace

Po dobu výstavby
přechodné zhoršení
faktorů pohody;
nutná opatření
k minimalizaci
snížení faktorů
pohody

sekundární,
přechodné,
krátkodobé

Po dobu výstavby:
zhoršení retence,
zvýšení prašnosti a
riziko úniku NEL

Po dobu výstavby
negativní; nutné
zajištění ochrany
vzrostlé zeleně

střednědobé,
dlouhodobé,
trvalé

Zpevněné a
zastřešené plochy,
nutná eliminace
negativního ovlivnění
retence a snížení
povodňového rizika;
zábor ZPF
v uvedených třídách
ochrany

Vytváření bariér
pro migraci
v krajině; nutné
dodržení podmínky
zachování zeleně
Porušení harmonického
(umístění a
měřítka krajiny
konstrukcí tak, aby
byly následně plně
odstranitelné,
nevyvolávaly
zábory ZPF)

Zajištění dodávek
elektřiny
z obnovitelných
zdrojů energie

synergické a
kumulativní,
kompenzační

Udržení retence a
snížení
povodňového rizika

Snížení ploch
zeleně a zmenšení
ploch pro biotopy a
biodiverzitu se
synergencí a
kumulaci vlivu

Expanze zastavěného
území do volné krajiny a
přestavba zastavěného
území

Dodržení
architektonického
rázu

kladné, záporné

Záporný

Podmíněně
záporný

Záporný

Kladný

„Vyhodnocení vlivů Konceptu ÚP Ústí nad Labem na životní prostředí“
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Tabulka č. 141 Funkční využití TE 02 (obsahuje návrhové plochy Z3-20, P3-20; k.ú. –
Všebořice)
vlivy na:

vlivy:

ovzduší, klima,
půda, reliéf, voda

V současnosti
využíváno jako
Skládka a plochy
přírodního
charakteru; Funkční
využití ZP, TO;
stávající

IV. třída ochrany
zemědělské půdy
(P3-20) a bez třídy
ochrany ZPF (Z320);

fauna, flóra, les,
biologická
rozmanitost

krajina, krajinný ráz
(KR), ÚSES, významné
krajinné prvky (VKP)

obyvatelstvo,
hmotné statky,
kulturní,
architektonické a
archeologické
dědictví

Plocha bývalé
pískovny
představuje cenné
refugium pro
mokřadní druhy i
druhů písečných
biotopů (Z3-20);
předlesová
sukcesní stádia

Lesozemědělská krajina
sopečných pohoří a
těžební krajina bez
vylišeného povrchu (v
daném případě sukcesní
stádia s hojným
výskytem silně
ohrožených a
ohrožených druhů);
typický krajinný celek
nevylišen; mimo CHKO;
střet plochy Z3-20 s LBC
128a Nedvězí, od VKP
les cca 94 m východně

Požadavek na
umístění ploch pro
obnovitelné zdroje
energie

Přechodné zhoršení
krajinného rázu po dobu
výstavby; nutné zajištění
ochrany vzrostlé
vegetace

Po dobu výstavby
přechodné zhoršení
faktorů pohody;
nutná opatření
k minimalizaci
snížení faktorů
pohody

STG:
Lipodubové bučiny

mimo záplavová
území a aktivní zónu

sekundární,
přechodné,
krátkodobé

Po dobu výstavby:
zhoršení retence,
zvýšení prašnosti a
riziko úniku NEL

Po dobu výstavby
negativní; nutné
zajištění ochrany
vzrostlé zeleně

střednědobé,
dlouhodobé,
trvalé

Zpevněné a
zastřešené plochy,
nutná eliminace
negativního ovlivnění
retence a snížení
povodňového rizika;
zábor ZPF
v uvedených třídách
ochrany

Vytváření bariér
pro migraci
v krajině; nutné
dodržení podmínky
zachování zeleně
Porušení harmonického
(umístění a
měřítka krajiny
konstrukcí tak, aby
byly následně plně
odstranitelné,
nevyvolávaly
zábory ZPF)

Zajištění dodávek
elektřiny
z obnovitelných
zdrojů energie

synergické a
kumulativní,
kompenzační

Udržení retence a
snížení
povodňového rizika

Snížení ploch
zeleně a zmenšení
ploch pro biotopy a
biodiverzitu se
synergencí a
kumulaci vlivu

Expanze zastavěného
území do volné krajiny a
přestavba zastavěného
území

Dodržení
architektonického
rázu

kladné, záporné

Záporný

Záporný

Záporný

Kladný

„Vyhodnocení vlivů Konceptu ÚP Ústí nad Labem na životní prostředí“
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Tabulka č. 142 Funkční využití TE 03 (obsahuje návrhovou plochu P9-21; k.ú. – Předlice)
vlivy na:

vlivy:

ovzduší, klima,
půda, reliéf, voda

fauna, flóra, les,
biologická
rozmanitost

krajina, krajinný ráz
(KR), ÚSES,
významné krajinné
prvky (VKP)

obyvatelstvo,
hmotné statky,
kulturní,
architektonické a
archeologické
dědictví

V současnosti
využíváno jako
plochy těžby;
Funkční využití NT;
stávající

III. třída ochrany
zemědělské půdy a
bez třídy ochrany
ZPF;

Těžební krajina bez
vylišeného povrchu a
urbanizovaná sídelní
Přítomna předlesová
krajina; bez vylišeného
sukcesní stádia
typického krajinného
celku; mimo prvky
ÚSES a VKP

Požadavek na
umístění ploch pro
obnovitelné zdroje
energie

mimo záplavová
území a aktivní zónu
Po dobu výstavby
přechodné zhoršení
faktorů pohody;
nutná opatření
k minimalizaci
snížení faktorů
pohody

sekundární,
přechodné,
krátkodobé

Po dobu výstavby:
zhoršení retence,
zvýšení prašnosti a
riziko úniku NEL

Po dobu výstavby
negativní; nutné
zajištění ochrany
vzrostlé zeleně

Přechodné zhoršení
krajinného rázu po
dobu výstavby; nutné
zajištění ochrany
vzrostlé vegetace

střednědobé,
dlouhodobé,
trvalé

Zpevněné a
zastřešené plochy,
nutná eliminace
negativního ovlivnění
retence a snížení
povodňového rizika;
zábor ZPF
v uvedených třídách
ochrany

Vytváření bariér pro
migraci v krajině;
nutné dodržení
podmínky zachování
zeleně (umístění a
konstrukcí tak, aby
byly následně plně
odstranitelné,
nevyvolávaly zábory
ZPF)

Porušení
harmonického měřítka
krajiny

Zajištění dodávek
elektřiny
z obnovitelných
zdrojů energie

synergické a
kumulativní,
kompenzační

Udržení retence a
snížení
povodňového rizika

Snížení ploch zeleně
a zmenšení ploch
pro biotopy a
biodiverzitu se
synergencí a
kumulaci vlivu

Expanze zastavěného
území do volné krajiny
a přestavba
zastavěného území

Dodržení
architektonického
rázu

kladné, záporné

Podmíněně záporný

Podmíněně záporný

Záporný

Kladný

„Vyhodnocení vlivů Konceptu ÚP Ústí nad Labem na životní prostředí“
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PV veřejná prostranství
CHARAKTERISTIKA
Plochy, které mají obvykle významnou prostorotvornou a komunikační funkci a je třeba samostatně je vymezit.
Mohou zahrnovat i plochy veřejné zeleně, přičemž významné plochy zeleně (např. parky) se začleňují do „ploch
sídelní zeleně na veřejných prostranstvích”
URČENÉ VYUŽITÍ
zpevněné a nezpevněné plochy mimo veřejné komunikace vytvářející prostor pro shromažďování,
každodenní rekreaci apod.
veřejná a doprovodná zeleň
pomníky, kašny, kapličky, kříže, boží muka
dětská hřiště (odpovídajícího rozsahu)
jiné prvky městského mobiliáře (autobusové přístřešky, lavičky, telefonní budky, informační stojany,
odpadkové koše a kontejnery, apod.)
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
stavby pro dopravní vybavenost
plochy pro odstavování vozidel
technická infrastruktura
NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
jakékoliv jiné stavby a zařízení nesouvisející se základními funkcemi plochy
jakékoliv činnosti vyžadující obsluhu těžkou dopravou nebo činnosti, které by svými negativními
hygienickými vlivy obtěžovaly okolí
plochy a zařízení pro individuální rekreaci
PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ
nestanovují se.

„Vyhodnocení vlivů Konceptu ÚP Ústí nad Labem na životní prostředí“
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Tabulka č. 143 Seznam veškerých ploch funkčního využití
č. plochy
P18-9
PD-28
PD-9
PD-49
PD-75
ZD-33
ZD-7
Z18-3

rozloha
20,652
39,759
80,221
125,451
128,148
195,354
198,76
209,582
242,97
PD-71
244,458
PD-70
279,75
PD-39
308,956
ZD-6
389,585
P5-5
399,854
PD-14
418,193
P11-55
436,991
PD-40
439,265
PD-15
484,642
PD-11
555,933
P11-17
606,672
Z11-14
823,895
ZD-23
1031,734
ZD-15
1057,286
ZD -37
1063,866
PD-10
1218,257
Z3-4
1227,955
PD-72
1255,104
ZD-17
1325,963
ZD-14
1526,767
PD-16
1567,82
P11-28
1790,633 var. A
N6-2
1843,707
Z1-9
2108,504
Z3-25
2185,353
PD-12
2201,192
* podmíněno studií; var A - varianta A

ZD-3
ZD-9
Z4-19
P3-26
Z9-6
ZD-38
ZD-16
P15-2
ZD-4
ZD-8
ZD-10
P11-40
Z1-6
P11-22
P1-3
Z5-2
PD-26
P4-7
ZD-12
P13-8
Z6-2
P11-43
Z3-14
P9-2
Z3-22
ZD-30
N6-4
Z1-5
PD-70
PD-73
N4-4
ZD-11
P3-8
P1-2

„Vyhodnocení vlivů Konceptu ÚP Ústí nad Labem na životní prostředí“

2265,718
2558,651
2661,61
2669,104
2932,567 *
3163,152
3193,378
3289,325 *
3335,742
3581,001
3881,703
4162,867
4229,126
4714,229
4972,003
5241,595
5441,202
5464,183 *
5677,107
5956,956
6959,435
7066,155
7699,084
7878,176
8001,661
8029,71
8549,938
9679,85
10671,471
10789,623
11724,709
13157,622
14566,588
25861,315
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Tabulka č. 144 Funkční využití PV 01 (obsahuje návrhové plochy: P18-9, Z18-3, ZD-23; k.ú.
– Střekov)
vlivy na:

vlivy:

ovzduší, klima,
půda, reliéf, voda

fauna, flóra, les,
biologická
rozmanitost

krajina, krajinný ráz
(KR), ÚSES,
významné krajinné
prvky (VKP)

obyvatelstvo,
hmotné statky,
kulturní,
architektonické a
archeologické
dědictví

V současnosti
využíváno jako
plochy parkového
typu;
stávající

Urbanizovaná sídelní
Plochy spontánní lesní krajina bez
vylišeného reliéfu,
Funkční využití SM- vegetace
Požadavek ploch
typický krajinný celek
NL, ZV-L;
veřejného
STG:
Údolí Labe prostranství
Sebuzínsko; IV. zóna
V. třída ochrany
Lipohabrové doubravy CHKO, bez prvků
zemědělského
ÚSES, VKP
půdního fondu, mimo
aktivní zónu a
záplavové území
Po dobu výstavby
negativní; nutné
zajištění ochrany
vzrostlé zeleně

Přechodné zhoršení
krajinného rázu po
dobu výstavby; nutné
zajištění ochrany
vzrostlé vegetace

sekundární,
přechodné,
krátkodobé

Po dobu výstavby:
zhoršení retence,
zvýšení prašnosti a
riziko úniku NEL

střednědobé,
dlouhodobé,
trvalé

Snížení rozlohy ploch
vegetace; nutné
plochy vegetace na
minimálně 40% plochy
(mimo ploch
Zpevněné a
komunikace), u
zastřešené plochy,
komunikací uliční sítě
nutná eliminace
nebo u komunikací
negativního ovlivnění
Porušení
s předpokládanou
retence a snížení
harmonického
nízkou intenzitou
povodňového rizika;
měřítka krajiny
dopravy (které zároveň
zábor ZPF
nesousedí s lesními
v uvedených třídách
porosty) nutná
ochrany
doprovodná liniová
vegetace (aleje);
sadové úpravy
respektující použitým
druhy STG

synergické a
kumulativní,
kompenzační

Udržení retence a
snížení
povodňového rizika

Snížení ploch zeleně a
zmenšení ploch pro
biotopy a biodiverzitu
se synergencí a
kumulaci vlivu

kladné, záporné

Podmíněně záporný

Podmíněně záporný

„Vyhodnocení vlivů Konceptu ÚP Ústí nad Labem na životní prostředí“

Po dobu výstavby
přechodné zhoršení
faktorů pohody;
nutná opatření
k minimalizaci
snížení faktorů
pohody

Po dobu výstavby
přechodné zhoršení
faktorů pohody

Expanze
zastavěného území
do volné krajiny a
přestavba
zastavěného území
se sídelní zelení

Dodržení
architektonického
rázu

Podmíněně kladný

Kladný
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Tabulka č. 145 Funkční využití PV 02 (obsahuje návrhovou plochu P13-8; k.ú. – Krásné
Březno)
vlivy na:

vlivy:

ovzduší, klima,
půda, reliéf, voda

V současnosti
využíváno jako
plochy zeleně
v rámci zastavěného
území,
stávající

Funkční využití ZV-L
a VL;

fauna, flóra, les,
biologická
rozmanitost

Extenzivně i intenzivně
udržované trvalé travní
porosty s rozptýlenou
vegetací v rámci
zastavěného území

STG:
III. třída ochrany
zemědělského
lipobukové bučiny
půdního fondu, mimo
aktivní zónu a
záplavové území
Po dobu výstavby
negativní; nutné
zajištění ochrany
vzrostlé zeleně

krajina, krajinný ráz
(KR), ÚSES,
významné krajinné
prvky (VKP)

obyvatelstvo,
hmotné statky,
kulturní,
architektonické a
archeologické
dědictví

Urbanizovaná sídelní
krajina bez
vylišeného reliéfu,
typický krajinný celek
Požadavek ploch
nevylišen; mimo
veřejného
CHKO a VKP,
prostranství
nejbližší prvek ÚSES
oddělen
frekventovanou
komunikací

Přechodné zhoršení
krajinného rázu po
dobu výstavby; nutné
zajištění ochrany
vzrostlé vegetace

Po dobu výstavby
přechodné zhoršení
faktorů pohody;
nutná opatření
k minimalizaci
snížení faktorů
pohody

sekundární,
přechodné,
krátkodobé

Po dobu výstavby:
zhoršení retence,
zvýšení prašnosti a
riziko úniku NEL

střednědobé,
dlouhodobé,
trvalé

Snížení rozlohy ploch
vegetace; nutné
plochy vegetace na
minimálně 40% plochy
Zpevněné a
(mimo ploch
zastřešené plochy,
komunikace), u
nutná eliminace
komunikací uliční sítě
negativního ovlivnění
nebo u komunikací
retence a snížení
s předpokládanou
povodňového rizika;
nízkou intenzitou
zábor ZPF
dopravy; nutná
v uvedených třídách
doprovodná liniová
ochrany
vegetace (aleje);
sadové úpravy
respektující použitým
druhy STG

synergické a
kumulativní,
kompenzační

Udržení retence a
snížení
povodňového rizika

Snížení ploch zeleně a
zmenšení ploch pro
biotopy a biodiverzitu
se synergencí a
kumulaci vlivu

Expanze
zastavěného území
do volné krajiny a
přestavba
zastavěného území

Dodržení
architektonického
rázu

kladné, záporné

Záporný

Podmíněně záporný

Podmíněně kladný

Kladný

„Vyhodnocení vlivů Konceptu ÚP Ústí nad Labem na životní prostředí“

Při realizaci
navrhovaných
opatření - udržení či
dokonce zlepšení
krajinného rázu

Po dobu výstavby
přechodné zhoršení
faktorů pohody
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Tabulka č. 146 Funkční využití PV 03 (obsahuje návrhové plochy P11-28, P11-22, P11-17,
PD-28, PD-26, PD-25, PD-17, PD-15, PD-14, PD-12, PD-11, ZD-17, ZD-16, ZD-15, ZD-12,
ZD-10, ZD-9; k.ú. – Ústí nad Labem, Krásné Březno)
vlivy na:

vlivy:

ovzduší, klima,
půda, reliéf, voda

V současnosti
využíváno jako
ochranná zeleň,
komunikace, orná
půda, lesopark, lesní
pozemky, plochy
těžby, zahrady,
zahrádkářské
kolonie;
stávající

fauna, flóra, les,
biologická
rozmanitost

Komunikace, meze a
polní cesta, les,
předlesová sukcesní
stádia, orná půda;

Zpevněné plochy do
Funkční využití:
cca 60%
ZO,Z-O, PV, PUPFL,
SM-NP, RZ, ZS, NT; STG:
Zakrslé doubravy
III., IV., V. třída
s ptačím zobem,
ochrany
lipohabrové doubravy,
zemědělského
půdního fondu a bez lipobukové doubravy,
lipojavorové bukové
třídy ochrany ZPF;
doubravy
Mimo aktivní zónu,
částečně zasahuje
do záplavového
území
Po dobu výstavby
negativní; nutné
zajištění ochrany
vzrostlé zeleně

krajina, krajinný ráz
(KR), ÚSES,
významné krajinné
prvky (VKP)

obyvatelstvo,
hmotné statky,
kulturní,
architektonické a
archeologické
dědictví

Urbanizovaná sídelní
krajina bez
vylišeného reliéfu,
typický krajinný celek
nevylišen; zasahuje
do RBC 12,
Mariánský vrch, NBK
353 U ZOO,
registrovaný VKP
Mariánská skála

Požadavek
dopravního napojení
zejména Centrálního
Parku

Přechodné zhoršení
krajinného rázu po
dobu výstavby; nutné
zajištění ochrany
vzrostlé vegetace

Po dobu výstavby
přechodné zhoršení
faktorů pohody;
nutná opatření
k minimalizaci
snížení faktorů
pohody

sekundární,
přechodné,
krátkodobé

Po dobu výstavby:
zhoršení retence,
zvýšení prašnosti a
riziko úniku NEL

střednědobé,
dlouhodobé,
trvalé

Snížení rozlohy ploch
vegetace; nutné
plochy vegetace na
minimálně 40% plochy
(mimo ploch
Zpevněné a
komunikace), u
zastřešené plochy,
komunikací uliční sítě
nutná eliminace
nebo u komunikací
negativního ovlivnění
Porušení
s předpokládanou
retence a snížení
harmonického
nízkou intenzitou
povodňového rizika;
měřítka krajiny
dopravy (které zároveň
zábor ZPF
nesousedí s lesními
v uvedených třídách
porosty) nutná
ochrany
doprovodná liniová
vegetace (aleje);
sadové úpravy
respektující použitým
druhy STG

synergické a
kumulativní,
kompenzační

Udržení retence a
snížení
povodňového rizika

Snížení ploch zeleně a
zmenšení ploch pro
biotopy a biodiverzitu
se synergencí a
kumulaci vlivu

Expanze
zastavěného území
do volné krajiny a
přestavba
zastavěného území

Dodržení
architektonického
rázu

kladné, záporné

Záporný

Podmíněně záporný

Záporný

Kladný

„Vyhodnocení vlivů Konceptu ÚP Ústí nad Labem na životní prostředí“

Po dobu výstavby
přechodné zhoršení
faktorů pohody
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„Vyhodnocení vlivů Konceptu ÚP Ústí nad Labem na životní prostředí“
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Tabulka č. 147 Funkční využití PV 04 (obsahuje návrhové plochy P9-2, Z9-6; k.ú. – Předlice,
část Klíše)
ovzduší, klima,
půda, reliéf, voda

krajina, krajinný ráz
fauna, flóra, les,
(KR), ÚSES,
biologická rozmanitost významné krajinné
prvky (VKP)

obyvatelstvo,
hmotné statky,
kulturní,
architektonické a
archeologické
dědictví

V současnosti
využíváno jako
meze, polní cesta,
komunikace a orná
půda;
Funkční využití: Z-O,
PV, DI-S
III. a V. třída ochrany
zemědělského
půdního fondu; mimo
záplavová území a
aktivní zónu

Lesozemědělská
krajina sopečných
Komunikace, meze a
pohoří a
polní cesta, do ploch
urbanizovaná sídelní
částečně zasahuje orná krajina bez
půda;
vylišeného reliéfu,
Zpevněné plochy do cca typický krajinný celek
40%
nevylišen;
STG:
Mimo CHKO,
Lipodubové bučiny,
bez prvků ÚSES,
lipové doubravy
nejbližší VKP ze
zákona cca 183 m
severovýchodně

Požadavek
dopravního
napojení
návrhových ploch
Z9-2,Z9-4, Z9-7

vlivy na:

vlivy:

stávající

sekundární,
přechodné,
krátkodobé

střednědobé,
dlouhodobé,
trvalé

synergické a
kumulativní,
kompenzační
kladné, záporné

Po dobu výstavby:
zhoršení retence,
zvýšení prašnosti a
riziko úniku NEL

Po dobu výstavby
negativní; nutné
zajištění ochrany
vzrostlé zeleně

Snížení rozlohy ploch
vegetace; nutné plochy
vegetace na minimálně
40% plochy (mimo ploch
Zpevněné a
komunikace), u
zastřešené plochy,
komunikací uliční sítě
nutná eliminace
nebo u komunikací
negativního ovlivnění
s předpokládanou
retence a snížení
nízkou intenzitou
povodňového rizika;
dopravy (které zároveň
zábor ZPF
nesousedí s lesními
v uvedených třídách
porosty) nutná
ochrany
doprovodná liniová
vegetace (aleje); sadové
úpravy respektující
použitým druhy STG
Snížení ploch zeleně a
Udržení retence a
zmenšení ploch pro
snížení
biotopy a biodiverzitu se
povodňového rizika
synergencí a kumulaci
vlivu
Záporný

Podmíněně záporný

„Vyhodnocení vlivů Konceptu ÚP Ústí nad Labem na životní prostředí“

Po dobu výstavby
přechodné
Přechodné zhoršení
zhoršení faktorů
krajinného rázu po
pohody; nutná
dobu výstavby; nutné
opatření
zajištění ochrany
k minimalizaci
vzrostlé vegetace
snížení faktorů
pohody

Porušení
harmonického
měřítka krajiny

Zkapacitnění
zpřístupnění ploch
bydlení

Expanze
zastavěného území
do volné krajiny a
přestavba
zastavěného území

Dodržení
architektonického
rázu

Podmíněně záporný

Kladný
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Tabulka č. 148 Funkční využití PV 05 (obsahuje návrhové plochy P5-5, Z5-2, PD-15, Z6-8,
ZD-10, ZD-7, ZD-6; k.ú. – Božtěšice, Skorotice u Ústí nad Labem)
vlivy na:

vlivy:

stávající

sekundární,
přechodné,
krátkodobé

střednědobé,
dlouhodobé,
trvalé

synergické a
kumulativní,
kompenzační

kladné, záporné

ovzduší, klima,
půda, reliéf, voda

Kulturní intenzivní
louky, přítomna
plocha komunikace;
funkční využití: Z-T,
Z-O, DI-S, OV-S;
III. třída ochrany
zemědělského
půdního fondu;
Mimo záplavové
území a aktivní zónu

Po dobu výstavby:
zhoršení retence,
zvýšení prašnosti a
riziko úniku NEL

krajina, krajinný ráz
fauna, flóra, les,
(KR), ÚSES,
biologická rozmanitost významné krajinné
prvky (VKP)

Louky těsně přiléhající
k zastavěnému území;
zpevněné plochy do cca
15%
STG:
lipobukové doubravy,
jasanové olšiny

Urbanizovaná krajina
bez vylišeného
reliéfu; krajinný celek
nevylišen;
VKP Klíšský potok
cca 8 m jižně od ZD7, nejbližší prvek
ÚSES LBK 605a
Holoměř cca 80 m
v přibližně
jihohozápadně

Po dobu výstavby
negativní; nutné
zajištění ochrany
vzrostlé zeleně

Po dobu výstavby
přechodné
Přechodné zhoršení
zhoršení faktorů
krajinného rázu po
pohody; nutná
dobu výstavby; nutné
opatření
zajištění ochrany
k minimalizaci
vzrostlé vegetace
snížení faktorů
pohody

Snížení rozlohy ploch
vegetace; nutné plochy
vegetace na minimálně
40% plochy (mimo ploch
komunikace), u
komunikací uliční sítě
Zpevněné a
nebo u komunikací
zastřešené plochy,
s předpokládanou
nutná eliminace
nízkou intenzitou
negativního ovlivnění
Nepředpokládá se
dopravy (které zároveň
retence a snížení
ovlivnění krajinného
nesousedí s lesními
povodňového rizika;
rázu
porosty) nutná
zábor ZPF
doprovodná liniová
v uvedených třídách
vegetace (aleje); sadové
ochrany
úpravy respektující
použitým druhy STG;
nutná opatření
k ochraně kvality vody
vodního toku, VKP a
ÚSES
Expanze
zastavěného území
Snížení ploch zeleně a
do volné krajiny
Udržení retence a
zmenšení ploch pro
(kromě plochy P5-5
snížení
biotopy a biodiverzitu se se jedná o dopravní
povodňového rizika
synergencí a kumulaci
napojení návrhových
vlivu
ploch bydlení (BI) –
ZP-4,ZP-5, ZP-3, Z67)
Záporný

obyvatelstvo,
hmotné statky,
kulturní,
architektonické a
archeologické
dědictví

Podmíněně záporný

„Vyhodnocení vlivů Konceptu ÚP Ústí nad Labem na životní prostředí“

Podmíněně záporný

Požadavek
dopravního
napojení
návrhových ploch
bydlení

Zpřístupnění ploch
bydlení

Dodržení
architektonického
rázu

Kladný
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Tabulka č. 149 Funkční využití PV 06 (obsahuje návrhovou plochu P4-7; k.ú. Habrovice)
vlivy na:

vlivy:

ovzduší, klima,
půda, reliéf, voda

V současnosti
využíváno jako
rekreační středisko,
koupaliště;

stávající

Funkční využití: OVS
IV. třída ochrany
zemědělského
půdního fondu a bez
třídy ochrany ZPF;

fauna, flóra, les,
biologická
rozmanitost

Intenzivně udržovaný
trvalý travní porost;
zpevněné plochy do
cca 10%
STG:
Jasanová olšina

Mimo záplavové
území a aktivní zónu

Po dobu výstavby
negativní; nutné
zajištění ochrany
vzrostlé zeleně

krajina, krajinný ráz
(KR), ÚSES,
významné krajinné
prvky (VKP)

obyvatelstvo,
hmotné statky,
kulturní,
architektonické a
archeologické
dědictví

Těžební krajina bez
vymezeného pokryvu
(plocha rekultivace
s těsnou návazností na
ochranářsky cennou
lokalitu); typický
krajinný celek
nevylišen;
bezprostřední kontakt
s VKP ze zákona
Habrovický rybník a
LBC 113a Habrovický
rybník

Požadavek
dopravního
napojení
návrhových ploch
bydlení

Přechodné zhoršení
krajinného rázu po
dobu výstavby; nutné
zajištění ochrany
vzrostlé vegetace

Po dobu výstavby
přechodné
zhoršení faktorů
pohody; nutná
opatření
k minimalizaci
snížení faktorů
pohody

Nepředpokládá se
ovlivnění krajinného
rázu

Zpřístupnění ploch
bydlení

sekundární,
přechodné,
krátkodobé

Po dobu výstavby:
zhoršení retence,
zvýšení prašnosti a
riziko úniku NEL

střednědobé,
dlouhodobé,
trvalé

Snížení rozlohy ploch
vegetace; nutné
Zpevněné a
plochy vegetace na
zastřešené plochy,
minimálně 40% plochy
nutná eliminace
(mimo ploch
negativního ovlivnění komunikace); sadové
retence a snížení
úpravy respektující
povodňového rizika; použitým druhy STG,
zábor ZPF
v uvedených třídách nutná opatření
k ochraně kvality vody
ochrany
vodního toku, VKP a
ÚSES

synergické a
kumulativní,
kompenzační

Udržení retence a
snížení
povodňového rizika

Snížení ploch zeleně a
zmenšení ploch pro
Přestavba ploch
biotopy a biodiverzitu
zastavěného území
se synergencí a
kumulaci vlivu

Dodržení
architektonického
rázu

kladné, záporné

Záporný

Podmíněně záporný

Kladný

„Vyhodnocení vlivů Konceptu ÚP Ústí nad Labem na životní prostředí“

Podmíněně záporný

200

Tabulka č. 150 Funkční využití PV 07 (obsahuje návrhové plochy Z3-14; k.ú. – Všebořice)
vlivy na:

vlivy:

stávající

ovzduší, klima,
půda, reliéf, voda

fauna, flóra, les,
biologická
rozmanitost

V současnosti
využíváno jako plcha
Intenzivní kulturní
komunikace,
louky na orné půdě,
ochranná zeleň a
plocha komunikace a
louky
ochranná zeleň;
Funkční využití: PV,
Zpevněné plochy cca
ZO, Z-O,
50%
III. třída ochrany
STG:
zemědělského
půdního fondu; mimo Lipobukové doubravy
aktivní zónu a
záplavová území

sekundární,
přechodné,
krátkodobé

Po dobu výstavby:
zhoršení retence,
zvýšení prašnosti a
riziko úniku NEL

střednědobé,
dlouhodobé,
trvalé

Zpevněné a
zastřešené plochy,
nutná eliminace
negativního ovlivnění
retence a snížení
povodňového rizika;
zábor ZPF
v uvedených třídách
ochrany

Po dobu výstavby
negativní; nutné
zajištění ochrany
vzrostlé zeleně

Snížení rozlohy ploch
vegetace; nutné
plochy vegetace na
minimálně 40% plochy
(mimo ploch
komunikace); sadové
úpravy respektující
použitým druhy STG,

krajina, krajinný ráz
(KR), ÚSES,
významné krajinné
prvky (VKP)

obyvatelstvo,
hmotné statky,
kulturní,
architektonické a
archeologické
dědictví

Urbanizovaná krajina
bez vylišeného reliéfu
a lesozemědělská
krajina sopečných
pohoří; mimo CHKO,
bez prvků VKP,
nejbližší prvek ÚSES
cca 125 m
jihozápadně LBK 598a
Podhoří

Požadavek
dopravního
napojení
návrhových ploch
bydlení

Přechodné zhoršení
krajinného rázu po
dobu výstavby; nutné
zajištění ochrany
vzrostlé vegetace

Po dobu výstavby
přechodné
zhoršení faktorů
pohody; nutná
opatření
k minimalizaci
snížení faktorů
pohody

Nepředpokládá se
ovlivnění krajinného
rázu

Zkapacitnění
zpřístupnění ploch
bydlení

nutná opatření
k ochraně ÚSES

synergické a
kumulativní,
kompenzační

Udržení retence a
snížení
povodňového rizika

Snížení ploch zeleně a
zmenšení ploch pro
Expanze zastavěného
biotopy a biodiverzitu
území do volné krajiny
se synergencí a
kumulaci vlivu

Dodržení
architektonického
rázu

kladné, záporné

Záporný

Podmíněně záporný

Kladný
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Tabulka č. 151 Funkční využití PV 08 (obsahuje návrhové plochy Z6-2, N4-4, N6-4, N6-2,
k.ú.- Skorotice u Ústí nad Labem)
vlivy na:

vlivy:

stávající

sekundární,
přechodné,
krátkodobé

střednědobé,
dlouhodobé,
trvalé

synergické a
kumulativní,
kompenzační
kladné, záporné

ovzduší, klima,
půda, reliéf, voda

Louky a orná půda
s doprovodnou
zelení podél
komunikace;
Funkční využití: Z-O,
Z-T, PV;
III., IV. a V. třída
ochrany zemědělské
půdy a bez třídy
ZPF; mimo aktivní
zónu a záplavové
území

Po dobu výstavby:
zhoršení retence,
zvýšení prašnosti a
riziko úniku NEL

fauna, flóra, les,
biologická
rozmanitost

krajina, krajinný ráz
(KR), ÚSES,
významné krajinné
prvky (VKP)

obyvatelstvo,
hmotné statky,
kulturní,
architektonické a
archeologické
dědictví

Intenzivní zemědělské
kultury a plocha
komunikace
Zpevněné plochy cca
STG:
Lipobukové doubravy,
lipové doubravy,
zakrslé doubravy
s ptačím zobem
obecným

Agregovaná plocha je
součástí urbanizované
sídelní krajiny bez
vylišeného reliéfu i
lesozemědělské
krajiny plošin a
pahorkatin; bez
vylišeného typického
krajinného celku
(krajinný celek Ryjicko
cca 25 m východně);
bez prvků VKP a
ÚSES; nejbližší prvek
ÚSES cca 227 m
západně LBK 579a
Habrovický rybník

Požadavek na
napojení
návrhových ploch
bydlení

Přechodné zhoršení
krajinného rázu po
dobu výstavby; nutné
zajištění ochrany
vzrostlé vegetace

Po dobu výstavby
přechodné
zhoršení faktorů
pohody; nutná
opatření
k minimalizaci
snížení faktorů
pohody

Nepředpokládá se
ovlivnění krajinného
rázu

Dopravní napojení
návrhových ploch
bydlení

Po dobu výstavby
negativní; nutné
zajištění ochrany
vzrostlé zeleně

Snížení rozlohy ploch
vegetace; nutné
plochy vegetace na
minimálně 40% plochy
(mimo ploch
komunikace), u
komunikací uliční sítě
Zpevněné a
nebo u komunikací
zastřešené plochy,
s předpokládanou
nutná eliminace
nízkou intenzitou
negativního ovlivnění
dopravy (které zároveň
retence a snížení
nesousedí s lesními
povodňového rizika;
porosty) nutná
zábor ZPF
doprovodná liniová
v uvedených třídách
vegetace (aleje);
ochrany
sadové úpravy
respektující použitým
druhy STG,
nutná opatření
k ochraně kvality vody
vodního toku, VKP a
ÚSES
Snížení ploch zeleně a
Udržení retence a
zmenšení ploch pro
snížení
biotopy a biodiverzitu
povodňového rizika
se synergencí a
kumulaci vlivu
Záporný

Podmíněně záporný
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Expanze ploch
zastavěného území do Dodržení
volné krajiny a
architektonického
zachování stávajících rázu
komunikací
Podmíněně záporný

Kladný
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Tabulka č. 152 Funkční využití PV 09 (obsahuje návrhové plochy P1-2, Z1-6, Z1-5, Z3-22;
k.ú. – Dělouš, Všebořice)
vlivy na:

vlivy:

stávající

sekundární,
přechodné,
krátkodobé

střednědobé,
dlouhodobé,
trvalé

synergické a
kumulativní,
kompenzační
kladné, záporné

krajina, krajinný ráz
(KR), ÚSES,
významné krajinné
prvky (VKP)

ovzduší, klima,
půda, reliéf, voda

fauna, flóra, les,
biologická
rozmanitost

V současnosti
využíváno jako
plocha letiště,
skládky, komunikací,
plochy
s předlesovými
sukcesními stádii a
trvalými travními
porosty;
Funkční využití: PV,
TO, DI-L, SM-NP, ZT
III., IV třída ochrany
zemědělské půdy a
bez třídy ochrany
ZPF; mimo aktivní
zónu a záplavové
území;

Lesozemědělská
krajina a těžební
Intenzivní kulturní
krajina bez
louky na rekultivacích, vymezeného pokryvu
plocha letiště (trvalý
(s probíhající sukcesí
travní porost), stávající a výskytem mnoha
komunikace, plocha
cenných druhů
skládky inertních
z hlediska ochrany
odpadů;
přírody v místním i
Zpevněné plochy do
neregionálním
cca 50%
kontextu); typický
STG:
krajinný celek
Borové doubravy na
nevylišen; VKP cca
píscích, lipobukové
84 m vzdálený; plošný
doubravy
průnik s IP 97b Popel
a LBK 574a Pod
Jedlovou horou

Po dobu výstavby:
zhoršení retence,
zvýšení prašnosti a
riziko úniku NEL

Po dobu výstavby
negativní; nutné
zajištění ochrany
vzrostlé zeleně

Snížení rozlohy ploch
vegetace; nutné
plochy vegetace na
minimálně 40% plochy
(mimo ploch
komunikace), u
Zpevněné a
komunikací uliční sítě
zastřešené plochy,
nebo u komunikací
nutná eliminace
s předpokládanou
negativního ovlivnění nízkou intenzitou
retence a snížení
dopravy (které zároveň
povodňového rizika; nesousedí s lesními
zábor ZPF
porosty) nutná
v uvedených třídách doprovodná liniová
ochrany
vegetace (aleje);
sadové úpravy
respektující použitým
druhy STG,
nutná opatření
k ochraně kvality vody,
VKP a ÚSES
Snížení ploch zeleně a
Udržení retence a
zmenšení ploch pro
snížení
biotopy a biodiverzitu
povodňového rizika
se synergencí a
kumulaci vlivu
Záporný

Podmíněně záporný
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obyvatelstvo,
hmotné statky,
kulturní,
architektonické a
archeologické
dědictví

Požadavek na
napojení
návrhových ploch
bydlení

Přechodné zhoršení
krajinného rázu po
dobu výstavby; nutné
zajištění ochrany
vzrostlé vegetace

Po dobu výstavby
přechodné
zhoršení faktorů
pohody; nutná
opatření
k minimalizaci
snížení faktorů
pohody

Nepředpokládá se
ovlivnění krajinného
rázu

Cyklistické
propojení města
Ústí nad Labem
s Krušnými horami
(Cesta do hor)

Expanze ploch
zastavěného území do Dodržení
volné krajiny a
architektonického
zachování stávajících rázu
komunikací
Podmíněně záporný

Kladný
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Tabulka č. 153 Funkční využití PV 10 (obsahuje návrhovou plochu ZD-23; katastrální území
Vaňov)
vlivy na:

vlivy:

ovzduší, klima,
půda, reliéf, voda

V současnosti
využíváno jako lesní
cesta a spontánní
lesní porosty; funkční
využití SM-NL, ZP,
PV;
stávající

V. třída ochrany
zemědělské půdy a
bez třídy ochrany
ZPF; mimo aktivní
zónu a záplavové
území

sekundární,
přechodné,
krátkodobé

střednědobé,
dlouhodobé,
trvalé

Po dobu výstavby:
zhoršení retence,
zvýšení prašnosti a
riziko úniku NEL

fauna, flóra, les,
biologická
rozmanitost

krajina, krajinný ráz
(KR), ÚSES,
významné krajinné
prvky (VKP)

Spontánní lesní
porosty a lesní cesta
součástí regionálního
biocentra

Urbanizovaná krajina
nevylišeného reliéfu;
typický krajinný celek
Údolí Labe –
STG:
Sebuzínsko;III. a IV.
Zakrslé lipové javořiny, zóna CHKO, VKP
Podlešínský potok,
lipojavorové dubové
bučiny, bukové dřínové střet s RBC 18 Vrkoč
javořiny

Po dobu výstavby
negativní; nutné
zajištění ochrany
vzrostlé zeleně

Přechodné zhoršení
krajinného rázu po
dobu výstavby; nutné
zajištění ochrany
vzrostlé vegetace

Snížení rozlohy ploch
vegetace; nutné
plochy vegetace na
minimálně 40% plochy
(mimo ploch
komunikace), u
komunikací uliční sítě
Zpevněné a
nebo u komunikací
zastřešené plochy,
s předpokládanou
nutná eliminace
negativního ovlivnění nízkou intenzitou
Nepředpokládá se
dopravy (které zároveň ovlivnění krajinného
retence a snížení
povodňového rizika; nesousedí s lesními
rázu
porosty) nutná
zábor ZPF
v uvedených třídách doprovodná liniová
vegetace (aleje);
ochrany
sadové úpravy
respektující použitým
druhy STG,

obyvatelstvo,
hmotné statky,
kulturní,
architektonické a
archeologické
dědictví

Požadavek na
napojení
návrhových ploch
bydlení

Po dobu výstavby
přechodné
zhoršení faktorů
pohody; nutná
opatření
k minimalizaci
snížení faktorů
pohody

Využití stávající
lesní cesty jako
cyklostezky

nutná opatření
k ochraně kvality vody,
VKP a ÚSES
synergické a
kumulativní,
kompenzační

Udržení retence a
snížení
povodňového rizika

Snížení ploch zeleně a
zmenšení ploch pro
biotopy a biodiverzitu
se synergencí a
kumulaci vlivu

Expanze ploch
zastavěného území do Dodržení
volné krajiny a
architektonického
zachování stávajících rázu
komunikací

kladné, záporné

Záporný

Podmíněně záporný

Podmíněně záporný
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DI-S dopravní infrastruktura silniční
a) převažující účel využití
- plochy staveb a zařízení silniční dopravy nadmístního významu
b) přípustné
- silnice nadmístního významu (silnice I. a III. třídy a místní komunikace I., II. a III. třídy) a jejich součásti
- doprovodná a izolační zeleň
- odstavné a parkovací plochy pro osobní, hromadnou i nákladní dopravu
- autobusové zastávky a nádraží
- hromadné a řadové garáže
- čerpací stanice pohonných hmot
- areály údržby pozemních komunikací
- jednoúčelové stavby spojené se silniční dopravou
c) podmíněně přípustné
- nezbytná zařízení technické infrastruktury
d) nepřípustné
- všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnosti

Poznámka: Podrobně jsou hodnoceny pouze varianty nadzemního vedení komunikací,
u tunelového vedení lze konstatovat možné ovlivnění krajinného rázu (výdechové objekty),
vodního režimu podzemních vod, sekundární negativní vlivy mohou vzniknout při
nedostatečném zajištění odvozu a následného uložení vytěženého materiálu na přechodné či
trvalé deponie, aj. Podrobné zhodnocení vlivů na jednotlivé složky životního prostředí, včetně
provedení a vyhodnocení hydrogeologického průzkumu, bude provedeno v procesu EIA na
základě zpracované projektové dokumentace. Negativní vliv zhoršení kvality ovzduší je
vyvážen zlepšení kvality ovzduší v důsledku snížení intenzity dopravy z údolí Labe
v řešeném území. Při stavbě tunelových úseků se požaduje zajištění ochrany prvků ÚSES
a VKP.
Tabulka č. 154 Seznam veškerých ploch funkčního využití
č. plochy
P11-41
PD-35
ZD-25
PD-21

PD-3
PD-4
PD-8
PD-22
ZD-26
PD-66
ZD-13

rozloha
2468,498 BEZ VARIANT
4020,806 BEZ VARIANT
209,305 BEZ VARIANT
3226,839 varianta A
25340,512 varianta A
1063,432 varianta A
1647,475 varianta A
4231,411 BEZ VARIANT
8372,478 BEZ VARIANT
1859,502 BEZ VARIANT
2507,715 BEZ VARIANT
3766,127 BEZ VARIANT
1417,87 BEZ VARIANT
499,334 BEZ VARIANT
503,546 BEZ VARIANT
2716,97 BEZ VARIANT
4206,404 BEZ VARIANT
16878,068 varianta A

tunel
tunel
teren
tunel
teren
teren
most
teren
tunel
teren
teren
teren
tunel
most
teren
teren
tunel
teren

PD-48
PD-51
PD-55
PD-37
PD-31
ZD-31
ZD-32
ZD-29
PD-24
PD-44
PD-41
PD-53
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1152,243 varianta A
23038,392 varianta A
389,073 varianta A
29424,238 BEZ VARIANT
7351,091 BEZ VARIANT
11264,677 BEZ VARIANT
7987,327 BEZ VARIANT
10002,063 BEZ VARIANT
741,603 varianta A
899,999 BEZ VARIANT
538,231 varianta A
900,003 varianta A
272,47 BEZ VARIANT
899,999 BEZ VARIANT
4718,474 varianta A
17798,05 varianta A
2184,715 BEZ VARIANT
3347,098 BEZ VARIANT
633,798 BEZ VARIANT

most
teren
teren
tunel
teren
tunel
teren
tunel
teren
most
teren
teren
teren
teren
teren
teren
teren
teren
teren
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PD-54
PD-61
PD-56
PD-58
ZD-19
PD-46
PD-47
PD-36
ZD-1
ZD-2
ZD-5
PD-52
PD-6
PD-74
ZD-34
ZD-35

PD-5
PD-20
PD-57
PD-27
ZD-22

ZD-36
PD-2
PD-43
ZD-21
PD-19
PD-65
ZD-29
ZD-24

8465,235 BEZ VARIANT
1136,1 BEZ VARIANT
268,846 varianta A
296,937 varianta A
807,522 BEZ VARIANT
964,778 BEZ VARIANT
3964,126 BEZ VARIANT
7936,55 BEZ VARIANT
1480,267 BEZ VARIANT
19173,958 BEZ VARIANT
19940,454 BEZ VARIANT
25359,121 BEZ VARIANT
763,679 BEZ VARIANT
5353,273 varianta A
6762,068 varianta A
1060,029 BEZ VARIANT
1117,055 BEZ VARIANT
32245,242 BEZ VARIANT
7436,983 BEZ VARIANT
26765,326 varianta B
1384,055 varianta B
1499,996 varianta B
148,67 varianta B
4087,867 varianta B
23001,011 varianta B
1051,255 varianta B
23214,563 varianta B
13840,851 varianta B
889,478 varianta B
624,106 varianta B
521,363 varianta B
899,999 varianta B
4466,265 BEZ VARIANT
5885,897 varianta B
826,134 varianta A
225,632 varianta B
377,826 BEZ VARIANT
737,127 BEZ VARIANT
83,293 BEZ VARIANT
442,247 BEZ VARIANT

teren
teren
most
teren
teren
teren
teren
most
teren
teren
teren
tunel
teren
teren
tunel
tunel
tunel
teren
teren
tunel
teren
teren
teren
most
most
tunel
teren
teren
teren
teren
tunel
teren
teren
teren
teren
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Tabulka č. 155 Funkční využití DI-S 01 (obsahuje návrhové plochy: ZD-34; ZD-35; k.ú.
Všebořice, Dělouš)
vlivy na:

vlivy:

ovzduší, klima,
půda, reliéf, voda

Funkční využití
Bez třídy ochrany
zemědělské půdy;
stávající

Bezprostřední
kontakt s aktivní
zónou Ždírnického
přítoku do Nového
rybníka - části
Telnického potoka u
plochy ZD-35

fauna, flóra, les,
biologická
rozmanitost

krajina, krajinný ráz
(KR), ÚSES,
významné krajinné
prvky (VKP)

obyvatelstvo,
hmotné statky,
kulturní,
architektonické a
archeologické
dědictví

Těžební krajina bez
vylišeného povrchu a
leso-zemědělská
krajina plošin a
Plocha bez vegetace pahorkatin; typický
Požadavek dopravního
krajinný celek
(cca 40%plochy) a
napojení plochy Z3-1
nevylišen;
plochy předlesových
na dálnici
sukcesních stádií
Mimo CHKO,
bezprostřední
kontakt s LBC 111a
Zámecký rybník a
VKP lesní pozemek

sekundární,
přechodné,
krátkodobé

Po dobu výstavby:
zhoršení retence,
zvýšení prašnosti a
riziko úniku NEL

Po dobu výstavby
negativní; nutné
zajištění ochrany
vzrostlé zeleně

Přechodné zhoršení
krajinného rázu po
dobu výstavby; nutné
zajištění ochrany
vzrostlé vegetace

Po dobu výstavby
přechodné zhoršení
faktorů pohody; nutná
opatření k minimalizaci
snížení faktorů pohody

střednědobé,
dlouhodobé,
trvalé

Zpevněné a
zastřešené plochy,
nutná eliminace
negativního ovlivnění
retence a snížení
povodňového rizika;
zábor ZPF
v uvedených třídách
ochrany

Snížení rozlohy
ploch vegetace;
nutné plochy
doprovodné a
ochranné zeleně
snižující hlučnost
prašnost

Nepředpokládá se
ovlivnění krajinného
rázu

Napojení rozvojové
plochy Z3-1 na dálnici

synergické a
kumulativní,
kompenzační

Udržení retence a
snížení
povodňového rizika

Snížení ploch zeleně
a zmenšení ploch
Expanze ploch
pro biotopy a
zastavěného území
biodiverzitu se
do volné krajiny
synergencí a
kumulaci vlivu

Dodržení
architektonického rázu

kladné, záporné

Podmíněně záporný

Podmíněně záporný

Kladný

Podmíněně záporný

*antropozemě, doporučuje se ponechat sukcesi
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Tabulka č. 156 Funkční využití DI-S 02 (obsahuje návrhové plochy: ZD-1, ZD-2, ZD-5, PD-2;
k.ú. – Strážky u Habrovic, Habrovice, Božtěšice)
vlivy na:
fauna, flóra, les,
biologická
rozmanitost

krajina, krajinný ráz
(KR), ÚSES,
významné krajinné
prvky (VKP)

obyvatelstvo,
hmotné statky,
kulturní,
architektonické a
archeologické
dědictví

stávající

Louky, orná půda,
les a plochy bydlení;
Funkční využití: SMNL, PUPFL, BV, RZ,
Z-T, ZO;
IV. třída ochrany
zemědělské půdy a
lesní půda; mimo
záplavová území a
aktivní zónu

Les, spontánní lesní
porosty a
zemědělská půda
s intenzivními
kulturami
STG:
Lipové a březové
doubravy

Lesozemědělská
krajina plošin a
pahorkatin; kontakt
s typickým krajinným
celkem Ryjicko;
mimo CHKO a IV.
zóna CHKO (pro
část vedení obchvatu
ve stávající stopě
komunikace);
bezprostřední
kontakt s LBK 560a
Pohořelec

Požadavek dopravního
napojení plochy, jde o
silnici č. 528 na dálnici,
tj. severní připojení
města na dálnici ve
směru do SRN

sekundární,
přechodné,
krátkodobé

Po dobu výstavby:
zhoršení retence,
zvýšení prašnosti a
riziko úniku NEL

Po dobu výstavby
negativní; nutné
zajištění ochrany
vzrostlé zeleně

Přechodné zhoršení
krajinného rázu po
dobu výstavby; nutné
zajištění ochrany
vzrostlé vegetace

Po dobu výstavby
přechodné zhoršení
faktorů pohody; nutná
opatření k minimalizaci
snížení faktorů pohody

střednědobé,
dlouhodobé,
trvalé

Zpevněné a
zastřešené plochy,
nutná eliminace
negativního ovlivnění
retence a snížení
povodňového rizika;
zábor ZPF
v uvedených třídách
ochrany

Porušení
harmonického
měřítka krajiny,
největší problém je
křížení ZD-1 s NRBK
– LBK 342a a možné
ovlivnění LBC 99a
Pod Žďárkem

Zajištění ochrany
obyvatelstva před
emisemi a hlukem
z dopravy; nutná
opatření k ochraně
obyvatelstva před
zvýšenou hlučností,
prachem a emisemi z
dopravy

synergické a
kumulativní,
kompenzační

Udržení retence a
snížení
povodňového rizika

Expanze ploch
zastavěného území
do volné krajiny

Dodržení
architektonického rázu

kladné, záporné

Podmíněně záporný

Podmíněně záporný

Kladný

vlivy:

ovzduší, klima,
půda, reliéf, voda

Snížení rozlohy
ploch vegetace;
nutné plochy
doprovodné a
ochranné zeleně
snižující hlučnost
prašnost; nutná
opatření k zajištění
ochrany a
prostupnosti ÚSES
Snížení ploch zeleně
a zmenšení ploch
pro biotopy a
biodiverzitu se
synergencí a
kumulaci vlivu
Podmíněně záporný
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Tabulka č. 157 Funkční využití DI-S 03 (obsahuje návrhové plochy: PD-6, PD-5, PD-3, PD4; k.ú. – Bukov)
vlivy na:

vlivy:

ovzduší, klima,
půda, reliéf, voda

fauna, flóra, les,
biologická
rozmanitost

krajina, krajinný ráz
(KR), ÚSES,
významné krajinné
prvky (VKP)

obyvatelstvo,
hmotné statky,
kulturní,
architektonické a
archeologické
dědictví

V současnosti
využíváno jako
plochy komunikací
(většina plochy)a
ochranné zeleně; III.
třída ochrany ZPF;
mimo záplavová
území a aktivní zónu

Trvalý travní porost
umístěný mezi
komunikacemi

sekundární,
přechodné,
krátkodobé

Po dobu výstavby:
zhoršení retence,
zvýšení prašnosti a
riziko úniku NEL

Po dobu výstavby
negativní; nutné
zajištění ochrany
vzrostlé zeleně

Přechodné zhoršení
krajinného rázu po
dobu výstavby; nutné
zajištění ochrany
vzrostlé vegetace

Po dobu výstavby
přechodné zhoršení
faktorů pohody; nutná
opatření k minimalizaci
snížení faktorů pohody

střednědobé,
dlouhodobé,
trvalé

Zpevněné a
zastřešené plochy,
nutná eliminace
negativního ovlivnění
retence a snížení
povodňového rizika;
zábor ZPF
v uvedených třídách
ochrany

Snížení rozlohy
ploch vegetace;
nutné plochy
doprovodné a
ochranné zeleně
snižující hlučnost
prašnost; nutná
opatření k zajištění
ochrany ÚSES

Neočekává se
ovlivnění krajinného
rázu

Zajištění ochrany
obyvatelstva před
emisemi a hlukem
z dopravy

synergické a
kumulativní,
kompenzační

Udržení retence a
snížení
povodňového rizika

Snížení ploch zeleně
a zmenšení ploch
Dodržení
pro biotopy a
harmonického
biodiverzitu se
měřítka krajiny
synergencí a
kumulaci vlivu

Dodržení
architektonického rázu

kladné, záporné

Podmíněně záporný

Podmíněně záporný

Kladný

stávající

STG:
Jasanová olšina,
lipojavorové bukové
doubravy

Urbanizovaná sídelní
krajina bez
Požadavek na
vylišeného povrchu; zaústění povrchové
mimo CHKO a prvky dopravy do tunelů
ÚSES

Podmíněně kladný
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Tabulka č. 158 Funkční využití DI-S 04 (obsahuje návrhové plochy: PD-4, PD-8, PD-22, PD41, PD-44; k.ú. – Ústí nad Labem)
vlivy na:

vlivy:

ovzduší, klima,
půda, reliéf, voda

V současnosti
využíváno jako
plochy komunikací a
dráhy;

fauna, flóra, les,
biologická
rozmanitost

krajina, krajinný ráz
(KR), ÚSES,
významné krajinné
prvky (VKP)

obyvatelstvo,
hmotné statky,
kulturní,
architektonické a
archeologické
dědictví

Urbanizovaná sídelní
krajina bez
vylišeného povrchu;
typický krajinný celek
nevylišen; mimo
CHKO a prvky ÚSES

Požadavek na
zaústění povrchové
dopravy do tunelů
(možné u PD-41 a PD44)

Funkční využití:

Doprovodná zeleň
podél komunikací

DI-S, DI-D ;

STG:

Nevyvolává zábory
ZPF (na stávajících
zpevněných
plochách); Plocha
PD-44 zasahuje do
záplavového území

Jasanová olšina,
lipobuková doubrava

sekundární,
přechodné,
krátkodobé

Po dobu výstavby:
zhoršení retence,
zvýšení prašnosti a
riziko úniku NEL

Po dobu výstavby
negativní; nutné
zajištění ochrany
vzrostlé zeleně;

Přechodné zhoršení
krajinného rázu po
dobu výstavby; nutné
zajištění ochrany
vzrostlé vegetace

Po dobu výstavby
přechodné zhoršení
faktorů pohody; nutná
opatření k minimalizaci
snížení faktorů pohody

střednědobé,
dlouhodobé,
trvalé

Zpevněné a
zastřešené plochy,
nutná eliminace
negativního ovlivnění
retence a snížení
povodňového rizika;
zábor ZPF
v uvedených třídách
ochrany

Snížení rozlohy
ploch vegetace;
nutné plochy
doprovodné a
ochranné zeleně
snižující hlučnost
prašnost

Neočekává se
ovlivnění krajinného
rázu

Zajištění ochrany
obyvatelstva před
emisemi a hlukem
z dopravy

synergické a
kumulativní,
kompenzační

Udržení retence a
snížení
povodňového rizika

Neočekává se
snížení ploch zeleně

Dodržení
harmonického
měřítka krajiny

Dodržení
architektonického rázu

kladné, záporné

Podmíněně kladný

Podmíněně kladný

Podmíněně kladný

Kladný

stávající
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Tabulka č. 159 Funkční využití DI-S 05 (obsahuje návrhové plochy:PD-45, PD-42, ZD-18;
k.ú. – Ústí nad Labem)
vlivy na:

vlivy:

ovzduší, klima,
půda, reliéf, voda

fauna, flóra, les,
biologická
rozmanitost

V současnosti
využíváno jako
plochy komunikací a
dráhy;
Funkční využití:
stávající

DI-S, SM-V;
I. třída ochrany
zemědělské půdy a
bez třídy ochrany
ZPF;

Porosty na
opevněných březích
STG:
Jasanová olšina

krajina, krajinný ráz
(KR), ÚSES,
významné krajinné
prvky (VKP)

obyvatelstvo,
hmotné statky,
kulturní,
architektonické a
archeologické
dědictví

Urbanizovaná sídelní
krajina bez
vylišeného povrchu;
typický krajinný celek Požadavek na
protipovodňovou
nevylišen;
ochranu
IV. zóna CHKO; střet
s NBK 391 Vodní
plocha Labe

Záplavové území a
aktivní zóna

sekundární,
přechodné,
krátkodobé

Po dobu výstavby:
zhoršení retence,
zvýšení prašnosti a
riziko úniku NEL

Po dobu výstavby
negativní; nutné
zajištění ochrany
vzrostlé zeleně

Přechodné zhoršení
krajinného rázu po
dobu výstavby; nutné
zajištění ochrany
vzrostlé vegetace

Po dobu výstavby
přechodné zhoršení
faktorů pohody; nutná
opatření k minimalizaci
snížení faktorů pohody

střednědobé,
dlouhodobé,
trvalé

Zpevněné a
zastřešené plochy,
nutná eliminace
negativního ovlivnění
retence a snížení
povodňového rizika;
zábor ZPF
v uvedených třídách
ochrany

Snížení rozlohy
ploch vegetace;
nutná opatření
k ochraně ÚSES

Neočekává se
ovlivnění krajinného
rázu

Snižováni rizika
povodňových škod

synergické a
kumulativní,
kompenzační

Udržení retence a
snížení
povodňového rizika

Snížení ploch zeleně
a zmenšení ploch
Dodržení
pro biotopy a
harmonického
biodiverzitu se
měřítka krajiny
synergencí a
kumulaci vlivu

Dodržení
architektonického rázu

kladné, záporné

Podmíněně záporný

Podmíněně záporný

Kladný

Podmíněně záporný
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Tabulka č. 160 Funkční využití DI-S 06 (obsahuje návrhové plochy: PD-57, PD-56, PD-54;
k.ú. – Vaňov, Střekov)
vlivy na:

vlivy:

ovzduší, klima,
půda, reliéf, voda

Plochy komunikací,
sídelní zeleně a
bydlení;
Funkční využití:
stávající

ZS, RZ, BI, ZO, ZVP;

fauna, flóra, les,
biologická
rozmanitost

Plochy komunikací a
sídelní zeleně
STG:
Jasanová olšina,

krajina, krajinný ráz
(KR), ÚSES,
významné krajinné
prvky (VKP)

Urbanizovaná krajina
bez vylišeného
povrchu; typický
krajinný celek Údolí
Labe – Sebuzínsko;

obyvatelstvo,
hmotné statky,
kulturní,
architektonické a
archeologické
dědictví

Požadavek na
dopravní řešení, nové
přemostění Labe a
vjezd do tunelu –
komunikační propojení
silnice I/30 (Pražská) a
silnice č. II/631
(Žižkova)

Lipobukové
doubravy

IV. zóna CHKO

sekundární,
přechodné,
krátkodobé

Po dobu výstavby:
zhoršení retence,
zvýšení prašnosti a
riziko úniku NEL

Po dobu výstavby
negativní; nutné
zajištění ochrany
vzrostlé zeleně

Přechodné zhoršení
krajinného rázu po
dobu výstavby; nutné
zajištění ochrany
vzrostlé vegetace a
prvků ÚSES

Po dobu výstavby
přechodné zhoršení
faktorů pohody; nutná
opatření k minimalizaci
snížení faktorů pohody

střednědobé,
dlouhodobé,
trvalé

Zpevněné a
zastřešené plochy,
nutná eliminace
negativního ovlivnění
retence a snížení
povodňového rizika;
zábor ZPF
v uvedených třídách
ochrany

Snížení rozlohy
ploch vegetace;
nutná opatření
k ochraně ÚSES

Neočekává se
ovlivnění krajinného
rázu

Zabezpečení
dopravního řešení

synergické a
kumulativní,
kompenzační

Udržení retence a
snížení
povodňového rizika

Snížení ploch zeleně
a zmenšení ploch
Dodržení
pro biotopy a
harmonického
biodiverzitu se
měřítka krajiny
synergencí a
kumulaci vlivu

Dodržení
architektonického rázu

kladné, záporné

Podmíněně záporný

Podmíněně záporný

Kladný

V. třída ochrany
zemědělské půdy a
bez třídy ochrany

Podmíněně záporný

„Vyhodnocení vlivů Konceptu ÚP Ústí nad Labem na životní prostředí“

213

Tabulka č. 161 Funkční využití DI-S 07 (obsahuje návrhové plochy: PD-47, PD-46, PD-37,
PD-36, PD-34, PD-31, PD-29, PD-19, ZD-13, ZD-19; k.ú. – Krásné Březno, Svádov,
Neštěmice)
vlivy na:

obyvatelstvo,
hmotné statky,
kulturní,
architektonické a
archeologické
dědictví

ovzduší, klima,
půda, reliéf, voda

fauna, flóra, les,
biologická
rozmanitost

krajina, krajinný ráz
(KR), ÚSES,
významné krajinné
prvky (VKP)

stávající

V současnosti
využíváno jako
komunikace uliční
síť, plochy sídelní a
mimosídelní zeleně;
Funkční využití:
PUPFL,VK,RZ,DI-S,
ZV-L, OV-KM, PV,
ZO;
I., IV. a V. třída
ochrany zemědělské
půdy (v případě I.
třídy ochrany se
jedná o fragmenty
půdy v zastavěném
území), plochy
zasahují do
záplavového území

Lesní porosty, trvalé
travní porosty a
plochy se vzrostlou
zelení, plochy
stávajících
komunikací a uliční
sítě; v převážné
většině se jedná o
zpevněné plochy
komunikací a uliční
sítě
STG:
Typické bukové
doubravy, lipobukové
doubravy, javorové
doubravy

Urbanizovaná sídelní
krajina bez
vylišeného reliéfu;
Typický krajinný
celek Údolí Labe –
Sebuzínsko, II., IV.
zóna CHKO a mimo
zóny CHKO; mimo
prvky ÚSES a VKP

Požadavek na
dopravní řešení v
severovýchodní části
města

sekundární,
přechodné,
krátkodobé

Po dobu výstavby:
zhoršení retence,
zvýšení prašnosti a
riziko úniku NEL

Po dobu výstavby
negativní; nutné
zajištění ochrany
vzrostlé zeleně

Přechodné zhoršení
krajinného rázu po
dobu výstavby; nutné
zajištění ochrany
vzrostlé vegetace a
prvků ÚSES

Po dobu výstavby
přechodné zhoršení
faktorů pohody; nutná
opatření k minimalizaci
snížení faktorů pohody

střednědobé,
dlouhodobé,
trvalé

Zpevněné a
zastřešené plochy,
nutná eliminace
negativního ovlivnění
retence a snížení
povodňového rizika;
zábor ZPF
v uvedených třídách
ochrany

Snížení rozlohy
ploch vegetace;
nutná opatření
k minimalizaci vlivu
na PUPFL v II. zóně
CHKO

Neočekává se
ovlivnění krajinného
rázu

Zabezpečení
dopravního řešení

synergické a
kumulativní,
kompenzační

Udržení retence a
snížení
povodňového rizika

Snížení ploch zeleně
a zmenšení ploch
Dodržení
pro biotopy a
harmonického
biodiverzitu se
měřítka krajiny
synergencí a
kumulaci vlivu

Dodržení
architektonického rázu

kladné, záporné

Podmíněně záporný

Podmíněně záporný

Kladný

vlivy:

Podmíněně záporný
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Tabulka č. 162 Funkční využití DI-S 08 (obsahuje návrhové plochy: PD-66, PD-65, ZD-29,
ZD-26, ZD-25, ZD-24 k.ú. – Brná nad Labem)
vlivy na:

obyvatelstvo,
hmotné statky,
kulturní,
architektonické a
archeologické
dědictví

fauna, flóra, les,
biologická
rozmanitost

krajina, krajinný ráz
(KR), ÚSES,
významné krajinné
prvky (VKP)

stávající

V současnosti
využíváno jako
plochy komunikací a
ochranné zeleně;
Funkční využití:
ZO, DI-S;
V. třída ochrany ZPF;
mimo aktivní zónu a
záplavová území

Nezastavěné plochy
2
do cca 500 m ,
plochy ochranné
zeleně místy se
vzrostlou vegetací;
STG:
Lipohabrové a
lipobukové doubravy

Lesozemědělská
krajina zaříznutých
údolí, typický
krajinný celek Údolí
Labe – Sebuzínsko;
IV. zóna CHKO;LBK
Požadavek na
702 Průčelská rokle
dopravní řešení
je přemostěn
stávající komunikací,
od NBK 391 Pravý
břeh pod Sebuzínem
oddělena ulicí, VKP
Průčelský potok
(přemostěn stávající
komunikací)

sekundární,
přechodné,
krátkodobé

Po dobu výstavby:
zhoršení retence,
zvýšení prašnosti a
riziko úniku NEL

Po dobu výstavby
negativní; nutné
zajištění ochrany
vzrostlé zeleně

Přechodné zhoršení
krajinného rázu po
dobu výstavby; nutné
zajištění ochrany
vzrostlé vegetace a
prvků ÚSES

Po dobu výstavby
přechodné zhoršení
faktorů pohody; nutná
opatření k minimalizaci
snížení faktorů pohody

Neočekává se
ovlivnění krajinného
rázu

Zabezpečení
dopravního řešení

Dodržení
harmonického
měřítka krajiny

Dodržení
architektonického rázu

Kladný

Kladný

vlivy:

střednědobé,
dlouhodobé,
trvalé

synergické a
kumulativní,
kompenzační

kladné, záporné

ovzduší, klima,
půda, reliéf, voda

Zpevněné a
zastřešené plochy,
nutná eliminace
negativního ovlivnění
retence a snížení
Snížení rozlohy
povodňového rizika; ploch vegetace
plošný zábor do cca
2
500 m ZPF
v uvedené třídě
ochrany
Snížení ploch zeleně
a zmenšení ploch
Udržení retence a
pro biotopy a
snížení
biodiverzitu se
povodňového rizika
synergencí a
kumulaci vlivu
Podmíněně záporný

Podmíněně kladný
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Tabulka č. 163 Funkční využití DI-S 09 (obsahuje návrhové plochy: ZD-67, PD-69, PD-67,
k.ú. – Sebuzín)
vlivy na:

vlivy:

ovzduší, klima,
půda, reliéf, voda

V současnosti
využíváno jako
plochy komunikací a
ochranné zeleně;
stávající

Funkční využití:
ZO, DI-S;
V. třída ochrany ZPF;

fauna, flóra, les,
biologická
rozmanitost

krajina, krajinný ráz
(KR), ÚSES,
významné krajinné
prvky (VKP)

Většinou zpevněné
plochy komunikací a
sídelní zeleně

Lesozemědělská
krajina zaříznutých
údolí, typický
krajinný celek Údolí
Labe – Sebuzínsko;

STG:

IV. zóna CHKO;

Jasanová olšina,
lipobuková doubrava

LBC 255 Sebuzín
(součást ONBK),
v bezprostředním
kontaktu s VKP Labe

mimo aktivní zónu a
záplavová území

obyvatelstvo,
hmotné statky,
kulturní,
architektonické a
archeologické
dědictví

Požadavek na
dopravní řešení

sekundární,
přechodné,
krátkodobé

Po dobu výstavby:
zhoršení retence,
zvýšení prašnosti a
riziko úniku NEL

Po dobu výstavby
negativní; nutné
zajištění ochrany
vzrostlé zeleně

Přechodné zhoršení
krajinného rázu po
dobu výstavby; nutné
zajištění ochrany
vzrostlé vegetace a
prvků ÚSES

Po dobu výstavby
přechodné zhoršení
faktorů pohody; nutná
opatření k minimalizaci
snížení faktorů pohody

střednědobé,
dlouhodobé,
trvalé

Zpevněné a
zastřešené plochy,
nutná eliminace
negativního ovlivnění
retence a snížení
povodňového rizika;
plošný zábor do cca
2
500 m ZPF
v uvedené třídě
ochrany

Snížení rozlohy
ploch vegetace;
nutná opatření
k minimalizaci vlivu
na PUPFL v II. zóně
CHKO

Neočekává se
ovlivnění krajinného
rázu

Zabezpečení
dopravního řešení a
dostatečně zajištěného
kapacitního odtoku

synergické a
kumulativní,
kompenzační

Udržení retence a
snížení
povodňového rizika

Snížení ploch zeleně
a zmenšení ploch
Dodržení
pro biotopy a
harmonického
biodiverzitu se
měřítka krajiny
synergencí a
kumulaci vlivu

Dodržení
architektonického rázu

kladné, záporné

Podmíněně záporný

Podmíněně záporný

Kladný

Kladný
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Tabulka č. 164 Funkční využití DI-S 10 (obsahuje návrhové plochy:PD-74, PD-52, PD-51,
PD-48, PD-43, PD-27, PD-21, PD-20, ZD-31, ZD-22, ZD-21, k.ú. – Klíše, Ústí nad Labem)
vlivy na:
obyvatelstvo,
hmotné statky,
kulturní,
architektonické a
archeologické
dědictví

fauna, flóra, les,
biologická
rozmanitost

krajina, krajinný ráz
(KR), ÚSES,
významné krajinné
prvky (VKP)

Převažují zpevněné
a zastavěné plochy,
s plošně omezenými
plochami sídelní
zeleně
STG:
Lipobuková
doubrava, jasanová
olšina

Urbanizovaná sídelní
krajina bez
vylišeného reliéfu; na
většině ploch typický
krajinný celek
nevylišen, územně
nevýznamně
zasahuje typický
krajinný celek Údolí
Požadavek na
Labe – Sebuzínsko; dopravní řešení
mostními objekty
překračuje LBK 647
Bílina pod
Hostovicemi a VKP
Bílina; většina území
mimo CHKO;
částečně zasahuje
do IV. zóny CHKO

sekundární,
přechodné,
krátkodobé

Po dobu výstavby:
zhoršení retence,
zvýšení prašnosti a
riziko úniku NEL

Po dobu výstavby
negativní; nutné
zajištění ochrany
vzrostlé zeleně

Přechodné zhoršení
krajinného rázu po
dobu výstavby; nutné
zajištění ochrany
vzrostlé vegetace a
prvků ÚSES

Po dobu výstavby
přechodné zhoršení
faktorů pohody; nutná
opatření k minimalizaci
snížení faktorů pohody

střednědobé,
dlouhodobé,
trvalé

Zpevněné a
zastřešené plochy,
nutná eliminace
negativního ovlivnění
retence a snížení
povodňového rizika;
plošný zábor do cca
2
500 m ZPF
v uvedené třídě
ochrany

Snížení rozlohy
ploch vegetace;
nutná opatření
k minimalizaci vlivu
na PUPFL v II. zóně
CHKO

Neočekává se
ovlivnění krajinného
rázu v trase var. B
ZD-22

Zabezpečení
dopravního řešení a
dostatečně zajištěného
kapacitního odtoku

synergické a
kumulativní,
kompenzační

Udržení retence a
snížení
povodňového rizika

Snížení ploch zeleně
a zmenšení ploch
Dodržení
pro biotopy a
harmonického
biodiverzitu se
měřítka krajiny
synergencí a
kumulaci vlivu

Dodržení
architektonického rázu

kladné, záporné

Podmíněně záporný

Podmíněně záporný

Kladný

vlivy:

stávající

ovzduší, klima,
půda, reliéf, voda

V současnosti
zastavěné území;
Funkční využití:
SM-NP,ZO,PV,DID,ZV-LP, OV-KM,
DI-S,SM-M,SM-VR,
VT;
I.třída ochrany ZPF
(fragmenty v hustě
zastavěném území,
plošně
nevýznamné);
Plochy zasahují do
záplavového území;

Kladný
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Tabulka č. 165 Funkční využití DI-S 11 (obsahuje návrhové plochy: ZD-29, ZD-31, ZD-32,
ZD-36, k.ú. – Brná nad Labem, Hostovice u Ústí nad Labem)
vlivy na:

vlivy:

ovzduší, klima,
půda, reliéf, voda

V současnosti
využíváno jako
extenzivní trvalé
travní porosty a les;
stávající

Funkční využití: Z-T,
Z-O, PUPFL
Lesní půdy; III. a IV.
třída ochrany ZPF;
Mimo záplavové
území a aktivní zónu

fauna, flóra, les,
biologická
rozmanitost

Extenzivní
polopřirozené
louky a pastviny,
lesní porosty
STG:
Lipobuková
doubrava

krajina, krajinný ráz
(KR), ÚSES,
významné krajinné
prvky (VKP)

Urbanizovaná sídelní
krajina bez vylišeného
reliéfu a
lesozemědělská
krajina sopečných
pohoří; na většině
ploch typický krajinný
celek nevylišen,
typický krajinný celek
Údolí Labe –
Sebuzínsko; typický
krajinný celek Údolí
Labe – Těchlovicko;
IV. zóna CHKO a
mimo CHKO;

obyvatelstvo,
hmotné statky,
kulturní,
architektonické a
archeologické
dědictví

Požadavek na
dopravní řešení

Plocha ZD-31
v blízkosti LBK
154a153 Nad
Předlicemi; plocha ZD29 zasahuje VKP les,
PUPFL
Po dobu výstavby
negativní; nutné
zajištění ochrany
vzrostlé zeleně

Přechodné zhoršení
krajinného rázu po
dobu výstavby; nutné
zajištění ochrany
vzrostlé vegetace a
prvků ÚSES

Po dobu výstavby
přechodné zhoršení
faktorů pohody; nutná
opatření k minimalizaci
snížení faktorů pohody

střednědobé,
dlouhodobé,
trvalé

Zábor lesní půdy
2
900 m , Zábor
zemědělské půdy,
lokální zhoršení
emisí, avšak
v důsledku odvedení
dopravy tunely
zlepšení ovzduší
v údolí Labe nutná
eliminace
negativního ovlivnění
retence a snížení
povodňového rizika

Snížení rozlohy
ploch vegetace;
nutná opatření
k ochraně ÚSES

Neočekává se
ovlivnění krajinného
rázu z důvodu
pohledového odstínění
lesními porosty; nutná
opatření k eliminaci
ovlivnění krajinného
rázu vzrostlou
vegetací; při
konkretizaci řešení
zohlednit estetické
kritérium stavby

Zabezpečení
dopravního řešení;
v důsledku
podzemního vedení
automobilové dopravy
snížení hlučnosti,
prašnosti, vibrací a
zlepšení kvality
ovzduší

synergické a
kumulativní,
kompenzační

Snížení ploch
zeleně a zmenšení
Udržení retence a
Dodržení
ploch pro biotopy a
snížení povodňového
harmonického měřítka
biodiverzitu se
rizika
krajiny
synergencí a
kumulaci vlivu

Dodržení
architektonického rázu

kladné, záporné

Podmíněně kladný

sekundární,
přechodné,
krátkodobé

Po dobu výstavby:
zhoršení retence,
zvýšení prašnosti a
riziko úniku NEL

Podmíněně
záporný

Kladný
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DI-D dopravní infrastruktura drážní
a) převažující účel využití
- plochy zahrnující obvod dráhy, tzn. plochy staveb a zařízení železniční dopravy
b) přípustné
- plochy kolejišť včetně náspů, zářezů, opěrných zdí, mostů
- plochy železničních stanic, zastávek, nástupišť a přístupových cest
- plochy a budovy provozní, správní, dep, opraven, vozoven a překladišť
- doprovodná a izolační zeleň
- nezbytná zařízení dopravní a technické infrastruktury
c) podmíněně přípustné
- odstavné a parkovací plochy
d) nepřípustné
- všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnosti

Tabulka č. 166 Seznam veškerých ploch funkčního využití
č. plochy
ZD-28
PD-63
PD-64
ZD-28
PD-63
PD-64

rozloha
0 BEZ VARIANT
0 BEZ VARIANT
0 BEZ VARIANT
2388 BEZ VARIANT
3372 BEZ VARIANT
2415 BEZ VARIANT

teren
teren
teren
tunel
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Tabulka č. 167 Funkční využití DI-D 01 (obsahuje návrhové plochy: ZD-28; k.ú. – Sebuzín)
vlivy na:

vlivy:

ovzduší, klima,
půda, reliéf, voda

V současnosti
využíváno jako
železnice;
Funkční využití:
stávající

DI-D;
IV. třída ochrany
zemědělské půdy;

fauna, flóra, les,
biologická
rozmanitost

Spontánní
vegetace v pásu
podél železnice
STG:
Lipobukové
doubravy

Mimo aktivní zónu a
záplavová území

Po dobu výstavby
negativní; nutné
zajištění ochrany
vzrostlé zeleně

krajina, krajinný ráz
(KR), ÚSES, významné
krajinné prvky (VKP)

obyvatelstvo,
hmotné statky,
kulturní,
architektonické a
archeologické
dědictví

Lesozemědělská krajina
zaříznutých údolí;
typický krajinný celek
Údolí Labe –
Sebuzínsko; nejbližší
prvek ÚSES LBK 720
Tlučenský potok cca 64
m západně (zároveň
VKP), ostatní prvky
ÚSES ani VKP se
nevyskytuji, IV. zóna
CHKO

Požadavek na
železniční zastávku

Přechodné zhoršení
krajinného rázu po dobu
výstavby; nutné zajištění
ochrany vzrostlé
vegetace

Po dobu výstavby
přechodné zhoršení
faktorů pohody;
nutná opatření
k minimalizaci
snížení faktorů
pohody

Zlepšení dostupnosti
a využitelnosti
hromadné železniční
dopravy

sekundární,
přechodné,
krátkodobé

Po dobu výstavby:
zhoršení retence,
zvýšení prašnosti a
riziko úniku NEL

střednědobé,
dlouhodobé,
trvalé

Snížení rozlohy
ploch vegetace;
Zpevněné a
nutné plochy
zastřešené plochy,
vegetace na
nutná eliminace
minimálně 20%
negativního ovlivnění sadové úpravy
retence a snížení
respektující
povodňového rizika; použitým druhy
zábor ZPF
STG,
v uvedených třídách
nutná opatření
ochrany
k ochraně kvality
vody, VKP a ÚSES

Nepředpokládá se
ovlivnění krajinného
rázu; nutné dodržení
podmínky

synergické a
kumulativní,
kompenzační

Udržení retence a
snížení
povodňového rizika

Snížení ploch
zeleně

Dodržení
Nerozrůstání se sídla do
architektonického
otevřené krajiny
rázu

kladné, záporné

Podmíněně záporný

Podmíněně kladný

Podmíněně kladný
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Tabulka č. 168 Funkční využití DI-D 02 (obsahuje návrhové plochy: PD-63; k.ú. – Brná nad
Labem)
vlivy na:

vlivy:

ovzduší, klima,
půda, reliéf, voda

V současnosti
využíváno jako
železnice;
Funkční využití:
stávající

DI-D;
V. třída ochrany
zemědělské půdy,

fauna, flóra, les,
biologická
rozmanitost

Spontánní
vegetace v pásu
podél železnice
STG:
Lipohabrové
doubravy

Mimo aktivní zónu a
záplavová území
Po dobu výstavby
negativní; nutné
zajištění ochrany
vzrostlé zeleně

krajina, krajinný ráz
(KR), ÚSES, významné
krajinné prvky (VKP)

obyvatelstvo,
hmotné statky,
kulturní,
architektonické a
archeologické
dědictví

Urbanizovaná sídelní
krajina bez vylišeného
reliéfu; typický krajinný
celek Údolí Labe –
Sebuzínsko; nejbližší
Požadavek na
prvek ÚSES LBK 673
železniční zastávku
Pravý břeh Labe u Brné;
ostatní prvky ÚSES ani
VKP se nevyskytuji, IV.
zóna CHKO

Přechodné zhoršení
krajinného rázu po dobu
výstavby; nutné zajištění
ochrany vzrostlé
vegetace

Po dobu výstavby
přechodné zhoršení
faktorů pohody;
nutná opatření
k minimalizaci
snížení faktorů
pohody

Zlepšení dostupnosti
a využitelnosti
hromadné železniční
dopravy

sekundární,
přechodné,
krátkodobé

Po dobu výstavby:
zhoršení retence,
zvýšení prašnosti a
riziko úniku NEL

střednědobé,
dlouhodobé,
trvalé

Snížení rozlohy
ploch vegetace;
Zpevněné a
nutné plochy
zastřešené plochy,
vegetace na
nutná eliminace
minimálně 20%
negativního ovlivnění sadové úpravy
retence a snížení
respektující
povodňového rizika; použitým druhy
zábor ZPF
STG,
v uvedených třídách
nutná opatření
ochrany
k ochraně kvality
vody, VKP a ÚSES

Nepředpokládá se
ovlivnění krajinného
rázu; nutné dodržení
podmínky

synergické a
kumulativní,
kompenzační

Udržení retence a
snížení
povodňového rizika

Snížení ploch
zeleně

Dodržení
Nerozrůstání se sídla do
architektonického
otevřené krajiny
rázu

kladné, záporné

Podmíněně záporný

Podmíněně kladný

Podmíněně kladný
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Tabulka č. 169 Funkční využití DI-D 03 (obsahuje návrhové plochy: PD-64; k.ú. – Vaňov)
vlivy na:

vlivy:

ovzduší, klima,
půda, reliéf, voda

V současnosti
využíváno jako
železnice;
stávající

fauna, flóra, les,
biologická
rozmanitost

Funkční využití:

Minimální podíl
zeleně

DI-D;

STG:

V. třída ochrany
zemědělské půdy,

Lipobukové
doubravy

Mimo aktivní zónu a
záplavová území
Po dobu výstavby
negativní; nutné
zajištění ochrany
vzrostlé zeleně

krajina, krajinný ráz
(KR), ÚSES, významné
krajinné prvky (VKP)

obyvatelstvo,
hmotné statky,
kulturní,
architektonické a
archeologické
dědictví

Urbanizovaná sídelní
krajina bez vylišeného
reliéfu; typický krajinný
celek Údolí Labe –
Sebuzínsko; nejbližší
Požadavek na
prvek ÚSES LBK 673
železniční zastávku
Pravý břeh Labe u Brné;
ostatní prvky ÚSES ani
VKP se nevyskytuji, IV.
zóna CHKO

Přechodné zhoršení
krajinného rázu po dobu
výstavby; nutné zajištění
ochrany vzrostlé
vegetace

Po dobu výstavby
přechodné zhoršení
faktorů pohody;
nutná opatření
k minimalizaci
snížení faktorů
pohody

Zlepšení dostupnosti
a využitelnosti
hromadné železniční
dopravy

sekundární,
přechodné,
krátkodobé

Po dobu výstavby:
zhoršení retence,
zvýšení prašnosti a
riziko úniku NEL

střednědobé,
dlouhodobé,
trvalé

Snížení rozlohy
ploch vegetace;
Zpevněné a
nutné plochy
zastřešené plochy,
vegetace na
nutná eliminace
minimálně 20%
negativního ovlivnění sadové úpravy
retence a snížení
respektující
povodňového rizika; použitým druhy
zábor ZPF
STG,
v uvedených třídách
nutná opatření
ochrany
k ochraně kvality
vody, VKP a ÚSES

Nepředpokládá se
ovlivnění krajinného
rázu; nutné dodržení
podmínky

synergické a
kumulativní,
kompenzační

Udržení retence a
snížení
povodňového rizika

Snížení ploch
zeleně

Dodržení
Nerozrůstání se sídla do
architektonického
otevřené krajiny
rázu

kladné, záporné

Podmíněně záporný

Podmíněně kladný

Podmíněně kladný

„Vyhodnocení vlivů Konceptu ÚP Ústí nad Labem na životní prostředí“

Kladný

223

ZP plochy přírodní
a) převažující účel využití
- plochy k zajištění podmínek pro ochranu přírody a krajiny, jako součást vymezeného územního systému
ekologické stability krajiny a jiných chráněných území přírody, ostatní nelesní zeleň
b) přípustné
- trvalé travní porosty
- střední a vysoká zeleň mimolesního charakteru
c) podmíněně přípustné
- nezbytná dopravní a technická infrastruktura
d) podmínky funkčního a prostorového uspořádání
- nebudou povolovány změny kultury na ornou půdu, speciální zemědělské kultury
e) nepřípustné
- všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnosti

Tabulka č. 170 Seznam veškerých ploch funkčního využití
č. plochy
N3-13
N3-14
P3-25

rozloha
72895,785
14611,615
107908,676
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Tabulka č. 171 Funkční využití ZP 01 (obsahuje návrhové plochy: N3-13, N3-14; P3-25, k.ú.
– Všebořice)
vlivy na:

vlivy:

ovzduší, klima,
půda, reliéf, voda

stávající

V současnosti
využíváno jako vodní
plocha s břehovou
vegetací, kladný vliv
na vyrovnaný
hydrologický režim a
snižováni teplotních
extrémů;
Funkční využití: V a
VT;
Bez třídy ochrany
ZPF;
Mimo aktivní zónu a
záplavové území

fauna, flóra, les,
biologická
rozmanitost

krajina, krajinný ráz
(KR), ÚSES,
významné krajinné
prvky (VKP)

obyvatelstvo,
hmotné statky,
kulturní,
architektonické a
archeologické
dědictví

Urbanizovaná sídelní
krajina bez vylišeného
reliéfu a těžební
Vodní plochy
krajina bez vylišeného
s břehovou vegetací;
povrchu (s
výskyt kriticky
probíhajícími
ohrožených, silně
předlesovými
ohrožených a
sukcesními stádii,
ohrožených druhů
s významným
živočichů; plochy
výskytem výskyt
z hlediska
kriticky ohrožených,
biodiverzity a
silně ohrožených a
ochrany přírody
ohrožených druhů
nadregionálního
živočichů), typický
významu
krajinný celek
nevylišen; LBC 114a
Sádky

Požadavek na
zajištění ochrany
přírody

sekundární,
přechodné,
krátkodobé

Bez vlivů na přírodní
prostředí

Bez vlivů na přírodní
prostředí

Bez vlivů na přírodní
prostředí

Bez vlivů na přírodní
prostředí

střednědobé,
dlouhodobé,
trvalé

Vegetace zajistí
příznivý vliv na
vyrovnanost
hydrologického
režimu, průběh teplot
a sníží prašnost
ovzduší

Zachování ploch
vegetace, její další
rozvoj, zajištění
podmínek pro
ochranu a rozvoj
VKP, ÚSES a
biodiverzity

Nepředpokládá se
ovlivnění krajinného
rázu

Využití stávající lesní
cesty jako
cyklostezky

synergické a
kumulativní,
kompenzační

Udržení retence a
snížení
povodňového rizika

Snížení ploch zeleně
a zmenšení ploch
pro biotopy a
biodiverzitu se
synergencí a
kumulaci vlivu

Expanze ploch
zastavěného území do Dodržení
volné krajiny a
architektonického
zachování stávajících rázu
komunikací

kladné, záporné

Kladný

Kladný

Kladný

„Vyhodnocení vlivů Konceptu ÚP Ústí nad Labem na životní prostředí“

Kladný
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5.1.24 SM-NP plochy smíšené nezastavěného území přírodní
CHARAKTERISTIKA
- Plochy luk, pastvin a ostatních travních porostů, které slouží k hospodaření na ZPF, dále v krajině plní zejména
funkci ekologicko - stabilizační a protierozní. Některé tyto plochy mohou být VKP. Dále zahrnují ostatní plochy ve
volné krajině, remízky, úvozy, pěšiny apod.
URČENÉ VYUŽITÍ
- plochy luk využitelné jako pěstební plochy zemědělské produkce rostlinné (hlavní výtěžek seno, resp. určení
luk ke spásání)
- travní porosty (extenzivní)
- hospodářské využití pokud možno přizpůsobit mimoprodukčním funkcím (ekologická, estetická, protierozní)
- údržba a obnova krajinných prvků (meze, protierozní stavby a terénní úpravy)
- údržba a ochrana chráněných prvků vymezených v pozemkových úpravách
- liniové a plošné keřové nelesní stromové porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny (stromořadí, remízy, meze,
keřové pláště aj.)
- břehové porosty vodních toků
- ochrana ploch proti vodní a větrné erozi
- ochrana přírody
- pozitivní estetické ovlivňování krajiny
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
- liniové stavby technické infrastruktury

účelové komunikace

cesty pro pěší a cyklisty
- liniové stavby za podmínek stanovených příslušným orgánem ochrany přírody a ZPF
- ohrady pro výběh hospodářského zvířectva (chov dobytka)
- umísťování provizorních staveb pro letní odchov hospodářských zvířat, telat, letní pastva na žír, letní výběhy,
mobilní včelíny apod.,
- dočasné oplocování pozemků související s hospodářským využitím pozemků
- izolační a ochranná zeleň
- rekreační využití v případě, kdy nepoškozuje přírodní hodnoty v území
- stavby přístřešků pro uskladnění rostlinných produktů

drobné vodní toky (přirozené, upravené i umělé)
NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
jakékoliv nadzemní a podzemní stavby, vč. staveb pro zemědělskou prvovýrobu, kromě staveb uvedených
v předchozím odstavci
trvalé oplocování pozemků ve volné krajině s výjimkou 1. ochranného pásma vodních zdrojů
zneškodňování jakýchkoliv odpadů
skladování jakýchkoliv komunálních i průmyslových odpadů tuhých i tekutých
bydlení (s výjimkou bytu správce)
zařízení sociální péče, lůžková zdravotnická zařízení
jakékoliv činnosti vyžadující obsluhu těžkou dopravou nebo činnosti, které by svými
negativními hygienickými vlivy obtěžovaly okolí
plochy a zařízení pro individuální rekreaci
bydlení (s výjimkou bytu správce)
zařízení sociální péče, lůžková zdravotnická zařízení
jakékoliv činnosti vyžadující obsluhu těžkou dopravou nebo činnosti, které by svými
negativními hygienickými vlivy obtěžovaly okolí
PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ
nestanovuje se

Tabulka č. 172 Seznam veškerých ploch funkčního využití
č. plochy
rozloha
N3-8
4346,859
N3-9
3989,55
N3-10
11142,325
Z25-8
2982,61 *
Z4-11
45271,226
*podmíněno studií
„Vyhodnocení vlivů Konceptu ÚP Ústí nad Labem na životní prostředí“
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Tabulka č. 173 Funkční využití SM-NP 01 (obsahuje návrhové plochy: P3-13, N3-10, N3-9,
N3-8; k.ú. Všebořice)
vlivy na:

vlivy:

stávající

ovzduší, klima,
půda, reliéf, voda

Současné využití:
plochy mimosídelní
zeleně částečně na
zarůstající ploše
skládky; funkční
využití TO, SM-NP,
ZO, VT, DI-S;
IV. třída ochrany
zemědělského
půdního fondu a bez
třídy ochrany ZPF;
mimo záplavová
území a aktivní zónu

fauna, flóra, les,
biologická
rozmanitost

Plochy pokryté
vegetací různého
charakteru od
předlesových
sukcesních stádií po
vrostlé dřeviny (až
charakteru
spontánních lesních
porostů)

krajina, krajinný ráz
(KR), ÚSES,
významné krajinné
prvky (VKP)

obyvatelstvo,
hmotné statky,
kulturní,
architektonické a
archeologické
dědictví

Urbanizované sídelní
krajina; typický
Požadavek na rozvoj a
krajinný celek
stabilizaci mimosídelní
nevylišen; mimo
zeleně
CHKO, přesah LBC
114a Sádky

STG:
Lipové a lipobukové
doubravy

sekundární,
přechodné,
krátkodobé

Bez vlivů na přírodní
prostředí

střednědobé,
dlouhodobé,
trvalé

Snížení rozlohy
ploch vegetace;
přednostně plochy
Zpravidla nevyžaduje přírodního
zábor ZPF, je však
charakteru, v případě
možný z důvodů
dosadeb respektovat Dodržení
veřejného zájmu –
harmonického
druhy dle STG,
převod do ostatních
měřítka krajiny
nutná opatření
ploch jako
k ochraně ÚSES;
registrované VKP
nutné zachovat
biotopové podmínky
pro chřástala polního

Plochy zeleně
zvyšující kvalitu
sousedního obytného
prostoru

synergické a
kumulativní,
kompenzační

Udržení retence a
snížení
povodňového rizika

Zachování ploch
Neočekává se
zeleně a ploch pro
ovlivnění krajinného
biotopy a biodiverzitu rázu

Dodržení
architektonického rázu

kladné, záporné

Kladné

Podmíněně kladný

Kladný

Bez vlivů na přírodní
prostředí

Bez vlivů na přírodní
prostředí

Kladný

„Vyhodnocení vlivů Konceptu ÚP Ústí nad Labem na životní prostředí“

Bez vlivů na přírodní
prostředí
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Tabulka č. 174 Funkční využití SM-NP 02 (obsahuje návrhové plochy: Z4-11; k.ú.- Habrovice
celková výměra 45 271,0 m2)
vlivy na:

vlivy:

ovzduší, klima,
půda, reliéf, voda

Současné využití
orná půda
s funkčním využitím
Z-O;

fauna, flóra, les,
biologická
rozmanitost

0% zpevněné a
zastřešené plochy

krajina, krajinný ráz
(KR), ÚSES,
významné krajinné
prvky (VKP)

obyvatelstvo,
hmotné statky,
kulturní,
architektonické a
archeologické
dědictví

Plocha zasahuje do
urbanizované krajiny
a těžební krajiny bez
vylišeného reliéfu (v
daném případě
sukcesní stádia
s hojným výskytem
silně ohrožených a
ohrožených druhů);
Požadavek na
typický krajinný celek zajištění ochranného
nevylišen; mimo
pásma TI
CHKO,
bezprostřední
kontakt s LBC 113a
Habrovický rybník,
VKP Habrovický
rybník
severovýchodně cca
41 m

IV. třída ochrany
zemědělského
půdního fondu a bez
třídy ochrany ZPF;
mimo záplavová
území a aktivní zónu

pionýrské dřeviny na
plochách s
nepůvodními
půdními povrchy

Bez vlivů na přírodní
prostředí

Bez vlivů na přírodní
prostředí

Bez vlivů na přírodní
prostředí

Bez vlivů na přírodní
prostředí

střednědobé,
dlouhodobé,
trvalé

Nevyvolává zábor
ZPF může, když se
převede do veřejné
zeleně – ostatní
plochy, příp. RVKP

Snížení rozlohy
ploch vegetace;
přednostně plochy
přírodního
charakteru, nutná
opatření k ochraně
ÚSES; nutné
zachovat biotopové
podmínky pro
chřástala polního

Dodržení
harmonického
měřítka krajiny

Plochy zeleně
zvyšující kvalitu
sousedního obytného
prostoru

synergické a
kumulativní,
kompenzační

Udržení retence a
snížení
povodňového rizika

Příznivé, rovněž
Zachování ploch
kumulace je příznivá, Dodržení
zeleně a ploch pro
a pokud do systému, architektonického rázu
biotopy a biodiverzitu
tak velmi příznivá

kladné, záporné

Kladné

Podmíněně kladný

stávající

sekundární,
přechodné,
krátkodobé

Kladný

„Vyhodnocení vlivů Konceptu ÚP Ústí nad Labem na životní prostředí“

Kladný
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Tabulka č. 175 Funkční využití SM-NP 03 (obsahuje návrhové plochy: Z25-8; k.ú.- Sebuzín,
celková výměra 2983,0 m2)
vlivy na:

vlivy:

ovzduší, klima,
půda, reliéf, voda

fauna, flóra, les,
biologická
rozmanitost

V současnosti
využíváno jako louky

Urbanizované sídelní
krajina; typický
krajinný Údolí Labe Sebuzínsko; IV. zóna
Požadavek na rozvoj a
CHKO, součást
stabilizaci mimosídelní
ochranného pásma
zeleně
NBK, nejbližší prvek
LBC 255 Sebuzín
cca 270 m severně
(součást ONBK)

Bez vlivů na přírodní
prostředí

Bez vlivů na přírodní
prostředí

Louky s funkčním
využitím Z-T;
stávající

V. třída ochrany
zemědělského
půdního fondu;
mimo záplavová
území a aktivní zónu

sekundární,
přechodné,
krátkodobé

střednědobé,
dlouhodobé,
trvalé

Bez vlivů na přírodní
prostředí

Nevyvolává zábor
ZPF

obyvatelstvo,
hmotné statky,
kulturní,
architektonické a
archeologické
dědictví

krajina, krajinný ráz
(KR), ÚSES,
významné krajinné
prvky (VKP)

Snížení rozlohy
ploch vegetace;
přednostně plochy
přírodního
Dodržení
charakteru, v případě harmonického
dosadeb respektovat měřítka krajiny
druhy dle STG,

Bez vlivů na přírodní
prostředí

Plochy zeleně
zvyšující kvalitu
sousedního obytného
prostoru

nutná opatření
k ochraně ÚSES;

synergické a
kumulativní,
kompenzační

Udržení retence a
snížení
povodňového rizika

Zachování ploch
zeleně a ploch pro
biotopy a
Neočekává se
biodiverzitu; tvoří
ovlivnění krajinného
zelený pás mezi
rázu
návrhovými plochami
Z25-6 a Z25-9
(funkční využití BI)

kladné, záporné

Kladné

Podmíněně kladný

Kladný

„Vyhodnocení vlivů Konceptu ÚP Ústí nad Labem na životní prostředí“

Dodržení
architektonického rázu

Kladný
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1.1.25 ZV-P plochy zeleně na veřejných prostranstvích – park
a) převažující účel využití
- nezastavitelná území s povinností zachování a rozvoje funkce městské urbanizované zeleně
b) přípustné
- trvalé travní porosty s nízkou i vysokou zelení a s prvky drobné architektury (kašny, drobné vodní
plochy, plastiky, altány apod.)
- pěší komunikace a prostory umožňující celoroční bezkolizní užívání
- cyklostezky a in-line dráhy a trasy umožňující celoroční bezkolizní užívání
- hřiště, víceúčelové travnaté a mlatové plochy s různými doplňky, podněcujícími hravost a
tvořivost dětí.
- využití vodních prvků na exponovaných místech
- užití zdobných druhů včetně kultivarů, ale jen tam, kde lze vyloučit možné ovlivnění přírodních
společenstev volné krajiny, zvláště segmentů ÚSES
c) podmíněně přípustné
- účelové cesty a dráhy např. pro bikross či skatepark a ostatní plochy pro rekreaci vyžadující i
zpevněný povrch – nesmí být zvýšena eroze, soustředěný odtok, ovlivněn vodní režim včetně
odtokových poměrů a vyjma určených ploch nesmí být narušen půdní kryt
- nezbytná dopravní a technická infrastruktura
d) podmínky funkčního a prostorového uspořádání:
- zastavěné a zpevněné plochy nesmí přesahovat 15% plochy parku
e) nepřípustné
- všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnosti

Tabulka č. 176 Seznam veškerých ploch funkčního využití
č. plochy
N13-1
N13-12
N13-2
N13-3
N21-5
N3-7
N13-1
N13-12
N13-2
N13-3
N21-5
N3-7

rozloha
2490,578
2894,251
2986,211
1144,607
11244,084
4415,171
2490,578
2894,251
2986,211
1144,607
11244,084
4415,171

„Vyhodnocení vlivů Konceptu ÚP Ústí nad Labem na životní prostředí“

230

Tabulka č. 177 Funkční využití ZV-P 01 (obsahuje návrhové plochy: N3-7, N13-1, N13-2,
N13-3, N13-12, N21-5; katastrální území – Všebořice, Krásné Březno, Svádov)
vlivy na:

krajina, krajinný ráz
(KR), ÚSES,
významné krajinné
prvky (VKP)

obyvatelstvo,
hmotné statky,
kulturní,
architektonické a
archeologické
dědictví

ovzduší, klima,
půda, reliéf, voda

fauna, flóra, les,
biologická
rozmanitost

stávající

V současnosti
využíváno jako
Orná půda, plochy
se vzrostlou
vegetací, zpevněné
a zastavěné plochy,
předlesová sukcesní
stádia,
III. a IV. třída
ochrany zemědělské
půdy a bez třídy
ochrany ZPF;
mimo záplavová
území a aktivní zónu

Urbanizovaná sídelní
krajina bez vylišeného
reliéfu, typický krajinný
celek nevylišen,
částečně zasahuje do
Trvalé travní porosty,
typického krajinného
předlesová sukcesní
Požadavky na
celku Údolí Labe stádia, orná půda, až
ochrannou parkovou
Těchlovicko;
spontánní lesní
zeleň
v kontaktu s prvky
porosty
ÚSES (včetně ONBK)
a VKP (funkce ÚSES
je vždy nadřazena a
určuje charakter ZVLP)*

sekundární,
přechodné,
krátkodobé

Nutná následná péče Po dobu zakládání
o výsadby a nově
porostů možné
založené porosty
rušení živočichů

střednědobé,
dlouhodobé,
trvalé

Zdravotně rekreační
aktivity (ZRA) bez
vlivu na prostředí a
okolí;
nevyvolává zábor
ZPF; příznivý vliv na
vyrovnanost
hydrologického
režimu, tlumení
teplotních extrémů,
snížení prašnosti a
hlučnosti; nejmenší
ovlivnění složek ŽP

V případě dosadeb
nebo nových
výsadeb respektovat
druhy dle STG,
Dodržení
nutná opatření
harmonického měřítka
k ochraně ÚSES;
krajiny
upřednostňovat
využití stávající
vegetace a
autochtonních dřevin

synergické a
kumulativní,
kompenzační

Udržení retence a
snížení
povodňového rizika

Zachování a rozvoj
ploch zeleně a ploch
pro biotopy a
biodiverzitu

Neočekává se
ovlivnění krajinného
rázu; zmenšení vlivu
výstavby na krajinný
ráz

Dodržení
architektonického
rázu

kladné, záporné

Kladné

Podmíněně kladný

Kladný

Kladný

vlivy:

Neočekává se
ovlivnění krajinného
rázu v důsledku prací

„Vyhodnocení vlivů Konceptu ÚP Ústí nad Labem na životní prostředí“

Nedojde ke snížení
faktorů pohody

Plochy zeleně
zvyšující kvalitu
sousedního
obytného prostoru,
zvyšování faktorů
pohody
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ZV-LP plochy zeleně na veřejných prostranstvích – lesopark
CHARAKTERISTIKA


Plochy areálů parků a lesoparků, přiměřeně použít dle místních podmínek s ohledem na charakter funkčních
navazujícího okolí

URČENÉ VYUŽITÍ
- parkové porosty okrasné a přírodě blízké
- veřejná zeleň ochranná a izolační
- ochrana přírody
- pozitivní estetické ovlivňování krajiny
- drobné prvky městského parteru (lavičky, altány, skleníky, oranžerie)
- komunikace pěší, účelové
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
- stávající drobné stavby (kapličky, přístřešky, trafostanice apod.)
- stavby a zařízení technického vybavení
- pozemní komunikace, odstavné plochy
NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
- bydlení (s výjimkou bytu správce)
- zařízení sociální péče, lůžková zdravotnická zařízení
- jakékoliv činnosti vyžadující obsluhu těžkou dopravou nebo činnosti, které by svými negativními hygienickými
vlivy obtěžovaly okolí
- plochy a zařízení pro individuální rekreaci
PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ
nestanovuje se

„Vyhodnocení vlivů Konceptu ÚP Ústí nad Labem na životní prostředí“
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Tabulka č. 178 Seznam veškerých ploch funkčního využití
č. plochy
N3-15
N11-1
N11-10
N11-11
N11-23
N11-14
N11-15
N11-16
N11-17
N11-19
N11-2
N11-20
N11-21
N11-24
N11-26
N11-3
N11-4
N11-6
N11-8
N11-9
N13-10
N13-11
N13-7
N13-8
N15-1
N11-22
N11-25

rozloha
230213,026 BEZ VARIANT
63026,797 BEZ VARIANT
4761,195 BEZ VARIANT
28210,853 BEZ VARIANT
112,838 BEZ VARIANT
359,982 BEZ VARIANT
1324,249 BEZ VARIANT
1787,817 BEZ VARIANT
65400,526 BEZ VARIANT
2822,269 BEZ VARIANT
814,29 BEZ VARIANT
92184,163 BEZ VARIANT
107215,871 BEZ VARIANT
57391,996 BEZ VARIANT
40476,703 BEZ VARIANT
40476,703 BEZ VARIANT
5609,871 BEZ VARIANT
10809,509 BEZ VARIANT
11205,475 BEZ VARIANT
827,511 BEZ VARIANT
1636,996 BEZ VARIANT
11388,173 BEZ VARIANT
30469,574 BEZ VARIANT
13522,593 BEZ VARIANT
4300,704 BEZ VARIANT
159122,239 varianta A
159122,239 varianta A

N3-15
N11-1
N11-10
N11-11
N11-23
N11-14
N11-15
N11-16
N11-17
N11-19
N11-2
N11-20
N11-21
N11-24
N11-26
N11-3
N11-4
N11-6
N11-8
N11-9
N13-10
N13-11
N13-7
N13-8
N15-1
N11-22
N11-25

„Vyhodnocení vlivů Konceptu ÚP Ústí nad Labem na životní prostředí“

230213,026 BEZ VARIANT
63026,797 BEZ VARIANT
4761,195 BEZ VARIANT
28210,853 BEZ VARIANT
112,838 BEZ VARIANT
359,982 BEZ VARIANT
1324,249 BEZ VARIANT
1787,817 BEZ VARIANT
65400,526 BEZ VARIANT
2822,269 BEZ VARIANT
814,29 BEZ VARIANT
92184,163 BEZ VARIANT
107215,871 BEZ VARIANT
57391,996 BEZ VARIANT
40476,703 BEZ VARIANT
40476,703 BEZ VARIANT
5609,871 BEZ VARIANT
10809,509 BEZ VARIANT
11205,475 BEZ VARIANT
827,511 BEZ VARIANT
1636,996 BEZ VARIANT
11388,173 BEZ VARIANT
30469,574 BEZ VARIANT
13522,593 BEZ VARIANT
4300,704 BEZ VARIANT
159122,239 varianta A
159122,239 varianta A
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Tabulka č. 179 Funkční využití ZV-LP 01 (obsahuje návrhové plochy: N11-1, N11-2, N11-3,
N11-4, N11-6, N11-8, N11-9, N11-10, N11-11, N11-14, N11-15, N11-16, N11-17, N11-19, N1120, N11-21, N11-22, N11-23, N11-24, N11-25, N11-26, N13-7, N13-8, N13-10, N13-11, N315, N15-1; katastrální území – Všebořice, Ústí nad Labem, Krásné Březno, Mojžíř)
vlivy na:

vlivy:

ovzduší, klima,
půda, reliéf, voda

stávající

V současnosti
využíváno jako
plochy zeleně,
rekultivací;
zemědělských
ploch, plochy
těžby, plocha
skládky;
III., IV. a V. třída
ochrany
zemědělské půdy a
bez třídy ochrany
ZPF; mimo
záplavová území a
aktivní zónu

sekundární,
přechodné,
krátkodobé

Nutná následná
péče o výsadby a
nově založené
porosty
Zdravotně
rekreační aktivity
(ZRA) bez vlivu na
prostředí a okolí;

nevyvolává zábor
ZPF; příznivý vliv
střednědobé,
dlouhodobé, trvalé na vyrovnanost
hydrologického
režimu, tlumení
teplotních extrémů,
snížení prašnosti a
hlučnosti; nejmenší
ovlivnění složek ŽP

obyvatelstvo,
hmotné statky,
kulturní,
architektonické a
archeologické
dědictví

fauna, flóra, les,
biologická
rozmanitost

krajina, krajinný ráz
(KR), ÚSES,
významné krajinné
prvky (VKP)

Trvalé travní
porosty, předlesová
sukcesní stádia,
orná půda, až
spontánní lesní
porosty

Urbanizovaná sídelní
krajina bez vylišeného
reliéfu, těžební krajina
bez vylišeného povrchu
(v současné době
sukcese a rekultivace);
Požadavky na
typický krajinný celek
lesoparkovou zeleň
nevylišen; v kontaktu
nebo překryvu s prvky
ÚSES (včetně ONBK) a
VKP (funkce ÚSES je
vždy nadřazena a
určuje charakter ZV-LP)

Po dobu zakládání
porostů možné
rušení živočichů

Neočekává se ovlivnění
Nedojde ke snížení
krajinného rázu
faktorů pohody
v důsledku prací

V případě dosadeb
nebo nových
výsadeb
respektovat druhy
dle STG,
nutná opatření
k ochraně ÚSES;
upřednostňovat
využití stávající
vegetace

Plochy zeleně
zvyšující kvalitu
Dodržení harmonického sousedního
měřítka krajiny
obytného prostoru,
zvyšování faktorů
pohody

synergické a
kumulativní,
kompenzační

Zachování a rozvoj
Udržení retence a
ploch zeleně a
snížení
ploch pro biotopy a
povodňového rizika
biodiverzitu

Neočekává se ovlivnění
Dodržení
krajinného rázu;
architektonického
zmenšení vlivu
rázu
výstavby na krajinný ráz

kladné, záporné

Kladné

Kladný

Podmíněně kladný

„Vyhodnocení vlivů Konceptu ÚP Ústí nad Labem na životní prostředí“

Kladný

234

ZO plochy zeleně ochranné a izolační
CHARAKTERISTIKA
Plochy ochranné a izolační zeleně v sídlech a v jejich zázemí. Mohou to být například významné plochy izolační
zeleně v ochranných pásmech průmyslu. Pozn.: Ozelenění komunikací se zahrnuje obvykle do ploch dopravní
infrastruktury.
URČENÉ VYUŽITÍ
liniové a plošné keřové nelesní stromové porosty sloužící odclonění (v ochranných
pásmech průmyslu, apod.)
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
- izolační zeleň v případě odclonění od ploch dopravy je možné zahrnout v případě, že účelem je ochrana
zejména obytných ploch
NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
- většina jiných činností
PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ
nestanovuje se

„Vyhodnocení vlivů Konceptu ÚP Ústí nad Labem na životní prostředí“
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Tabulka č. 180 Seznam veškerých ploch funkčního využití
Č. plochy
N3-11
N3-12
N1-1
N1-2
N1-3
N11-13
N11-18
N11-5
N11-7
N12-1
N13-13
N13-4
N13-5
N13-6
N13-9
N15-2
N18-1
N2-2
N2-3
N21-1
N21-2
N21-3
N21-4
N3-6
N4-1
N4-3
N6-1
N6-3
N6-5
N6-6
N9-1
N9-2
N9-3
N9-4
N9-5
N9-6
N9-7
N9-8
N9-9
N4-5
N1-4
N1-5
Z2-17

rozloha
35245,626
88032,039
77972,794
21573,352
28365,658
1772,463
338,919
253,896
1389,393
11469,661
16078,899
2896,594
1371,583
1372,592
2144,199
12678,604
5397,028
16412,44
28356,027
5784,984
6542,891
4958,922
3895,112
15361,722
10848,094
892,398
6685,816
1835,802
4206,16
4252,795
9211,322 *
9575,236 *
38954,134 *
333,441
3729,281 *
35956,106
7688,202
5278,439
76953,44
2684,526
326606,286
326606,286
3805,504

N3-11
N3-12
N1-1
N1-2
N1-3
N11-13
N11-18
N11-5
N11-7
N12-1
N13-13
N13-4
N13-5
N13-6
N13-9
N15-2
N18-1
N2-2
N2-3
N21-1
N21-2
N21-3
N21-4
N3-6
N4-1
N4-3
N6-1
N6-3
N6-5
N6-6
N9-1
N9-2
N9-3
N9-4
N9-5
N9-6
N9-7
N9-8
N9-9
N4-5
N1-4
N1-5
Z2-17

35245,626
88032,039
77972,794
21573,352
28365,658
1772,463
338,919
253,896
1389,393
11469,661
16078,899
2896,594
1371,583
1372,592
2144,199
12678,604
5397,028
16412,44
28356,027
5784,984
6542,891
4958,922
3895,112
15361,722
10848,094
892,398
6685,816
1835,802
4206,16
4252,795
9211,322
9575,236
38954,134
333,441
3729,281
35956,106
7688,202
5278,439
76953,44
2684,526
326606,286
326606,286
3806

* podmíněno studií
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Tabulka č. 181 Funkční využití ZO 01 (obsahuje návrhové plochy: N1-1, N1-2, N1-3, N1-4,
N1-5, N2-2, N2-3, N2-17, N3-6, N3-11, N3-12, N4-1, N4-3, N4-5, N6-1, N6-3, N6-5, N6-6,
N9-1, N9-2, N9-3, N9-4, N9-5, N9-6, N9-7, N9-8, N9-9, N11-5, N11-7, N11-13, N11-18, N121; N13-4, N13-5, N13-6, N13-9, N13-13, N15-2, N18-1, N21-1, N21-2, N21-3, N21-4;
katastrální území – Dělouš, Strážky u Habrovic, Všebořice, Habrovice, Skorotice u Ústí nad
Labem, Předlice, Klíše, Ústí nad Labem, Dobětice, Krásné Březno, Mojžíř, Střekov, Svádov)
vlivy na:
obyvatelstvo, hmotné
statky, kulturní,
architektonické a
archeologické dědictví

fauna, flóra, les,
ovzduší, klima,
biologická
půda, reliéf, voda
rozmanitost

krajina, krajinný ráz
(KR), ÚSES, významné
krajinné prvky (VKP)

stávající

V současnosti
využíváno jako
plochy zeleně,
rekultivací a
zemědělských
ploch,
Plocha N9-8
zasahuje do
záplavového
území

Trvalé travní
porosty,
předlesová
sukcesní stádia,
orná půda, až
spontánní lesní
porosty

Urbanizovaná sídelní
krajina bez vylišeného
reliéfu, lesozemědělská
krajina plošin a
pahorkatin,
lesozemědělská krajina
sopečných pohoří;
zasahuje do následujících Požadavky na
typických krajinných
ochrannou izolační
celků: Ryjicko, Údolí Labe zeleň
– Těchlovicko; Údolí Labe
–Sebuzínsko a
nevylišeno; v kontaktu
s prvky ÚSES a VKP
(funkce ÚSES je vždy
nadřazena a určuje
charakter ZO)

sekundární,
přechodné,
krátkodobé

Nutná následná
péče o výsadby a
nově založené
porosty

Po dobu
zakládání porostů
možné rušení
živočichů

Neočekává se ovlivnění
krajinného rázu
v důsledku prací

Nedojde ke snížení
faktorů pohody

střednědobé,
dlouhodobé,
trvalé

Zdravotně
rekreační aktivity
bez vlivu na
prostředí;
nevyvolává zábor
ZPF; příznivý vliv
na vyrovnanost
hydrologického
režimu, tlumení
teplotních
extrémů, snížení
prašnosti a
hlučnosti;
důraz je kladen na
ochrannou a
izolační funkci
zeleně

V případě
dosadeb nebo
nových výsadeb
respektovat druhy
dle STG,
nutná opatření
k ochraně ÚSES;
upřednostňovat
využití stávající
vegetace

Dodržení harmonického
měřítka krajiny

Plochy zeleně zvyšující
kvalitu sousedního
obytného prostoru,
zvyšování faktorů
pohody

synergické a
kumulativní,
kompenzační

Udržení retence a
snížení
povodňového
rizika

Zachování a
rozvoj ploch
zeleně a ploch pro
biotopy a
biodiverzitu

Neočekává se ovlivnění
krajinného rázu;
zmenšení vlivu výstavby
na krajinný ráz

Dodržení
architektonického rázu

kladné, záporné

Kladné

Podmíněně
kladný

Kladný

Kladný

vlivy:
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Kumulace a charakter působení
na jednotlivé složky prostředí

funkčního

využití

území

Vlivy na ovzduší
Uplatnění Konceptu ÚP Ústí nad Labem se vyznačuje možnými vlivy na kvalitu ovzduší. Ta
bude ovlivněna především novými zdroji znečišťování v podobě stacionárních i mobilních
zdrojů znečištění:


zvýšená intenzita dopravy a prašnost po dobu výstavby RD, areálů nerušící výroby
a skladování atd. (skrývka ornice výkopové práce, odvoz zeminy k trvalému uložení,
skládky stavebního materiálu apod.)



zvýšení intenzity individuální automobilové dopravy k nově zastavěným lokalitám



zvýšená nákladní doprava způsobená provozem areálů výroby a skladování
(v současnosti však nelze přesně odhadnout tento nárůst)



stacionární zdroje znečišťování – lokální topeniště v nově zastavěném území (je
plánováno napojení uvažovaných lokalit Konceptu ÚP na stávající plynovou síť obce tj. relativně „ekologický“ způsob vytápění)



nové stacionární zdroje znečišťování – malé až střední z provozu výrobních
a skladovacích areálů (plynové kotle, aj.);



zvýšení počtu a přesun mobilních zdrojů znečištění spojených s realizací obchvatu
města Ústí nad Labem, včetně jejich dopravních napojení.

Pro nové plochy nerušící výroby a služeb je Konceptem ÚP navrženo využití plynofikace
města. Současně je navržena plynofikace stávajících částí Brná a Vaňov. Dále je navrženo
rozšíření stávajících sítě CZT. V okrajových částech města (např. Církvice, Sebuzín)
a v oblastech, které nejsou prioritně navrženy k napojení na CZT nebo plynofikovány, je
doporučeno volit ekologicky šetrné technologie pro zásobování energií RD v zastavitelných
územích, případně zvážení možnosti využití obnovitelných zdrojů energie (OZE).
Během vlastní výstavby výše zmíněných objektů bude docházet k víření polétavého prachu
a šíření nečistot. Dobu trvání ani míru znečištění nelze přesně stanovit, oba faktory závisejí
na způsobu provádění zemních a stavebních prací.
Celkově lze shrnout, že kumulací všech faktorů může dojít ve sledovaném území k mírnému
zhoršení kvality ovzduší, což je vzhledem k současné situaci oblasti spadající do OZKO
z důvodu překračování limitních koncentrací suspendovaných částic PM10 nepříznivé.
Problematické je u ploch pro bydlení individuální umisťování rozličných zahradních či jiných
grilů, udíren, ohnišť, které jsou často významným zdrojem ovlivnění kvality ovzduší.
Obdobným zdrojem je i pálení listí, stařiny či jiných „zbytků“ po úklidu zahrad apod. a to jak
na podzim, tak i v jarních měsících, kdy v důsledku přízemní inverze dochází k násobení
vlivu na kvalitu ovzduší.
Dodržení stanovených limitních hodnot koncentrací sledovaných látek způsobujících imisní
zatížení území podle platné legislativy je podmínkou realizace všech navrhovaných záměrů
v rámci uplatňování Konceptu ÚP se zahrnutím kumulace vlivů s ostatními záměry
v šetřeném území a jeho okolí.
Vlivy na povrchovou a podzemní vodu
Dešťové vody jsou sváděny kanalizací, příp. systémem povrchových příkopů, do vodních
toků, kde při vydatnějších či dlouhodobějších srážkách významně negativně ovlivňují
(zvyšují) lokální povodňové riziko na drobných vodotečích. Dochází k urychlenému odtoku,
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odnosu značného množství splavenin a k nevyrovnanosti průtoků ve vodoteči, snížení
retence území a tím ke zhoršení celkové vodní bilance území. K zachycení dešťových vod
jsou tak využívány jen nezastavěné a nezpevněné plochy města, jež významně přispívají
k udržení částečné retenční kapacitě území. Odvodnění nově zastavěných a zpevněných
ploch musí být proto řešeno již v přípravných projektových fázích, přičemž by mělo být
v maximální možné míře využito zasakování dešťových vod přímo na soukromých
pozemcích. V případě upřednostnění jiného způsobu likvidace dešťových vod, než je
zasakování, by uplatněním všech navrhovaných funkčních využití Konceptu ÚP mohlo dojít
ke kumulaci negativního ovlivnění hydrologického režimu území.
Zásobování vodou a odkanalizování rozvojových ploch bude řešeno připojením na stávající
vodovodní řady a kanalizační systém města zakončený na jednotlivých ČOV, tudíž se
nepředpokládá negativní ovlivnění povrchové a podzemní vody.
Za předpokladu dodržení navrhovaných opatření a respektování příslušných právních
předpisů a aspektů trvale udržitelného rozvoje obce v rámci nové výstavby nedojde na území
města Ústí nad Labem k významné kumulaci negativního ovlivnění vodního režimu.
Vlivy na klima
Mikroklima může být negativně ovlivněno zástavbou větších ploch pro výrobu/skladování
a bydlení. O výrazné změně klimatu však nelze na takto malém území hovořit.
Vlivy na ZPF, PUPFL
Realizací Konceptu ÚP Ústí nad Labem dojde k trvalému záboru ZPF a PUPFL o celkové
ploše 448,1440 ha. Tento zábor je určen především k rozšíření ploch pro bydlení,
výrobu/skladování a občanskou vybavenost komerčního charakteru. Předpokládaný zábor
ZPF a PUPFL v jednotlivých katastrálních územích je uveden v textové části Konceptu
ÚP Ústí nad Labem. V následující tabulce je uveden zábor ZPF a PUPFL, ke kterému dojde
díky realizaci Konceptu ÚP Ústí nad Labem.
Tabulka č. 182 Koncept ÚP Ústí nad Labem - zábor ZPF a PUPFL
ZPF
PUPFL
celkem
Zdroj: Cityplan

Zábor (ha)
444,4785
3,6655
448,1440

Při záboru ZPF dojde na lokalitách ke skrývce ornice; její následné využití musí splňovat
veškeré požadavky na ochranu ZPF a bude se řídit podmínkami příslušného orgánu ochrany
ZPF. Konceptem ÚP Ústí nad Labem se nepředpokládá velmi významné narušení ZPF
ani PUPFL. V rámci území města Ústí nad Labem považujeme rozsah a umístění záborů
ZPF a PUPFL za přijatelné.
Vlivy na horninové prostředí
Konceptem ÚP nebude horninové prostředí významně ovlivněno.
Vlivy na ekosystémy (fauna, flóra, biologická rozmanitost)
Charakter krajiny je v řešeném území velmi rozmanitý. Střídají se zde oblasti významně
ovlivněné lidskou činností (těžba, průmyslové areály) s lokalitami přírodně s velmi cenným
a zachovaným původním rázem (maloplošná a velkoplošná zvláště chráněná území).
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Při změně funkčního využití ploch z nezastavěných ploch na plochy zastavitelné bude mít
realizace Konceptu ÚP Ústí nad Labem určitý negativní vliv na stávající biotop (flóru a faunu)
na všech dotčených lokalitách, přinejmenším zničením stávajícího porostu nebo půdního
pokryvu a následnou výstavbou a terénními úpravami. Avšak v případě, že u těchto
návrhových ploch budou při realizaci výstavby respektovány platné právní předpisy
a navrhovaná opatření k minimalizaci případně kompenzaci negativních dopadů, nedojde
k výraznému negativnímu ovlivnění ekosystémů.
Ovšem u některých návrhových ploch Konceptu ÚP dochází ke střetu např. s I. a II. zónou
CHKO, lokalitami s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, registrovaným
VKP, VKP ze zákona a prvky ÚSES. U těchto lokalit se dá předpokládat velmi významný
negativní vliv, který může vést k omezení funkčnosti až destrukci daného ekosystému (příp.
chráněného druhu), který je předmětem zvláštní ochrany dané lokality. Realizace těchto
záměrů je podmíněna souhlasným stanoviskem dotčených orgánů ochrany přírody
a striktním dodržením všech podmínek a požadavků v něm uvedených.
Vlivy na krajinný ráz
Krajinný ráz (dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny), kterým je zejména
přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti, je chráněn před
činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména
umisťování a povolování staveb, mohou byt prováděny pouze s ohledem na zachování
významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny,
harmonické měřítko a vztahy v krajině.
Kulturní hodnoty krajinného rázu budou negativně ovlivněny výstavbou liniových staveb,
plochami výrobních areálů a rozsáhlými lokalitami pro individuální nebo hromadné bydlení,
především těch, které nejsou typické pro danou sídelní strukturu. Pro výrobní areály by měla
být stanovena podmínka oddělení vzrostlou zelení od volné krajiny. U liniových staveb, nejen
plánovaných, ale i stávajících, je navrhována izolační zeleň, což lze označit za zmírňující
opatření.
I přes navrhovaná opatření však bude krajinný ráz posuzované oblasti výrazně negativně
ovlivněn, což dokazuje nárůst zastavitelného území, zastavěných a zpevněných ploch
na úkor zemědělské půdy a volné krajiny oproti původnímu osídlení a jeho postupnému
vývoji.
SEA zpracovatel doporučuje doplnění další doprovodné zeleně výsadbou původních nebo
běžných dřevin pro zmírnění negativních vlivů rozvojových ploch a liniových staveb.
Vlivy na hlukovou situaci
Zvýšení hlukové intenzity nastane v době výstavby na jednotlivých lokalitách a poté
především provozem areálů výroby a služeb a zvýšenou intenzitou dopravy na komunikacích
v řešeném území. Největším možným zdrojem hluku se stane individuální automobilová
doprava a nákladní automobilová doprava spojená se vznikem nových ploch výroby
a skladování.
Dodržení limitních hodnot akustického tlaku podle platné legislativy je podmínkou realizace
všech záměrů vycházející z uplatňování Konceptu ÚP, včetně zahrnutí kumulace vlivů
s adekvátními dotčenými záměry v posuzovaném území a jeho okolí.
Vlivy na obyvatelstvo
Obyvatelstvo a veřejné zdraví může být ovlivněno možným navýšením imisního a hlukového
zatížení území. Protože je katastrální území řazeno mezi OZKO, je nutné při realizaci
záměrů na jednotlivých plochách Konceptu ÚP dodržování imisních a hlukových limitů
(především důležité u významnějších rozvojových aktivit, což představují hlavně plochy
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určené pro výrobu a skladování v západní a severozápadní části města). Za zmírňující
opatření lze kromě napojení na plynovodní a CZT síť města považovat především zachování
stávající a realizaci nové veřejné zeleně splňující jak funkci ochrannou (hluk, emise) tak
rekreační. Za výrazné zlepšení faktorů pohody se předpokládá navrhovaná realizace
rekreačně-sportovní oblasti v rámci rekultivace prostoru jezera Milada a také realizace
a stabilizace cyklostezek s doprovodnou zelení a prostory pro možné rekreační využití.
Pozitivním přínosem budou i navrhované plochy občanské vybavenosti veřejné i komerční,
které mohou zabezpečit kvalitnější služby a rozšířit nabídku volnočasových aktivit, což
rovněž přispěje k lepší psychické pohodě obyvatel.
Vlivy na kulturní hodnoty území, hmotné statky
V rámci ploch určených v Konceptu ÚP Ústí nad Labem nebudou dotčeny žádné stávající ani
navržené kulturní památky. Výstavbou je možné potenciální ohrožení archeologicky cenného
území, jelikož toto území spadá do oblastí s častými archeologickými nálezy. Při realizaci
změn funkčního využití území spojených s výstavbou spojených s výstavbou by proto mělo
být postupováno podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění
a měly by být dodržovány veškeré povinnosti vyplývající z tohoto zákona.
Tabulka č. 183 Trvalé a dočasné vlivy realizace Konceptu ÚP Ústí nad Labem
TRVALÉ VLIVY

negativní
zábor zemědělské půdy a volné krajiny
nebezpečí možných změn půdních vlastností,
vodního, odtokového režimu a retenční
schopnosti krajiny
ovlivnění krajinného rázu výstavbou rozsáhlých
výrobních ploch a obytných zón
nárůst znečištění ovzduší a hlukového zatížení
(doprava, topeniště, aj.)
nebezpečí ovlivnění stávající funkce prvků
lokálního ÚSES
nárůst spotřeby vody a produkce odpadních
vod, včetně dešťových - ovlivnění kvality
vodního prostředí, nárůst produkce odpadů
negativní ovlivnění přísně chráněných lokalit I.
a II. zóny CHKO

pozitivní
koordinace rozvoje
nárůst počtu obyvatel a jejich stabilizace v obci
zlepšení občanského vybavení veřejná i
komerčního typu
místní nové provozovny výroby a skladování
možnost nabídky pracovních míst pro místní
obyvatele
výstavba nových domů – kvalitní moderní
bydlení městského i venkovského typu

DOČASNÉ VLIVY (PŘI VÝSTAVBĚ)

negativní
zvýšená prašnost
zhoršení hlukového situace
možnost černých skládek, vznik dočasných
deponií zeminy
specifická spotřeba vody a možné znečištění
povrchových a podzemních vod
možné havárie ohrožující ŽP (kontaminace
půdy, vody, aj.)
Zdroj: [CityPlan]

pozitivní

možnost pracovních příležitostí při výstavbě pro
místní obyvatele
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POROVNÁNÍ
ZJIŠTĚNÝCH
NEBO
PŘEDPOKLÁDANÝCH
KLADNÝCH A ZÁPORNÝCH VLIVŮ PODLE JEDNOTLIVÝCH
VARIANT ŘEŠENÍ KONCEPTU ÚP A JEJICH ZHODNOCENÍ.
SROZUMITELNÝ POPIS POUŽITÝCH METOD VYHODNOCENÍ
VČETNĚ JEJICH OMEZENÍ
Popis variant
Převážná část ploch navrhovaných v Konceptu ÚP je řešena invariantně. Variantní návrhy se
týkají pouze dopravní infrastruktury tzv. jihozápadního a severozápadního obchvatu
a k němu přidružených staveb. Podrobný popis podle jednotlivých úseků obchvatu je uveden
níže.
Komunikační propojení silnice I/30 (Pražská) se silnicí II/613 (Žižkova)
Tento úsek jižního obchvatu navazuje na mostní objekt přes Labe v prostoru křižovatky
s ulicí Pražskou (I/30). Křižovatka jižního okruhu s ulicí Pražskou může být funkční i při
zprovoznění pouze jednoho ramene navrhované komunikace (směr Střekov či směr
Revoluční).
Řešená komunikace v těsné blízkosti křižovatky s ulicí Pražská mostním objektem
překonává elektrifikovanou železniční trať č. 090 a ulici Čajkovského (místní obslužná
komunikace) a poměrně v krátkém úseku od Čajkovského bude navržen portál tunelového
úseku (strmý terén).
Od tohoto místa je komunikace vedena ve dvou variantách, které se liší polohou křižovatky
s ulicí Žižkova (II/613).
Varianta A
Varianta 1 je na ulici Žižkova napojena blíže k centru města. Portál tunelového úseku bude
ukončen u paty kopce a mezi portálem a křižovatkou s ulicí Žižkova vznikne poměrně krátký
úsek po terénu. Křižovatka s ulicí Žižkova je navržena jako úrovňová okružní (alternativně
může být i světelně řízená) a nachází se v místě napojení obslužné komunikace komerčních
objektů severně od ulice. V prostoru křižovatky se nenachází obytná zástavba a jsou v tomto
prostoru dostatečné možnosti pro návrh. Součástí řešení je i návrh nového dopravního
napojení komerčních objektů z ulice Žižkova. Celková délka navržené komunikace
ve variantě 1 je cca 1,9 km, z toho převážná část je vedena v tunelu.
Varianta B
Varianta 2 je na ulici Žižkova napojena mezi křižovatkou u Makra a MÚK Trmice (křižovatka
II/613 x II/258). Část povrchové trasy mezi portálem a křižovatkou na II/613 je vedena
po katastru města Trmice. Navržená okružní křižovatka (alternativně může být i světelně
řízená) je navržena z větší části na katastru řešeného území a je navržena na terénu.
V prostoru křižovatky se nenachází obytná zástavba, ale pouze komerční objekty. Celková
délka navržené komunikace ve variantě 2 je cca 2,6 km, z toho v tunelu je navrženo 2,3 km.
V rámci návrhu obou variant tunelových tras je navržen výdechový objekt, který bude
zajišťovat odvod spalin z motorů vozidel mimo Labskou a Bílinskou kotlinu – výdech portály
tunelu. Navržený výdechový objekt je umístěn v blízkosti vrchu Ořechovka a příjezd k němu
je zajištěn ulicí Sousedská. Přesné rozměry výdechového objektu (výška nad terénem,
průměr výdechu, technologické vybavení) budou předmětem dalších dokumentací. U obou
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vjezdových portálů jsou navrženy rozšířené zpevněné plochy, které budou určeny pro složky
IZS pro případ zásahu v tunelové trase a zároveň budou určeny pro obsluhu tunelů.
V případě, že bude z řešené dopravní infrastruktury zprovozněn pouze výše uvedený úsek
komunikace (varianta v podstatě nerozhoduje), bude dopravní zatížení v úseku pod Větruší
dosahovat cca 5 000 všech vozidel/24 hod. Po úplném zprovoznění navrženého
polokružního komunikačního systému nastane výrazný posun ve vývoji intenzit, a to až na
21 300 všech vozidel/ 24 hod. Je to dáno zejména propojením na Střekov.
Komunikační propojení silnice II/613 (Žižkova) s ulicí Jateční
Komunikační propojení je řešeno ve dvou variantách vedení. Je to dáno variantní polohou
nově navržených křižovatek na ulici Žižkova a dále rozdílným napojením na ulici Jateční –
vedení nové trasy v městské části Předlice.
Varianta A
Nová komunikace je z prostoru křižovatky na ulici Žižkova vedena mostním objektem přes
řeku Bílinu a případně i přes dvoukolejnou železniční trať, která je určena převážně pro
provoz nákladní dopravy. Dále je nová komunikace vedena prostorem nádraží, kde ve
stávajícím stavu jsou koleje pro vlakotvorbu nákladních vlaků. Předpokládáme, že tyto koleje
budou do budoucna výrazně omezeny a prostor pro vedení komunikace bude dostatečný.
Dále je komunikace mostním objektem převedena přes železniční trať č. 130 (opět
elektrifikovaná) a dále je navedena dostávající stopy ulice Textilní tak, aby byla zachována
nově vybudovaná hala mezi plochou železnice a ulicí Tovární. Ulici Tovární nová trasa
překračuje mostním objektem. Mezi novou komunikací a objekty v ulici Textilní – úsek k ulici
Průmyslová, bude řešena ve větším detailu obslužná komunikace pro tyto objekty. S ulicí
Průmyslová je navržena okružní křižovatka, kde jedno rameno křižovatky je vedeno do
stávající křižovatky Majakovského x Tovární, která bude přebudována na křižovatku okružní
(projektová dokumentace je v době prací na ÚP již zpracována). Dále směrem k ulici Jateční
je nové propojení vedeno ve stopě ulice Textilní, kdy bude omezena přímá obsluha okolních
objektů. Tento úsek je zakončen okružní křižovatkou s ulicí Jateční (v místě stávající
křižovatky). Obě navržené křižovatky v Předlicích je možno řešit i jako světelně řízené.
Celková délka komunikace v této variantě dosahuje 2,0 km.
Varianta B
Ve variantě 2 je nová komunikace z prostoru křižovatky na ulici Žižkova vedena ve směrové
přímé mezi parkovištěm u komerčního objektu (Makro) a řekou Bílinou. V úrovni ukončení
parkoviště začíná mostní estakáda z důvodu zátopového území Bíliny. Ta plynule pokračuje
v mostní objekt přes Bílinu a plochu železnice (objízdné nákladní koleje, seřaďovací koleje
a traťové koleje) a do městské části Předlice vstupuje nová komunikace zhruba v trase
nepoužívané vlečky. Jako ve variantě 1 je navrženo mimoúrovňové křížení s ulicí Tovární.
V místě křížení s ulicí U vlečky je navržena okružní křižovatka, kde jedno rameno je vedeno
do křižovatky ulic Majakovského x Tovární jako čtvrté rameno do připravované okružní
křižovatky. Dále směrem k ulici Jateční je nová komunikace vedena stávající částečně
využívanou zástavbou průmyslovými objekty. Křižovatka s ulicí Jateční je navržena jako
okružní. Obě křižovatky mohou být jako ve variantě 1 alternativně navrženy jako světelně
řízené. Celková délka komunikace v této variantě dosahuje 1,5 km.
Při porovnání obou variant je zřejmé, že varianta 1 je „ohleduplnější“ k stávající zástavbě
Předlic a nebude možné ji realizovat, pokud bude zachován rozsah seřaďovacího nádraží.
V případě, že koleje budou redukovány a vznikne v území železnice prostor pro další
výstavbu, bude z této komunikace výhodné dopravní napojení. Varianta 2 není závislá
na rozhodnutí o redukci nádraží, její vedení v Předlicích umožňuje přestavbu bez ohledu
„SEA“ KONCEPTU ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM

243

na stávající komunikační systém. Dopravní zatížení obou variant vedení komunikace je
v podstatě obdobné, neboť převádí obdobné dopravní vztahy. Dle modelu dopravy bude tato
komunikace zatížena cca 11 500 všech vozidel/24 hod.
Komunikační propojení ulice Jateční v městské části Předlice se silnicí I/30
(Božtěšická)
Toto komunikační propojení je řešeno ve dvou variantách, které se liší svým trasováním
v městské části Předlice (návaznost na předchozí úsek) a dopravním napojením na severu
v Bukově. Z celoměstského hlediska se v podstatě jedná o propojení městských částí
Severní terasa, Bukov a Božtěšice s dálnicí D8. Návrhem tohoto dopravního propojení je
snaha o snížení dopravní zátěže v městských částech Klíše a Všebořice. Tento jev je
následně prověřen a vyhodnocen pomocí modelu dopravy.
Dopravní řešení křižovatky v prostoru Bukova, bude poměrně náročné vzhledem
ke značnému množství napojených komunikací, omezenému prostoru pro návrh a také
z hlediska vedení trolejbusových tratí. Stávající okružní křižovatka Bukov je v podstatě
tvořena křižovatkou ulic Všebořická I/30, Božtěšická I/30, Masarykova a Skorotická. Jedná
se tedy o křižovatku významných městských radiálních a tangenciálních komunikací, které
patří v tomto segmentu města k dopravně nejzatíženějším.
Varianta A
Ve variantě A navazuje nová komunikace na variantu A předchozího úseku, a to v křižovatce
Textilní x Jateční a je dále vedena směrem k ulici Za Válcovnou. Mezi křižovatkou a touto
ulicí je navržen tunelový portál a nová trasa podchází ulici Za Válcovnou. Dále je trasa
tunelovým úsekem vedena až do prostoru jižně od stávající okružní křižovatky Bukov. Aby
bylo zajištěno dopravní napojení nové komunikace do všech stávajících směrů (ulice
Masarykova, Všebořická, Božtěšická – převažující objemy dopravy), je navržena úprava
stávající okružní křižovatky. Tato křižovatka je protažena jižním směrem a zde jdou do ní
zapojeny dvě křižovatkové rampy, které se odpojí od hlavní tunelové trasy. Tunelová trasa je
protažena až do ulice Božtešická (I/30), kde se v úseku mezi křižovatkami s ulicemi Vinařská
a Petrovická napojí přímými rampami na stávající komunikaci. Délka nové trasy ve variantě A
je navržena na cca 2,5 km, z toho převážná část je v tunelovém úseku.
Varianta B
Ve variantě B navazuje nová komunikace na okružní křižovatku varianty B předchozího
úseku a shodně s variantou 1 podchází ulici Za Válcovnou. Dále je trasa tunelově vedena do
prostoru okružní křižovatky Bukov ze severní strany. Napojení do okružní křižovatky v tomto
případě není možné a shodně jako ve variantě 1 se z hlavní trasy odpojí dvě rampy. Ty jsou
napojeny jako čtvrté rameno do stávající křižovatky Všebořická x Vinařská (napojení ulice
Na Valech bude zrušeno). Hlavní směr je shodně jako varianta 1 napojen na ulici
Všebořickou pomocí přímé rampy. Délka nové trasy ve variantě 2 je navržena na cca 2,8 km,
z toho převážná část je v tunelovém úseku.
Pro obě varianty bude nutné navrhnout výdechový objekt pro odvod spalin z provozu vozidel
v tunelovém úseku. V obou variantách je tento objekt navržen v obdobném místě, a to na
Střížovickém vrchu. Přístup k výdechovému objektu je navržen ze stávajících cest. Rozměry
a výška objektu nad terénem bude jako v předchozích případech předmětem dalšího
projektu.
V případě, že bude z celoměstského systému vybudováno pouze propojení Předlice –
Bukov, bude se dopravní zatížení na této komunikaci pohybovat cca 19 500 všech
vozidel/24 hod. V případě, že bude dobudován celý dopravní systém města, je na této
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komunikaci vypočtena intenzita 21 000 všech vozidel/24 hod.
Součástí Varianty A je dále návrh ploch smíšené výrobní, veřejné a ochranné zeleně
a občanské vybavenosti. Varianta B zahrnuje plochy smíšené výrobní a občanské
vybavenosti.
V následující tabulce jsou shrnuty základní parametry navržených variant.
Varianty

Varianta A
Varianta B
Zdroj: CityPlan

Celková délka
(km)

Délka tunelového
úseku (km)

Zábory ZPF
(ha)

6,4
6,9

3,6
4,4

8,2121
0,8929

Zábory
PUPFL
(ha)
0
0

Zábory
celkem
(ha)
8,2121
0,8929

Obě varianty jsou navrženy prakticky souběžně, v podobných přírodních i urbanistických
podmínkách, a proto budou mít na životní prostředí i ostatní pilíře udržitelného rozvoje velmi
podobný vliv. Dá se předpokládat posílení sociálního a hospodářského pilíře, a to dobrou
dostupností okrajových výrobních zón, v budoucnu i rekreační oblasti v okolí jezera Milada
a především snadnější dostupností částí města (Všebořice, Skorotice, Strážky,…) bez
nutnosti zajíždění do centrální oblasti města. Environmentální pilíř bude ovlivněn odkloněním
dopravy z centrální části města, čímž dojede ke zlepšení kvalita ovzduší v centru města.
Naopak dojde k lokálnímu zhoršení kvality ovzduší v okolí vjezdů a výjezdů tunelů a v okolí
výdechových objektů. Součastně bude při realizaci výdechových objektů negativně ovlivněn
krajinný ráz. Míra ovlivnění však závisí především na výškových a prostorových
parametrech.
Podrobnější vyhodnocení vlivů jednotlivých variant na životní prostředí včetně doporučení
realizace jedné z nich bude vyhodnoceno v procesu EIA a budou zde stanoveny podmínky
pro realizaci záměru z hlediska minimalizace nepříznivých vlivů. Pro návrh územního plánu,
který bude invariantní, je nutné zvážit a vybrat jednu variantu vedení tras, a to na základě
kritérií udržitelného rozvoje. Případně, pokud je možný souběh s procesem EIA posouzení
záměru, je nutné respektovat jeho závěr a do územního plánu zanést trasu výsledné
varianty. Pokud proces EIA nemůže v souběhu s pořizováním ÚP probíhat, musí být v návrhu
územního plánu zaneseny trasy jako územní rezervy, dle rozhodnutí pořizovatele.

Popis použitých metod
Úroveň zpracování vyhodnocení vlivu územního plánu je strategická, nikoliv projektová.
Vyhodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví je přizpůsobeno této skutečnosti.
Zabývá se především vyhodnocením pravděpodobných vlivů v důsledku navrženého využití
navržených lokalit, a to v rozmezí přípustných, event. podmíněně přípustných způsobů
využití území a důsledků realizace takového budoucího využití území (lokalit). Metodicky byly
přiměřeně použity standardní metodiky doporučované Ministerstvem životního prostředí
a dalšími institucemi zajišťujíc podporu metodického vedení v oblasti posuzování vlivů
na životní prostředí.
Výpočet KES byl proveden podle Míchala (1985). Koeficient ekologické stability je hodnota,
která vyjadřuje ve zkoumaném území poměr stabilních ploch ku plochám nestabilním, avšak
neodráží druhovou skladbu porostů ani aktuální stav vegetace. Například zahrady jsou zde
hodnoceny jako plochy stabilní (oproti orné půdě), přičemž není rozlišováno, jedná-li se
o zahradu o výměře 2000 m² nebo 200 m² (obě mají pravděpodobně jiné předpoklady
z hlediska biologické rozmanitosti těchto porostů v závislosti na rozličnost mikrohabitatů).
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POPIS NAVRHOVANÝCH OPATŘENÍ PRO PŘEDCHÁZENÍ, SNÍŽENÍ
NEBO
KOMPENZACI
VŠECH
ZJIŠTĚNÝCH
NEBO
PŘEDPOKLÁDANÝCH
ZÁVAŽNÝCH
ZÁPORNÝCH
VLIVŮ
NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Opatření zahrnutá v Konceptu ÚP města Ústí nad Labem
V Konceptu ÚP města Ústí nad Labem jsou definovány zásady funkční a prostorové
regulace, společně s obecnými zásadami využívání území.
V popisu v kap. 5.1 jednotlivých funkčních využití je specifikováno přípustné a nepřípustné
využití, které je navrhováno ve vztahu k dotčeným lokalitám v území a je ho možné částečně
považovat za preventivní opatření pro usměrnění rozvoje města a pro minimalizaci dopadu
negativních vlivů na životní prostředí.
V územním plánu je zmíněna nutnost dodržení požadavků kladených platnými právními
předpisy týkající se životního prostředí a veřejného zdraví, regulativy rovněž požadují
dodržení stanovených limitů pro kvalitu ovzduší a hluku.

Navržená opatření ke
na životní prostředí

snížení

dočasných

negativních

vlivů

Doporučená opatření pro zmírnění dočasných negativních vlivů jsou členěna podle
jednotlivých složek prostředí, jež mohou být potenciálně ovlivněny. Základním předpokladem
navržených opatření je, že k dočasným vlivům může, v případě posouzení funkčního využití
území, docházet pouze v období výstavby nebo realizace objektů naplňujících určité funkční
využití území.
Ovzduší
Dodavatel stavebních prací (pro objekty nerušící výroby a služeb, RD, sportoviště, aj.) zajistí
účinnou techniku pro čištění vozovek, především v průběhu zemních prací. V průběhu prací
je dále doporučováno přísné dodržování opatření ke snížení prašnosti – omývání vozidel,
postřik komunikací, zabezpečení nákladních vozidel při transportu zeminy a jiných materiálů
způsobujících prašnost atd. Při výstavbě se minimalizují zásoby sypkých stavebních
materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti. V případě nepříznivých klimatických
podmínek bude prováděno skrápění příslušných stavebních ploch.
Voda
Všechny mechanizační prostředky, které se budou pohybovat na staveništi, musí být
v dokonalém technickém stavu, zejména z hlediska možných úkapů ropných látek. Stání
vozidel a mechanismů musí být na zabezpečených zpevněných plochách. V případě
používání dalších látek závadných povrchovým nebo podzemním vodám musí manipulace
s nimi probíhat v prostorách a na plochách dostatečně zabezpečených proti jakýmkoliv
únikům (odtok, splach, vsak atd.). V případě výstavby v bezprostřední blízkosti vodního toku
bude postupováno tak, aby nebyla narušena funkce daného významného krajinného prvku
(v případě toku Labe dokonce i NRBK).
Půda
Při realizaci záměrů podle Konceptu ÚP by mělo být preferováno stavební a technické
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řešení, které bude minimalizovat zábory ZPF, zejména s vyšším stupněm ochrany. Výkopové
zeminy budou v co největší míře využity přímo na staveništích (pro terénní úpravy, násypy,
podsypy atd.). Sejmutá ornice bude deponována zvlášť, bude zabezpečena proti ztrátám
a znehodnocení a bude využita podle pokynů příslušného orgánu ochrany ZPF. Případný
přebytek výkopových zemin bude v maximální míře využit na okolních stavbách (nutno
zajistit dostatečnou koordinaci), případně pro jiné účely. Pokud zemina nebude moci být
využita (např. z hlediska obsahu vybraných sledovaných parametrů), bude s ní nakládáno
odpovídajícím způsobem podle platné legislativy. Při výstavbě musí být realizována
a dodržována opatření proti havarijní kontaminaci půdy závadnými látkami.
Krajina, ekosystémy
I během výstavby budou respektována ochranná pásma, ochranné podmínky a předměty
ochrany prvků ZCHÚ, ÚSES, VKP i dalších přírodních prvků. Při výstavbě budou
minimalizovány zásahy do zeleně (stávající zeleň bude dostatečně ochráněna proti
poškození podle příslušných norem). Navrhovanými opatřeními je sledováno významné
posílení ploch veřejné zeleně a ploch s potenciálním přirozeným vývojem (mj. břehové
a doprovodné porosty, posílení skladebných segmentů ÚSES).
Hluková situace
Proces výstavby jednotlivých záměrů bude technicky a organizačně zajištěn tak, aby
v maximální míře omezil hlučnost šířící se ze stavenišť a dopravních tras do okolí a omezil
možnost narušení faktorů pohody, a to zejména v nočních hodinách a ve dnech pracovního
klidu. Podmínkou realizace stavebních objektů je dodržení limitů akustického tlaku pro
výstavbu definovaných v příslušné legislativě, případně konkrétně stanovené limity
požadované příslušnou hygienickou stanicí. V případě zvýšených hlukových limitů realizovat
dostatečné protihlukové valy s podporou kombinace vysoké a střední zeleně – stromové
a keřové patro pokud možno s celoroční funkcí).
Odpady
Odpady vznikající v souvislosti s výstavbou budou separovány a prioritně využity nebo
recyklovány, v případě nemožnosti dalšího využití budou likvidovány podle platných právních
předpisů (zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, příslušné prováděcí vyhlášky). Případně
vzniklé černé skládky stavebního odpadu musí být zneškodněny původcem do stanovené
lhůty příslušným úřadem.

Navržená
opatření
k možné
prevenci
vzniku, minimalizaci
a kompenzaci trvalých negativních vlivů na životní prostředí
Doporučená opatření k prevenci vzniku, minimalizaci, případně ke kompenzaci potenciálních
negativních vlivů na stanovené složky prostředí jsou definovány nejčastěji v podobě
podmínek pro realizaci daných funkčních využití podle jednotlivých a agregovaných lokalit,
jež s sebou nesou specifické podmínky dotčeného území.
Pro minimalizaci a prevenci vzniku negativních vlivů na sledované složky prostředí je
předpokládáno, že budou prioritně dodržovány beze zbytku všechny právní předpisy a jimi
stanovené limity nebo ochranné podmínky. V posuzované oblasti se jedná především
o dodržení imisních limitů pro ochranu zdraví, pro ochranu vegetace a ekosystémů,
pro ochranu vod a půdy a limitní hodnoty akustického tlaku pro daná prostředí.
Veškerá nová výstavba by měla co nejméně narušovat krajinný ráz a měla by respektovat
měřítko a harmonické vztahy v krajině.
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Z důvodu zajištění kontinuity Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí
do budoucích projekčních dokumentací jednotlivých záměrů se navrhuje doporučit
zpracovatele SEA jako odborného garanta splnění všech navrhovaných doporučení,
podmínek a opatření pro prevenci, minimalizaci a kompenzaci negativních vlivů na složky
životního prostředí.
Pro jednotlivé a agregované funkční plochy jsou navrhována následující kompenzační
opatření:
Plochy bydlení
BI plochy bydlení v rodinných domech městské a příměstské
Funkční využití BI 01 (obsahuje návrhové plochy: P26-1,Z26-4,Z26-3,Z26-2; k.ú. – Církvice)
Je doporučeno vyloučení nové zástavby /Z26-3 (BI), Z26-1(RI)/ mezi železnicí a řekou
z důvodů existence NRBK (řeka evropského významu), jeho ochranného pásma, zajištění
podmínek pro pobřežní migraci a snižování rizika povodňových škod. V tomto prostoru
rozvíjet zeleň (snášející zaplavení) k zajištění ekosystémových služeb. Umisťovat zástavbu
je možné v prostoru za silnicí a železnicí s odcloněním od komunikací pásem vysoké zeleně.
Doporučujeme zajištění výše uvedených nároků územní studií, která určí i etapizaci
výstavby.
Funkční využití BI 02 (obsahuje návrhové plochy: P25-2,P25-1, Z25-11,Z25-10,Z25-9,Z25-7,
Z25-6, Z25-3, Z25-2, Z25-1; k.ú. – Sebuzín)
Ze shodných důvodů jako u agregované plochy BI 01 doporučujeme vytvoření předpokladů
pro postupné převádění území mezi silnicí (resp. železnicí) a řekou do zeleného pásu
(vegetací odolnou proti zaplavení) s vyloučením další zástavby ve zmíněném prostoru.
Shodné nároky pro územní studii jako u BI 01 jsou kladeny na plochy P25-1, Z25-6, Z25-7
a Z25-9. K tomu ÚS blíže specifikuje plochy Z25-7, Z25-10 a Z25-11 u RBC Sebuzín a LBK
720 Tlučeňský potok s ohledem na ochranná pásma a zajištění funkcí ÚSES. U Z25-3 je
nutný izolační pás zeleně k LBK.
Funkční využití BI 03 (obsahuje návrhové plochy: P24-4,P24-3,P24-2,P24-1,Z24-4,Z243,Z24-2,Z24-1; k.ú. – Brná nad Labem)
Vyloučit plochu Z24-1 z důvodu střetu s PUPFL. ÚS určí etapizaci výstavby tak, aby došlo
k minimalizaci vlivu na krajinný ráz a zachovanou urbanistickou strukturu.
Funkční využití BI 04 (obsahuje návrhové plochy: P22-1,Z22-1; k.ú. – Budov u Svádova)
Vzhledem ke II. zóně CHKO povolit výstavbu pouze v hranicích zastavěného, podmíněně
přípustná je přestavba rekreačních objektů na trvalé bydlení při dodržení zvýšené ochrany
(zeleň, retence, krajinný ráz) a omezení negativních vlivů (topení, venkovní vedení atd.).
Funkční využití BI 05 (obsahuje návrhové plochy: P21-8, P21-7, P21-6, P21-5, P21-4, P21-3,
P21-2, P21-1, Z21-6, Z21-5, Z21-4, Z21-3, Z21-2, Z21-1; k.ú. –Svádov)
Navržené plochy N21-1 až N21-4 slouží jako zelený izolační pás – doporučuje se využít
vysokou vegetaci. Požadavek ÚS řešící eliminaci nebezpečí eroze pro plochy Z21-4, Z21-6,
P21-8 a P21-7 (prudký svah s vysokým podílem stromů) a zajištění zachování vysokého
podílu zeleně. U ploch P21-3 a Z21-2 ÚS by měla zohlednit dominantu kostela a zámku.
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Funkční využití BI 06 (obsahuje návrhové plochy: Z20-2,Z20-1; k.ú. – Kojetice u Malečova)
Doporučuje se vyloučit zcela nevhodné je umístění plochy Z20-1. Možné je umístění RD pro
dotvoření centra obce místo RZ na ploše Z20-3. Funkční využití RZ je vzhledem k zóně
CHKO nevhodné. Vzhledem k ochrannému pásmu lesa a existenci vodního zdroje je vhodné
omezit plošný rozsah Z20-2 dle zjištěných limit.
Funkční využití BI 07 (obsahuje návrhové plochy: P19-2,P19-1, Z19-4, Z19-3, Z19-2, Z19-1;
k.ú. – Nová Ves)
Všechny dílčí návrhové plochy jsou podmíněny studií s požadavkem na zachování struktury
krajiny se zachovalými prvky vývoje území. Jedná se o charakteristický prvek, pro který byla
mj. CHKO vyhlášena.
Funkční využití BI 08 (obsahuje návrhové plochy: P18-20, P18-19, P18-18, P18-17, P1816,P18-15, P18-14, P18-13, Z18-8, Z18-7, Z18-6, Z18-4, Z18-1; k.ú. – Střekov)
Požaduje se zpracování ÚS řešící přestavbu zahrádkářských osad (plochy Z18-6, Z18-7,
P18-3, P18-15, P18-16) zejména s ohledem na OP PUPFL a I. zóny CHKO. směrem k lesu
vytvoření území s izolační veřejnou zelení a rovněž podél komunikací. Na ostatních zvláště
velkých plochách (např. P18-20, P18-18) ÚS umístí min. 40% veřejné zeleně.
Funkční využití BI 09 (obsahuje návrhové plochy: P17-8, P17-7, P17-6, P17-5, P17-4, P17-2,
P17-1 Z17-2,Z17-1; k.ú. – Vaňov)
Požadavek na vyloučení ploch Z17-1 a Z17-2 (bezprostřední blízkost s NPP Vrkoč /III. kat.
IUCN/). U plochy Z17-8 se požaduje respektování OP PUPFL, který spadá do HCL
(hodnotná část lesa ve smyslu Metodiky AOPK).
Funkční využití BI 10 (obsahuje návrhové plochy: P16-5, P16-4, P16-3, P16-2, P16-1, Z16-4,
Z16-3, Z16-2, Z16-1; k.ú. – Hostovice u Ústí nad Labem)
Požadavek na ÚS pro plochy Z16-3 a Z16-4. ÚS bude řešit ochranu horizontu, krajinného
rázu, umístění zeleně na min. 40% plochy. Doporučuje se zvážení změny z BI na BV,
to především vzhledem k CHKO.
Funkční využití BI 11 (obsahuje návrhové plochy: P15-4,P15-3,Z15-2,Z15-1; k.ú. – Mojžíř)
Plocha P15-3 podmíněna studií, u Z15-2 se doporučuje ponechat dendrologicky a zdravotně
nejlepší jedince, ze severní strany podél Z15-2 a P15-4 pohledová izol. zeleň (cca 10 m).
U P15-3 nutné vyřešit protihluková opatření (žel. trať). Hodnocení pro všechny návrhové
plochy v agregované BI 11 je relativně kladné.
Funkční využití BI 12 (obsahuje návrhové plochy: P14-6, P14-2, P14-1, Z14-3,Z14-2,Z14-1;
k.ú. – Neštěmice)
Plochy Z14-3,Z14-2 jsou podmíněny studií, která prokáže opodstatněnost, neporušení
krajinného rázu a negativní vliv na ŽP a okolí, včetně přírodě blízkých ekosystémů.
Z14-1, P14-1, P14-6 bez výhrad za dodržení obecných zásad – jedná se o proluky, dostavby
organicky oddělených ploch. Studie umístí ZO podél komunikací a vyřeší zachování retence
území.
Pro plochu P14-2 se v návaznosti na BM jeví vhodnější stávající funkční využití (ZV-LP).
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Funkční využití BI 13 (obsahuje návrhové plochy: P13-9, P13-4,P13-3,P13-2,P13-1,Z1312,Z13-11,Z13-6; k.ú. – Krásné Březno)
Pro návrhové plochy P13-9 (1,33 ha), Z13-6 a P13-4 (cca 4,3 ha) ÚS umístí 30% veřejné
zeleně a navrhne etapizaci výstavby. Pro plochy P13-1 a P13-2 je nutný alespoň 10 m široký
pás veřejné zeleně směrem k NRBK 352 resp. LBC 160a.
Funkční využití BI 14 (obsahuje návrhové plochy: P12-2,P12-1,Z12-1; k.ú. – Dobětice)
Doporučujeme upravit hranice ploch P12-2, Z12-1 tak, aby bylo respektováno ochranné
pásmo PUPFL a vytvořeno alespoň 15-20 m široké ochranné pásmo veřejné zeleně.
Pro plochu Z12-1 platí požadavek ÚS.
Funkční využití BI 15 (obsahuje návrhové plochy: P11-50,P11-49,P11-48,P11-47,P1146,P11-25,
P11-19,P11-18,P11-16,P11-14,P11-12,P11-11,P11-5,P11-4,P11-3,P11-2,P111,Z11-3, Z11-2,Z11-1; k.ú. – Ústí nad Labem)
Je doporučeno hranice ploch P11-16, P11-7, Z11-3,Z11-2 upravit tak, aby bylo respektováno
ochranné pásmo PUPFL. Plocha P11-14 musí respektovat ochranné podmínky
registrovaného VKP Na Louži. Katastrální území Ústí nad Labem je v řešeném území nejvíce
přeměněno vlivem člověka s vysokým podílem zpevněných ploch. U plochy Z11-1 vhodné
vymezit 10 m OP k LBK 606 a zajistit ochranné podmínky ČHMÚ.
Plochy Z11-2, P11-3, P11-4+P11-5, Z11-3 řešit jednou územní studií, kde možná řešit i další
zahrádky a veřejné prostory. Podobně i lokality P11-47, P11-48, P11-49, P11-50, kde by měl
být řešen problém s hlukem (žel. trat).
Funkční využití BI 16 (obsahuje návrhové plochy: P10-4,P10-3, Z10-2; k.ú. – Klíše)
Je konstatována kumulace vlivu ve spojitosti s návrhovými plochami Z9-2,Z9-7 a Z9-4.
Doporučuje se zvážení řešení plochy RZ (v sousedství ploch P10-3 a P10-4) ÚS, která by
zde měla přednostně umístit plochy zmíněné plochy BI.
Funkční využití BI 17 (obsahuje návrhové plochy: P9-17,P9-3 ,Z9-8,Z9-7,Z9-5,Z9-4,Z9-2,Z91; k.ú. – Předlice)
Doporučuje se územní studií řešit možný vliv z Z9-3 (VL) na Z9-1, Z9-5, Z9-8 a P9-3 (BI).
Navrhované plochy zeleně N9-1 až N9-9 vymezit jako nezastavitelné území.
Dále se doporučuje řešit ÚS celou RZ na levém břehu Ždírnického potoka (s přednostním
umístěním ploch BI na stávající plochy RZ místo na Z-T a Z-O), pás kolem LBK ponechat
v šíři 10 m LBK+10 m ochranná veřejná zeleň, tj. celkem 20 m od břehové čáry, kde se
nevylučují zdravotně rekreační aktivity bez vlivu na životní prostředí. Pro zmíněné územní
studie rovněž platí řešit kumulace vlivů na životní prostředí a obyvatelstvo a navrhnout
kompenzace vlivů.
Funkční využití BI 18 (obsahuje návrhové plochy: P7-4,P7-3, k.ú. – Bukov)
Jako kompenzaci k návrhovým plochám se doporučuje zrušit zahrádky v navazující ploše
Z7-4 a převést vše do PUPFL les zvláštního určení – „městský les“ jako zelený perimetr
a celý prostor na západ vč. segmentů ÚSES řešit jako prostor zázemí města pro zdravotně
rekreační aktivity (ZRA) – s příp. jednoduchou vybaveností.
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Funkční využití BI 19 (obsahuje návrhové plochy: P6-2, Z6-11, Z6-10, Z6-8,Z6-7,Z6-5,Z6-3;
k.ú. – Skorotice)
Návrhové plochy řešit ÚS, kde bude jednoznačně specifikováno umístění ploch BI a jejich
oddělení pásem zeleně (ZRA). Rovněž bude řešit umístění dostatečných ploch veřejné
zeleně (min. 30%) a vymezí min. 10m od břehové čáry Klíšského potoka a podél silnice
(ul. Petrovická) aspoň 5 m oboustranně zeleň. V případě umístění ZRA do tohoto pásu je
nutné jej zvětšit (zajištění služeb ekosystémů a kvalitního obytného prostoru).
V ploše P6-2 zastavovací studií řešit umístění veřejného prostranství s min. 40% veřejné
zeleně.
Požadavek ÚS pro Z6-5, Z6-3 společně s navazujícími plochami ve vedlejším k.ú.
řešit vybavenost de facto nové čtvrti, včetně občanské vybavenosti, veřejného prostoru,
vodní plochy, veřejné zeleně a ploch pro ZRA, tak aby bylo zajištěno kvalitní životní
a sociální prostředí.
Funkční využití BI 20 (obsahuje návrhové plochy: P5-6,P5-4,P5-3,P5-2,P5-1, Z5-5,Z5-4, Z53, Z5-1; k.ú. – Božtěšice)
Jako nevhodné z hlediska občanského vybavení se jeví zrušení fotbalového hřiště na ploše
P5-6.
Doporučuje se plochy P5-1, P5-2, P5-3 a Z5-1, ve které bude řešena kumulace vlivu na ŽP a
stávající zástavbu a ochrana aluvia (obligatorní VKP údolní potoční niva) Klíšského potoka,
veřejný prostor včetně zeleně a prostoru pro ZRA.
Funkční využití BI 21 (obsahuje návrhové plochy: P4-5,P4-4,Z4-9,Z4-12,Z4-8,Z4-6,Z4-3,Z41; k.ú. – Habrovice)
Konstatována výrazná kumulace vlivu (více než 15 ha nových ploch mimo zastavěné území).
Návrh pro Habrovice představuje téměř totální zastavění k.ú. rodinnými domy.
Doporučuje se ÚS prověřit návrh z hlediska výrazné změny charakteru krajiny, krajinného
rázu, fragmentace, prostupnosti a retence (vyloučení značně velkého prostoru z jakýchkoliv
přírodních procesů).
Funkční využití BI 22 (obsahuje návrhové plochy P3-24, P3-23,P3-21, Z3-21, Z3-17,Z316,Z3-10; k.ú. – Všebořice)
Obdobně jako u BI 21 ÚS prověřit návrh z hlediska ovlivnění charakteristik krajiny, ochrany
LBK, prověří vztahy a možnosti vč. neg. vlivů Z3-10,-17, P3-21 a SM-K Z3-18 (kolem Tesca)
a také Z3-21, P3-23 a P3-24.
Pro plochu Z3-16 se doporučuje na JV okraji (směrem k fotbalovému hřišti, z horní strany
ul. 5. května) vymezit alespoň 10 m pás veřejné zeleně.
Funkční využití BI 23 (obsahuje návrhové plochy: P2-12,P2-11,P2-9,P2-7,P2-6,P2-4,P23,Z2-13, Z2-11,Z2-10,Z2-8,Z2-7,Z2-5; k.ú. – Strážky u Habrovic)
Požadavek ÚS řešit vybavenost, včetně občanské vybavenosti, veřejného prostoru, vodní
plochy, veřejné zeleně a ploch pro ZRA, tak aby bylo zajištěno kvalitní životní a sociální
prostředí (a nebylo vytvořeno satelitní městečko /přibližně 21 ha/). Dále se doporučuje
u plochy BI 23 změna funkčního využití z BI na BV, případně na SM-M, SM-V a SM-K
s patřičnou vybaveností. Prostor kolem LBK (20 m od břehové čáry) vymezit pro břehové
a doprovodné porosty s možným využitím ZRA bez vlivu na životní prostředí. Výše zmíněné
ÚS by měly řešit vlivy na ŽP, ale i faktory pohody (obč. vybavenost, estetika, ZRA atd.).
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BM bydlení v bytových domech
Funkční využití BM 01 (obsahuje návrhové plochy P18-12,P18-10; k.ú. – Střekov)
U plochy P18-10 je nutné vyhodnotit stávající vysokou zeleň a hodnotné dřeviny zachovat
i po dobu výstavby - odstup od komunikace a pohledově rozšířit Novosedlické náměstí.
Jedná se o pohledový horizont (sedlo) s požadavkem na 4 nadzemní podlaží (tj. do výšky
cca 12 m) s ohledem na okolí – nejen BM, ale i BI a OV-KM, KZP do 30%, nezpevněné
(zelené plochy min. 60%), zvážit umístění vodní plochy do plochy veřejné zeleně a využití
srážkové vody jako užitkové (WC).
Jako kompenzační opatření k ploše P18-2 se navrhuje zbývající část RZ převést do ZV-P
nebo ZV-LP. Pro zmíněnou plochu P18-2 je požadována ÚS, která dále bude řešit
diverzifikaci výškových hladin (čím výše do svahu, tím nižší). Předpokládá se orientace
objektů delší stranou po vrstevnici.
Funkční využití BM 02 (obsahuje návrhové plochy P14-3; k.ú. – Neštěmice)
Vzhledem k okraji relativně volné krajiny se doporučuje přemístit plochu jižně do funkčního
využití RZ (zvážit změnu typu zástavby na BI nebo SM-M), podél ul. Seifertovy
s ponecháním pásu funkční zeleně – přimknout k ul. Mlýnská, důsledně ochránit hodnotné
stromy jak v PD, tak při výstavbě.
Funkční využití BM 03 (obsahuje návrhové plochy P13-10,Z13-5; k.ú. – Krásné Březno)
U plochy Z13-5 je bezpodmínečně nutné vytvořit ze severní strany směrem k LBK funkční
izolační pás alespoň v šíři 20 m s tím, že nejsevernější část BM 03 bude zmenšena tak, aby
nebyly v kontaktu s LBK – odstup 20 m.
Na nezpevněné plochy se doporučuje umístění vodní plochy (retence na srážkové vody), její
použití na zálivku sadových úprav, příp. zvážit další využití.
Dále se doporučuje u P13-10 obdobně jako u P13-11 (SM-M) řešit tzv. vnitroblokovou zeleň
a zeleň u odstavných ploch a vstupu – KZP 30%, min. na 60% zeleň. Vhodné je plochy P1310 a P13-11 řešit ÚS, která kromě výše zmíněného bude dále společně řešit veřejnou zeleň
a vodní plochu.
U plochy Z13-5 musí být podpora koridorového efektu pro NBK mezofilní – jsou zde možné
ZRA bez vlivu na životní prostředí.
Funkční využití BM 04 (obsahuje návrhové plochy P11-15,P11-13,P11-10; k.ú. – Ústí
nad Labem)
Lokalita kolem Univerzity (UJEP), sportovní haly, základních školy a stř. průmyslové školy
chem. a stavební.
Tento tzv. „vzdělávací“ prostor měl být řešen parkem, ponecháním rezervních ploch pro
příp. dostavbu univerzity, koleje či další zařízení nebo plochy pro školy a sport s velkou
převahou zelených prostor – park, vodní plocha a relaxační prostor. Z tohoto pohledu se jeví
umístění kombinace rodinných domů a bytových domů jako nevhodné.
Dalším možným řešením je výrazná redukce navrhovaných ploch pro bydlení (BI a BM)
ve prospěch OV (školní a sportovní zařízení) – KZP 20% a 80% zeleň.
Výše zmíněné je vhodné řešit ÚS.
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Funkční využití BM 05 (obsahuje návrhové plochy P9-15, P9-7; k.ú. – Předlice)
Doporučuje se pro plochu P9-7 ponechat stávající funkční využití církevní stavba (OV)
s hřbitovem (ZV) a zachování hodnotné veřejné zeleně. Církevní stavba společně se zelení
představuje dominantu okolí.
Pro plochu P9-15 platí přijatelnost dostavby při dodržení výškové hladiny okolních střech
funkčního využití BM. KZP by měl být zde max. 0,3, koeficient nezpevněných ploch min. 0,6,
v max. míře zohlednit hodnotné stromy – zohlednit v PD a ochránit při výstavbě.
Kompenzace by měly směřovat k ochraně LBK 624 a navazující prostor na VKP Ždírnický
potok, mj. i ZRA.
BV bydlení v rodinných domech venkovské
Funkční využití BV 01 (obsahuje návrhové plochy P2-5,P2-2,P2-1,Z2-3; k.ú. – Strážky
u Habrovic)
Požadavek ÚS pro plochy P2-1, P2-2 a P2-5 spolu s P2-3 a P2-4, v které se bude řešit
uvedená změna z BI na BV (bylo uvedeno také u BI). Jedná se o kulturní obhospodařovanou
krajinu, proto je žádoucí extenzivní využívání.
Plocha Z2-3 jednoznačně záporné hodnocení umístění plochy - rozsáhlé louky s rozptýlenou
zelení s vysoce krajinářskou hodnotou (v tomto území) až jedinečnou, na širokém plochém
hřbítku v kontrastu se zalesněnou krajinou a nedalekou krajinou poznamenanou povrchovou
těžbou.
Pro umístění potřebných ploch BV (i SM-V) se doporučuje využití stávajících RZ, arondace
jader sídel a proluk ve stávající zástavbě. Nové umístění plochy Z2-3 dle takto definovaných
podmínek řešit ÚS.
Funkční využití BV 02 (obsahuje návrhová plocha Z25-4 ; k.ú. – Sebuzín)
Umístění je možné za podmínky dodržení izolačního pásma (odstup s výstavbou od RBC,
resp. NRBK) a podtržení charakteru venkovského objektu s příslušným doplněním
do regulativů.
Plochy rekreace
RI plochy staveb pro individuální rodinnou rekreaci
Funkční využití RI 01 (obsahuje návrhovou plochy Z26-1; k.ú. – Církvice; celková 1 666,0
m2)
Jednoznačně záporné hodnocení umístění tohoto funkčního využití v prostoru osy nivního
nadregionálního biokoridoru. Jedná se o klasický jesep, cenný krajinný fenomén
v NRBK.V již postavených objektech trvalého bydlení je možné umístění pokojů
k pronajímání či malé penziony.
RZ rekreace - zahrádkové osady
Funkční využití RZ 01 (obsahuje návrhové plochy: P26-2; Z26-4 k.ú. – Církvice)
Velmi cenná lokalita (v CHKO, mimo zátopové území) doporučuje se ÚS přehodnotit celé
území jako možnou plochu pro trvalé bydlení s vytvořením izolačního pásu vůči PUPFL
a především RBC 23 Deblík s případnou další změnou RZ na plochy trvalého bydlení
za výše uvedené zásady. V případě rozšíření ploch trvalého bydlení na území stávajících RZ
se doporučuje v ÚS dále řešit plochy veřejných prostoru (s minimálním podílem veřejné
zeleně 40%), včetně občanské vybavenosti a ploch pro ZRA, tak aby bylo zajištěno kvalitní
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životní a sociální prostředí.
Funkční využití RZ 02 (obsahuje návrhové plochy: Z24-5; k.ú. – Brná u Ústí nad Labem)
Stejně jako u RZ 01 se výrazně nedoporučuje využití RZ z důvodu velké hodnoty lokality.
Případná změna funkčního využití na plochy trvalého bydlení je podmíněně možná
za předpokladu kompenzace: odstranění zahrádkářské kolonie a vytvoření izolačního pásu
u NBK 363.
Funkční využití RZ 03 (obsahuje návrhové plochy: Z20-3; k.ú. – Kojetice u Malečova)
Již bylo řešeno v souvislosti s agregovanou plochou BI 06 (návrhové plochy Z20-1 a Z20-2).
Podmíněně možné je dotvořit jádro sídla trvalým bydlením, zde jednoznačně BV a ojediněle
se připouští i SM-V (rodinná drobná výroba, prodejna nebo služby).
Dále se doporučuje plochy BI ponechat jako nezastavitelné, v případě další potřeby trvalého
bydlení využít stávající plochy RZ.
Funkční využití RZ 04 (obsahuje návrhové plochy: P11-44, Z11-13; k.ú. – Ústí nad Labem)
Stejně jako u předchozích lokalit se výrazně nedoporučuje využití RZ. Doporučuje se zvážit
změnu funkčního využití na plochy trvalého bydlení („vilová“ čtvrť). Požadavek ÚS, která by
prokázala vhodné podmínky pro bydlení (8 -10 RD s veřejnou zelení). Obecně konstatujeme,
že plochy stávajících RZ jsou většinou vhodné pro přestavbu na trvalé bydlení.
Funkční využití RZ 05 (obsahuje návrhové plochy: P4-6, Z4-4; k.ú. – Habrovice; celková
výměra 8245,0 m2)
Opět se výrazně doporučuje přehodnotit návrh z důvodu kvality vysoké zeleně (P4-6) a těsné
blízkosti VKP potok (Z4-4). Návrh je zcela nevhodný jak co do funkce (funkční plochy) tak co
do prostorového umístění v krajině.
Dále se doporučuje vyhodnotit stávající RZ, zda jsou vhodné pro změnu funkce na trvalé
bydlení a ve volné krajině důsledně chránit vysokou zeleň (jako v případě P4-6).
Plochy občanského vybavení
OV občanské vybavení - veřejná infrastruktura
Funkční využití OV 01 (obsahuje návrhové plochy P14-5; k.ú. – Neštěmice)
Nutné zachování zatravněných ploch a vzrostlé vegetace na minimálně 40% návrhové
plochy.
Funkční využití OV 02 (obsahuje návrhové plochy P13-12, P13-6; k.ú. – Krásné Březno)
Plocha P13-12 je podmíněna studií
ÚS by měla kromě urbanistických vztahů, zhodnotit vlivy na ŽP a okolí (faktory pohody)
a rovněž vyhodnotit zeleň a navrhnout funkční zeleň včetně vodních ploch (retence), je
možné do zeleně zahrnout i plochu N13-3 (ZO).
Funkční využití OV 03 (obsahuje návrhové plochy P11-38; k.ú. – Ústí nad Labem)
Při doplnění a obnově zeleně požadavek respektovat skladbu dřevin dle STG.
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Funkční využití OV 04 (obsahuje návrhové plochy P7-6,P7-5, P7-2; k.ú. – Bukov)
Požadavek ÚS, která vyřeší nejen dopravní a urbanistické vztahy, ale rovněž kvalitu
životního prostředí a ozelenění (park se solitéry, hlukově a pohledové odclonění
od komunikace). Dále
Využít a zakomponovat LBK a VKP Klíšský potok a venkovní prostor stávajících BM,
přípustná pěší lávka do LBK 605a Holoměř, kde jsou možné ZRA (důchodci i imobilní), zvážit
umístění vodní plochy a umístění funkce hřiště.
Funkční využití OV 05 (obsahuje návrhové plochy Z6-9; k.ú. – Skorotice u Ústí nad Labem)
Pro plochy Z6-9 a Z6-10 se požaduje ÚS, která řeší etapizaci, KZP a projekt sadových úprav.
OV-KM občanské vybavení - komerční zařízení malá a střední
Funkční využití OV-KM 01 (obsahuje návrhové plochy P11-40, P11-54; k.ú. – Ústí
nad Labem)
V souladu se zásadami snižování povodňových rizik a umisťování staveb do inundačních
území (záplavové území - § 66 a §67 zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon), je vhodné
(intenzivně) hledat prostor – území určené k rozlivům § 68 vodního zákona. Výše uvedené
představuje veřejný zájem (pozemek může být až i vyvlastněn). Ze zmíněných důvodů se
doporučuje pozemek nezastavovat.
Funkční využití OV-KM 02 (obsahuje návrhové plochy P7-1, Z7-1; k.ú. – Bukov)
Plocha P7-1 podmíněně přípustné za předpokladu nutné kompenzace (nejlépe park s vodní
plochou a vysokou zelení – veřejný prostor). Plocha Z7-1 obdobně podmíněně přípustné
za předpokladu nutné kompenzace (park jako veřejný prostor – náhrada za stávající zeleň).
Zmíněné se doporučuje řešit ÚS.
Funkční využití OV-KM 03 (obsahuje návrhové plochy Z1-1; k.ú. – Dělouš)
Požadavek ÚS pro celý prostor včetně Z1-3 a Z1-4. Plochy fotovoltaiky pohledově odclonit
celení od dálnice, rovněž plochy VL pohledově odclonit zelení od dálnice a umístit
fotovoltaiku na střechy lehkého průmyslu.
OV-K občanské vybavení - komerční zařízení plošně rozsáhlá
Funkční využití OV-K 01 (obsahuje návrhové plochy P17-3; k.ú. – Vaňov)
ÚS prokáže a zajistí vyloučení vlivu na nadregionální ÚSES (údolní nivu, prostor pro migraci
(tzv. břehový migrační prostor).
Funkční využití OV-K 02 (obsahuje návrhové plochy P11-9; k.ú. – Ústí na Labem)
Nutné plochy vegetace na minimálně 40% plochy; sadové úpravy respektující použitým
druhy STG.
Funkční využití OV-K 03 (obsahuje návrhové plochy P9-4; k.ú. – Předlice)
Umístění vyžaduje však pouze na vlastním pozemku, vzhledem ke kumulaci vlivu (navazující
stávající zástavba) se doporučuje v jižní části (možná i za místní komunikací jihovýchodně)
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umístit vodní plochu (retenční akumulační) s vysokou zelení.
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OV-KM občanské vybavení - komerční zařízení malá a střední
Funkční využití OV-KM 01 (obsahuje návrhové plochy P11-40, P11-54; k.ú. – Ústí
nad Labem)
Nutné zachování zatravněných ploch, vzrostlé vegetace a sadové úpravy na minimálně 40%
plochy; nezbytné zajištění ochrany prvků ÚSES a VKP.
Funkční využití OV-KM 02 (obsahuje návrhové plochy P7-1,Z7-1; k.ú. – Bukov)
Nutné zachování zatravněných ploch, vzrostlé vegetace a sadové úpravy na minimálně 40%
plochy; nutná opatření k ochraně kvality vody a ochraně VKP.
Funkční využití OV-KM 03 (obsahuje návrhové plochy Z1-1; k.ú. – Dělouš)
Nutné zachování zatravněných ploch, vzrostlé vegetace a sadové úpravy na minimálně 40%
plochy.
OV-S občanské vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení
Funkční využití OV-S 01 (obsahuje návrhové plochy: P15-5,P15-1; k.ú. – Mojžíř)
Pro danou plochu není specifikováno minimalizační opatření, doporučeno je koordinovat
záměry s ohledem na ochrannou zónu nadregionální hierarchie ÚSES.
Funkční využití OV-S 02 (obsahuje návrhové plochy: Z13-7; k.ú. – Krásné Březno)
Doporučeno je prověření území ÚS (společně se Z11-8), především z důvodu hranice
katastrů a tedy koordinace rozvoje na lokalitě i vzhledem k místní komunikaci (ul. Dobětická),
nutné bude vybudování retenční nádrže a doplnění komunikace a ploch o vzrostlou zeleň
prakového, spíše přírodě blízkého, složení.
Funkční využití OV-S 03 (obsahuje návrhové plochy P11-24,Z11-8; k.ú. – Ústí nad Labem)
Doporučeno je prověření území ÚS (společně se Z13-7), nutné je zajištění ochrany (P11-24)
na zatrubněné části Klíšského potoka v souvislosti s LBK. V případě využití ploch pro
nezpevněné terény sportovního účely je doporučena vhodná zeleň, pokud bude využití
funkce spojeno s výstavbou, je kromě zeleně doporučeno řešení retence umělou vodní
plochou. Doporučuje se zvážení zastavování novými stavebními objekty z důvodu zvýšeného
negativního vlivu.
Funkční využití OV-S 04 (obsahuje návrhové plochy: P10-2,P10-1,Z10-1; k.ú. – Klíše)
Doporučeno je prověření území ÚS včetně posouzení vlivu v rámci procesu EIA se
zaměřením na krajinný ráz. V případě rozsáhlejších zásahů do území je nutná kompenzace
za „přeložku“ lokálního biokoridoru, min. „realizovat“ zalesnění v odpovídající šíři – návrh
změny vedení LBK.
Funkční využití OV-S 05 (obsahuje návrhové plochy: P5-7; k.ú. – Božtěšice)
Doporučeno je zvážení k prověření územní studií vzhledem k územním nárokům na velikost
ploch pro předpokládané účely, dále je doporučeno navržení ochranného pásma na stávající
zeleň a biokoridory v návaznosti na způsob využití ploch.
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Plochy smíšené obytné
SM-C plochy smíšené obytné v centrech měst
Funkční využití SM-C 01 (obsahuje návrhové plochy P18-5,P18-4,P18-3,P18-1; k.ú. –
Střekov)
Požadavek na ÚS, která by měla prokázat, proč je nezbytné stavět bydlení v záplavovém
území. Plocha patří do území zasažené největší zaznamenanou přírodní povodní.
Funkční využití SM-C 02 (obsahuje návrhové plochy P11-39,P11-36,P11-35,P11-34,P1133,P11-32,P11-30,P11-27,P11-26; k.ú. – Ústí nad Labem)
Požadavek ÚS, která zajistí pro P11-33 u Mariánského vrchu, směrem k RBC zachovat
pufrovací zónu o šířce alespoň 20 m. P11-34, P11-35 a 36 jsou v záplavovém území
zasaženém také největší zaznamenanou přírodní povodní, umístění je nevhodné, proto se
požaduje ÚS prokázání funkčnosti veřejné zeleně, rybníku a ochrana záplavového území.
SM-M plochy smíšené obytné městské
Funkční využití SM-M 01 (obsahuje návrhové plochy P18-2; k.ú. – Střekov)
Velmi problematické území, zcela nevhodné pro městské bydlení (v zátopovém území,
hlukové zatížení, vysoká emisní zátěž). Doporučuje se plochu převést do ploch veřejné
zeleně.
Funkční využití SM-M 02 (obsahuje návrhové plochy P13-13,P13-11,P13-7,Z13-4,Z13-2,Z131; k.ú. – Krásné Březno)
Požadavek ÚS, pro plochy Z13-2,Z13-1, Z13-4 a Z13-5, která zajistí minimalizaci vlivu na
krajinný ráz s výrazným doporučením převodu SM-M na BI (vilová čtvrť) a BV. Dále zajistí
vysoké procento zeleně a minimálně 30-40% veřejné zeleně, přípustné je začlenění OV
(penziony).
U plochy P13-11 část zachovat pro vnitrodruhovou zeleň. Plochu P13-13 se doporučuje
převést na zelený izolační pás podél Drážďanské ulice.
Funkční využití SM-M 03 (obsahuje návrhové plochy P11-8,P11-6; k.ú. – Ústí nad Labem)
Požadavek na územní studii, která zajistí dostatečnou
od komunikace (zelený pás), vyřeší problém s hlukem a emisemi.

odstupovou

vzdálenost

SM-V plochy smíšené obytné venkovské
Funkční využití SM-V 01 (obsahuje návrhové plochy: Z6-6, Z6-4, Z6-1; k.ú. – Skorotice u Ústí
nad Labem, Z6-6 k.ú. Božtěšice)
Je zaznamenána výrazná kumulace a synergence negativního vlivu na ekosystémy.
Komplexní zastavěností tohoto prostoru mezi Božtěšicemi, Skoroticemi, Habrovicemi
a vlastně i Strážkami se vytváří bariéra a významné rozšíření sídelního útvaru (města).
Požaduje se ÚS prověřit návrh z hlediska výrazné změny charakteru krajiny, krajinného rázu,
fragmentace, prostupnosti a retence (vyloučení značně velkého prostoru z jakýchkoliv
přírodních procesů).
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Funkční využití SM-V 02 (obsahuje návrhové plochy: P4-3,Z4-7; k.ú – Habrovice)
Obdobný případ jako u SM-V 01. Protože Z4-7 organicky navazuje na veliké návrhové plochy
pro rodinné domy (desítky ha).
Požaduje se ÚS prověřit návrh z hlediska výrazné změny charakteru krajiny, krajinného rázu,
fragmentace, prostupnosti a retence.
Funkční využití SM-V 03 (obsahuje návrhové plochy: P2-8,Z2-12,Z2-9,Z2-6,Z2-2,Z2-1; k.ú.–
Strážky u Habrovic; celková výměra 81 826,0 m2)
Požaduje se ÚS prověřit návrh z hlediska výrazné změny charakteru krajiny, krajinného rázu,
fragmentace, prostupnosti a retence. Nevhodné je obklopení plochy SM-V zástavbou BI
(městské bydlení), navrhuje se zvážení pro BV. Požadavkem pro ÚS je rovněž vytvoření
veřejného prostoru s dostatkem zeleně a možností pro rozvoj sociálních vazeb.
SM-K plochy smíšené obytné komerční
Funkční využití SM-K 01 (obsahuje návrhové plochy: P9-6,P9-5,Z9-10,Z9-9; k.ú.– Předlice)
Požaduje se ÚS využít stávající vysokou zeleň podél žel. tratě, doplnit o hlukový a pohledový
zemní val a další vysokou zeleň, dotvořit náměstí Prokopa Velikého. Dále park s funkčním
břehovým a doprovodným porostem podél Ždírnického potoka, od jihu výrazně odclonit
plochy VL, nejlépe zelený perimetr veřejné zeleně 30-40 m široký, v kterém by mohla být
vybavenost pro zdravotně-rekreační aktivity (vč. vodní plochy).
Funkční využití SM-K 02 (obsahuje návrhové plochy: P3-22, P3-16, P3-15, P3-10,P3-9, P34, Z3-19, Z3-18, Z3-9, Z3-8, Z3-6, Z3-5; k.ú.– Všebořice)
Požadavek na ÚS, která vyřeší problematická kombinace relativně velmi frekventované
silnice č. 30 a provoz TESCO. V případech, kde to je možné oddálit stavební čáru
od komunikace, uplatnit široký chodník s pásem zeleně. Na SZ střet s novým návrhem
ÚSES, vhodné doplnit zeleným perimetrem s pěší stezkou.
SM-R plochy smíšené obytné rekreační
Funkční využití SM-R 01 (obsahuje návrhové plochy: P3-6, P4-7,Z4-10; k.ú. – Habrovice,
Skorotice u Ústí nad labem, Všebořice)
Doporučuje se zvážení funkce na obytnou s jednoznačnými prostorovými regulativy, nutné je
respektovat místní limity území včetně jejich ochranných pásem jako vedení VVN 110 kV, ale
i další omezení v oblasti hluku, neionizujícího záření (elektromagnetické), i případné lokality
výskytu chráněných druhů rostlin a živočichů, pokud budou biologickým průzkumem
potvrzena.
Plochy výroby a skladování
VT 01 výroba a skladování - těžký průmysl a energetika
Pokud objem, rozsah a velikost konkrétního navrženého záměru bude překračovat rámec
měřítek krajiny, podmiňuje se jeho umístění posouzením v procesu EIA podle 100/2001 Sb.,
platném znění.
Funkční využití VT 01 (obsahuje návrhové plochy: P9-22; k.ú. – Předlice)
Vzhledem k zatíženosti dané oblasti a možnosti kumulace negativních vlivů na životní
„SEA“ KONCEPTU ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM

259

prostředí je i pro toto funkční využití je nutné podpořit zlepšení podmínek ŽP, a to
např. dostatečnou údržbou krajiny, zeleně, tu i v rámci nových areálů posílit výsadbou.
Funkční využití VT 02 (obsahuje návrhové plochy: P3-12, Z3-7; k.ú. – Všebořice)
Vzhledem k zatíženosti dané oblasti a možnosti kumulace negativních vlivů na životní
prostředí je i pro toto funkční využití je nutné podpořit zlepšení podmínek ŽP, zde je vhodný
izolační pás zeleně podél dálnice a zvláště u sjezdů (brýlí), pak dále mezi jednotlivými
funkčními plochami např. k SM-VR. V případě souběhu s místní komunikací je doporučen
buď oboustranný izolační pás zeleně (8-12 m nebo přiměřeně širší jednostranný dle
územních možností), také zde mohou být v areálech plochy zeleně a vodní plochy,
např. pásy veřejné zeleně v podobě „lagun“ i ve spojitosti s vodní plochou. Tam kde to území
umožňuje je vhodné pásy spojit s ochranným pásmem infrastruktury (VN, VT atd.) a snažit
se o další možnosti multifunkčního využití (ZRA).
VL výroba a skladování - lehký průmysl
Funkční využití VL 01 (obsahuje návrhové plochy P9-8,P9-1,Z9-12,Z9-11,Z9-3; k.ú. –
Předlice)
Požadavek ÚS, která řeší izolaci od BI a stávajících RD (např. P9-1, pásem zeleně
a protihlukovým valem a ZRA). Prověří umístění cyklocesty a retenční nádrže jako součást
zeleného pásu. Obdobně řešit střet se SM-K (směrem ke Ždírnickému potoku – břehový
a doprovodný porost včetně možného jímání - průtočný rybník s akumulací), vymezí plochy
pro ZRA, dostatek veřejné zeleně i vnitroareálové (min. 35% včetně vysoké zeleně) a dále
zajistí kompenzace vlivu na krajinný ráz. Vhodné je umístění fotovoltaiky na střechy areálů
VL. Doporučuje se připustit pouze provozy, které negativními vlivy svých provozů nad
přípustnou hranici (limity) nepřesáhnou hranice svých areálů (ani při havárii). Míra
negativních účinků a vlivů a způsob jejich omezení musí být přiměřeně prokázány
v dokumentaci pro územní řízení, popř. v projektové dokumentaci pro stavební povolení,
a ověřeny po dokončení stavby měřením před vydáním kolaudačního rozhodnutí.
Funkční využití VL 02 (obsahuje návrhové plochy Z1-4,Z1-3; k.ú. – Dělouš)
Doporučuje se IP 97b Popel vyhlásit jako přechodně chráněnou plochu.
Požaduje se ÚS, která bude řešit minimalizaci vlivu na krajinný ráz, odclonění OV-KM,
prostupnost pro Cestu do hor, odclonění zelení od dálnice a všech prvků ÚSES. Dále je
návrhové plochy vhodné rozčlenit zelení podle vnitroareálových komunikací včetně vodních
ploch (retenční nádrže – požární voda+závlaha zelených ploch)
Obdobně jako u VL 01, zajištění minimalizace vlivu na okolí, včetně řešení potenciálních
brownfields (v případě zkrachování subjektů), lze zpracovat variantně a dále řešit
dle 100/2001 Sb., zajištění ochrany IP Popel a dalších hodnotných částí krajiny. Míra
negativních účinků a vlivů a způsob jejich omezení musí být přiměřeně prokázány
v dokumentaci pro územní řízení, popř. v projektové dokumentaci pro stavební povolení,
a ověřeny po dokončení stavby měřením před vydáním kolaudačního rozhodnutí.
Plochy smíšené výrobní
SM-VR plochy smíšené plochy smíšené výrobní
Funkční využití SM-VR 01 (obsahuje návrhové plochy: P3-19,P3-18,P3-17,P3-14,P3-11,P37,P3-2,Z3-3,Z3-1,Z3-11, Z3-12 a Z3-23; k.ú. – Dělouš)
Požadavek ÚS, kde mj. bude předloženo řešení negativních vlivů záměrů na ŽP, jejich
minimalizace, eventuelně eliminace včetně kompenzačních opatření a sadových úprav
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s maximálním využitím vyhodnocené stávající zeleně s použitím autochtonních dřevin
(pozitivní vliv na okolní sukcesní předlesové formace). V případě zdroje emisí vyhodnotit na
základě rozptylové studie a navrhnout opatření k dodržení limitů, obdobně v případě
možného zvýšení hlukové zátěže. Ve vztahu k trvalému bydlení hlukové studie a opatření
k jejich eliminaci (protihlukové valy + vysoká zeleň s trvalou údržbou – opět použít
autochtonní druhy dřevin a keřů). Řešit retenci a snížení povodňového rizika umisťováním
retenčních nádrží s využitím jako požární, zálivková, příp. užitková voda pro provozy.
Vzhledem k velikosti plochy agregované plochy SM-VR 01 (cca 100 ha) posouzení dle
100/2001 Sb., i jako podlimitní záměr. Předpokládá se významná kumulace vlivů.
Funkční využití SM-VR 02 (obsahuje návrhové plochy: P11-53, P11-52, P11-51, P11-45,P1142,P11-37,P11-31,Z11-12,Z11-11; k.ú. – Ústí nad Labem)
Pro agregovanou plochu SM-VR 02, příp. navazující, zpracovat ÚS včetně vyhodnocení var.
A a B, kde mj. řešení negativních vlivů záměrů na ŽP, jejich minimalizace, eventuelně
eliminace včetně kompenzačních opatření a sadových úprav s max. využitím vyhodnocené
stávající zeleně s použitím autochtonních dřevin (především posílit vegetaci – břehový
a doprovodný porost kolem Bíliny – rozšířit aspoň na 20-30 m od břehové čáry, ideálně
v rozsahu maximální zátopy /2002/).
V případě zdroje emisí vyhodnotit na základě rozptylové studie a navrhnout opatření
k dodržení limitů. Obdobně, v případě možného zvýšení hlukové zátěže ve vztahu k trvalému
bydlení, jsou požadovány hlukové studie a opatření k její eliminaci (Protihlukové valy, vysoká
zeleň s trvalou údržbou. Použít autochtonní druhy dřevin a keřů např. u P11-31, zde mj. řešit
i obnovení zeleného „pásu“ pro LBK 631). Řešit retenci a snížení povodňového rizika
umisťováním retenčních nádrží s využitím jako požární, zálivková, příp. užitková voda pro
provozy – WC a pod. Vzhledem k velikosti plochy agregované plochy SM-VR 02 posouzení
dle 100/2001 Sb. i jako podlimitní záměr. Předpokládá se významná kumulace vlivů.
Funkční využití SM-VR 03 (obsahuje návrhové plochy: P9-20; k.ú. – Předlice)
V souvislosti s vedlejší P9-21 (TE) se doporučuje výměna návrhových funkčních ploch P9-21
(pro SM-VR), tj. na dosud nestabilizovaných plochách – antropozemích – je možné
fotovoltaiku dočasně podmíněně povolit do doby stabilizace půdního povrchu a stabilizaci
sukcesních společenstev (po posouzení vlivů na ŽP a KR).
V případě zdroje emisí vyhodnotit na základě rozptylové studie a navrhnout opatření
k dodržení limitů. Obdobně, v případě možného zvýšení hlukové zátěže ve vztahu k trvalému
bydlení, jsou požadovány hlukové studie a opatření k její eliminaci (Protihlukové valy, vysoká
zeleň s trvalou údržbou. Použít autochtonní druhy dřevin a keřů). Řešit retenci a snížení
povodňového rizika umisťováním retenčních nádrží s využitím jako požární, zálivková, příp.
užitková voda pro provozy – WC a pod. Vzhledem k velikosti plochy agregované plochy SMVR 03 (cca 38 ha) posouzení dle 100/2001 Sb. i jako podlimitní záměr. Předpokládá se
významná kumulace vlivů.
V případě funkčnosti žel. tratě, v rámci jejího ochranného pásma navrhnout izolační pás
zeleně, vč. možností zvážit vodní plochu (retenční nádrž či systém nádrží i pro příp. ČOV.
Plochy technické infrastruktury
TI technická infrastruktura
Funkční využití TI 01 (obsahuje návrhové plochy Z2-14, Z2-15; k.ú. – Strážky u Habrovic)
Doporučuje se do návrhu opatření požadovat v rámci posuzování záměru (i jako podlimitní
záměr) konkretizovat umístění obou záměrů tak, aby ve svém důsledku, tj. jak při výstavbě,
tak i při provozu (kontroly, údržba apod.) byly negativní vlivy na přírodní ekosystémy
minimální – jedná se o území nadregionálního biokoridoru, kde by mohl být ovlivněn
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koridorový efekt
Funkční využití TI 02 (obsahuje návrhovou plochu Z3-24; k.ú. – Všebořice)
Do návrhu opatření důsledně požadovat využití stávající zeleně, v případě její likvidace pak
odpovídající náhradu včetně garancí na jejich trvalou údržbu.
Funkční využití TI 03 (obsahuje návrhovou plochu Z9-13, k.ú. – Předlice)
Bez navrhovaných kompenzačních opatření.
Funkční využití TI 04 (obsahuje návrhovou plochu Z13-14, k.ú. – Krásné Březno)
Doporučuje se do návrhu opatření požadovat v rámci posuzování záměru (i jako podlimitní
záměr) konkretizovat umístění záměr tak, aby ve svém důsledku, tj. jak při výstavbě, tak i při
provozu (kontroly, údržba apod.) byly negativní vlivy na přírodní ekosystémy minimální –
jedná se o území nadregionálního biokoridoru, kde by mohl být ovlivněn koridorový efekt.
Opatření by měla tento koridorový efekt podporovat. Do návrhu opatření se důsledně
požaduje využití stávající zeleně, v případě její likvidace pak odpovídající náhradu včetně
garancí na jejich trvalou údržbu.
Funkční využití TI 05 (obsahuje návrhovou plochu Z20-4, k.ú. – Kojetice u Malečova)
Požaduje se dočištění, sedimentační rybníčky (s dostatečnou kapacitou z důvodu havárie
nebo odstávky ČOV – mj. výpadek el. proudu), z důvodu zaústění přepadu do Kojetického
potoka LBK č. 658. Požaduje se kompenzace ve formě náhradních výsadeb (zeleň, PUPFL
a břehový porost) a prokázání opatření k zajištění neovlivnění odtokových poměrů,
příp. změnu chemismu vody.
Funkční využití TI 06 (obsahuje návrhovou plochu Z23-1, k.ú. – Olešnice u Svádova)
Požaduje se dočištění, sedimentační rybníčky (s dostatečnou kapacitou z důvodu havárie
nebo odstávky ČOV – mj. výpadek el. proudu), z důvodu zaústění přepadu do Olešnické
potoka, který je součástí smíšeného RBC č. 14 Varta v NBK 09 (podpora koridorového
efektu). Požaduje se kompenzace ve formě náhradních výsadeb vysoká zeleň, PUPFL
a břehový porost) a prokázání opatření k zajištění neovlivnění odtokových poměrů, příp.
změnu chemismu vody.
Funkční využití TI 07 (obsahuje návrhovou plochu Z25-12, k.ú. – Sebuzín)
Požaduje se dočištění, sedimentační rybníčky (s dostatečnou kapacitou z důvodu havárie
nebo odstávky ČOV – mj. výpadek el. proudu), z důvodu zaústění přepadu pravděpodobně
do Labe. Dále je nutná ochrana proti velkým vodám. Labe je jednak vodní, ale i nivní NRBK.
Jako vodní je i NRBC – nutná ochrana a podpora koridorového efektu vč. podpory
pobřežního migračního faktoru. Požaduje se kompenzace ve formě náhradních výsadeb
s trvalou údržbou.
Funkční využití TI 08 (obsahuje návrhovou plochu Z26-5, k.ú. – Církvice)
Doporučuje se do návrhu opatření požadovat v rámci posuzování záměru (i jako podlimitní
záměr). Konkretizovat umístění záměru tak, aby ve svém důsledku, tj. jak při výstavbě, tak
i při provozu (kontroly, údržba apod.) byly negativní vlivy na přírodní ekosystémy minimální –
doporučuje se požadovat zeleň i v navazujícím území (ochranné pásmo).
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TE plochy pro energetické stavby a zařízení z obnovitelných zdrojů
Funkční využití TE 01 (obsahuje návrhové plochy Z1-2, P1-1; k.ú. – Dělouš)
Požaduje se i jako podlimitní záměr posouzení vlivů na ŽP dle 100/2001 Sb. s důrazem
na krajinný ráz, ovlivnění využitelnosti navazujícího území a specifikací kompenzací těchto
aktivit. Doporučuje se přednostně umisťovat PV na střechy skladů, průmyslových areálů
a plochy brownfields.
Funkční využití TE 02 (obsahuje návrhové plochy Z3-20, P3-20; k.ú. – Všebořice)
Konstatuje se zcela nevhodné umístění plochy Z3-20 do významného LBC (jedno z mála
území, které může splňovat po všech stránkách funkci smíšeného biocentra s významnou
biodiverzitou) a doporučuje se její vymístění.
Funkční využití TE 03 (obsahuje návrhovou plochu P9-21; k.ú. – Předlice)
Přednostně se doporučuje umístění FV na střechy P9-20 (SM-VR - 15,5 ha) a P9-22 (VT více než 10 ha) a dále na střechy komplexu Metal. V případě prokázání nezbytnosti umístění
FV do volné krajiny se doporučuje umístit záměr dočasně na nestabilizovanou plochu (P920) a po stabilizaci bych ji znovu vyhodnotil pro její další funkci.
Plochy veřejných prostranství
PV veřejná prostranství
Funkční využití PV 01 (obsahuje návrhové plochy: P18-9, Z18-3, ZD-23; k.ú. – Střekov)
Návrhové plochy mohou být velmi přínosné za podmínky dostatečného podílu zeleně
a liniové vegetace.
Funkční využití PV 02 (obsahuje návrhovou plochu P13-8; k.ú. – Krásné Březno)
Vzrostlá dominantní zeleň vytváří přirozený základ pro městský park (zde navrhována SMM).
Doporučuje se řešit společně s P3-7 (SM-M) v územní studii v kumulaci vlivu se stávající
a navrhovanou bytovou zástavbou a ověřit vhodnost řešení: v jižní části uplatnit SM-M,
v severní části pak ZV-P – park (cca na polovině 2 ha plochy P3-7) a s tím i řešit veřejnou
zeleň u PV 02.
Funkční využití PV 03 (obsahuje návrhové plochy P11-28, P11-22,P11-17,PD-28,PD-26, PD15,PD-14,PD-12,PD-11,ZD-17,ZD-16,ZD-15,ZD-12,ZD-10,ZD-9; k.ú. – Ústí nad Labem,
Krásné Březno)
Doporučuje se návrhové plochy doplnit liniovou vegetací.
Funkční využití PV 04 (obsahuje návrhové plochy P9-2,Z9-6; k.ú. – Předlice, Klíše)
V obou případech (P9-2,Z9-6) je požadována oboustranná vysoká zeleň a izolační pás
od jihu (z důvodu eliminace vlivu zdrojů hluku). Doporučuje se využít plochu P9-2 (kromě
stopy stávající komunikace) jako zelený perimetr mezi VT na jihu a BI na severu (s využitím
autochtonních druhů).
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Funkční využití PV 05 (obsahuje návrhové plochy P5-5,Z5-2,PD-15,Z6-8,ZD-10,ZD-7,ZD-6;
k.ú. – Božtěšice, Skorotice u Ústí nad Labem)
Doporučuje se u ploch ZD-6, Z5-2 a Z6-8 doplnit alejemi a liniovou vegetací, dále doplnit
zeleň i podél silnice č. 528, minimálně v části nadjezdu.
Funkční využití PV 06 (obsahuje návrhovou plochu P4-7; k.ú. - Habrovice)
Doporučuje se prokázat, že plocha P4-7 neovlivní kvalitu vody a nedojde k dotčení VKP
a ÚSES. Jako vhodné opatření se jeví ovlivnění kvality vody v Habrovickém rybníku,
hospodařením výše v povodí a umístěním malých sedimentačních nádrží.
Funkční využití PV 07 (obsahuje návrhové plochy Z3-14; k.ú. – Všebořice)
Doporučuje se v Z3-14 a části Z3-17 (BI) vytvořit dostatečně široký izolační pás zeleně mezi
obchodním centrem (Tesco) a BI, z důvodů pohledových a pocitových (estetických, krajinný
ráz apod.) i hlukových (klimatizace, zásobování - hluk i v soboru a neděli).
Funkční využití PV 08 (obsahuje návrhové plochy Z6-2,N4-4, N6-4,N6-2, k.ú.- Skorotice
u Ústí nad Labem)
Doporučuje se koncipovat plochu N4-4 jako zelený izolant v šíři 25-30 m. K této šíři vést
cestu a alej. V ploše N4-4 jsou možné ZRA. Dále se doporučuje v návaznosti na N4-4
koncipovat parčík s odstavnou plochou. Směrem k BI (Z6-5) také izolační zeleň.
Funkční využití PV 09 (obsahuje návrhové plochy P1-2, Z1-6, Z1-5, Z3-22; k.ú. – Dělouš,
Všebořice)
Doporučuje se samostatná studie řešící ZRA na zmíněných plochách (např.: koncipovat
plochy pro cyklisty i vozíčkáře, v místech vyhlídky dále umístit cedule s vysvětlujícím
povídáním („naučná stezka“), včetně přechodu přes dálnici a dalších služeb). Vhodný
povrch pro cyklostezky v tomto území představuje tzv. kalená cesta, tj. uválcovaná šotolina
s vápencovou jemnou drtí, která působí jako tmel (někdy se uvádí jako bavorská cesta).
Funkční využití PV 10 (obsahuje návrhovou plochu ZD-23; k.ú. - Vaňov)
Pokud budou v podstatě využity stávající lesní cesty s minimem rozsahu zemních prací
(např. nestřílet skalní podloží apod.), půjde o zlepšení povrchu či minimální směrové nebo
výškové úpravy (např. mostky a propustky jsou na 50 t, 20 t na nápravu apod.) neočekává se
významný vliv na životní prostředí.
V případě souhlasu vlastníka lesa a orgánu státní správy lesů, je možné i určité vybavení pro
ZRA (přístřešek, studánka, lavičky, vyhlídka na Labe apod.). Tyto aktivity jsou veřejností
většinou velmi příznivě hodnoceny. Návrhová plocha by neměla by být v kolizi, pokud
nebude zasahovat do NPP Vrkoč.
Plochy dopravní infrastruktury
DI-S dopravní infrastruktura silniční
Při stavbě tunelových úseků se požaduje zajištění ochrany prvků ÚSES a VKP a možnosti
narušení vodního režimu.
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Funkční využití DI-S 01 (obsahuje návrhové plochy: ZD-34; ZD-35; k.ú. – Všebořice, Dělouš)
Pro plochy se doporučuje konkrétní záměr na nové připojení k dálnici posoudit z hlediska
vlivů na ŽP a především vyhodnotit potřebu izolační a ochranné zeleně, udržení či obnovu
vodního režimu (vhodná by byla vodní plocha), využít již stávající vzrostlou zeleň (sukcesní
předlesové formace ponechat dalšímu vývoji) a vhodně je doplnit autochtonními dřevinami
odpovídající stanovišti (v přiměřeném množství, aby vytvářely pohledové solitéry).
Funkční využití DI-S 02 (obsahuje návrhové plochy: ZD-1, ZD-2, ZD-5, PD-2; k.ú. – Strážky
u Habrovic, Habrovice, Božtěšice)
Jedná se o významné „zprůjezdnění“ silnice č. 528 jako dalšího významného a rozhodujícího
připojení města ze severní strany s nejkratším napojením na dálnici směrem z města do
SRN a opačně. ZD-1 je od hranice řešeného území, kde je křížení s nadregionálním
biokoridorem, a proto je pro fázi záměru nutné vyřešit prostupnost s podporou koridorového
efektu a zamezit tak další nadměrné fragmentaci území, zmírnit např. návrhem migračního
přechodu Obdobně v menším měřítku řešit i v křížení s mezofilním lokálním systémem LBK
560a Pohořelec (koridorový efekt nadregionální mezofilní osy NRBK č. 344 U Strážek).
ZD-2, PD-2 a ZD-5 řeší západně od sídla Strážky obchvat včetně napojení na stávající
silniční síť a střety se stávající zástavbou (mj. funkční plochy RZ a BV). Doporučuje se
konkrétní záměr (dopravní studie) posoudit z hlediska vlivů na ŽP, navrhnout opatření
a kompenzace pro zajištění funkčnosti ÚSES, eliminaci zátěží (hluk, emise, fragmentace
území, ovlivnění vodního režimu – retence, zvýšení povodňového rizika, krajinný ráz atd.).
Doporučuje se na vhodných místech vytvořit vybavenost (odpočívadlo, odstavné plochy se
zelení, WC, občerstvení atd.)
Funkční využití DI-S 03 (obsahuje návrhové plochy: PD-6, PD-5, PD-3, PD-4; k.ú. – Bukov)
Dopravní řešení křižovatky v prostoru Bukova – vyústění tunelu funkční plochy PD-6, bude
poměrně náročné vzhledem ke značnému množství napojených komunikací, omezenému
prostoru pro návrh a také z hlediska vedení trolejbusových tratí. Stávající okružní křižovatka
Bukov je v podstatě tvořena křižovatkou ulic Všebořická I/30, Božtěšická I/30, Masarykova
a Skorotická. Jedná se tedy o křižovatku významných městských radiálních a tangenciálních
komunikací, které patří v tomto segmentu města k dopravně nejzatíženějším, navazuje zde
plocha OV P7-2 s významným záměrem (justiční palác), významné plochy zeleně
(mj. křížení silnice I/30 fp PD-5 s ÚSES – LBK 579 a fp PD-3 s LBK 605a).
Variantní řešení ve vyústění je u var. A v jižním rozšíření okružní křižovatky, var. B
v severním rozšíření, vzhledem k důležitosti OV P7-2 (justiční palác) a nutnosti provedení
potřebných sadových úprav v propojení na ÚSES se jeví výhodněji var. B se severním
připojením. Doporučuje se posoudit vlivy na ŽP v dalším stupni přípravné dokumentace
(dopravní studie), kde by měly být zohledněny okolní funkce. Je žádoucí vyřešit
bezproblemové ukládání rubaniny z tunelů včetně řešení výrazného zvýšení negativního
působení na ŽP (hluk, prach, emise, bezpečnost silničního provozu, faktory pohody atd.).
Doporučuje se tunelové propojení zkrátit, když vyústění by bylo z var. B, trasa tunelu z větší
části v trase A.
Funkční využití DI-S 04 (obsahuje návrhové plochy: PD-8, PD-22, PD-41, PD-44; k.ú. – Ústí
nad Labem)
PD-4 a PD-8 jsou navrhované vstupní portály v ulici Sociální péče před ČOV, resp. před SPŠ
chemickou a stavební do tunelového řešení prostoru před Masarykovou nemocnicí (Krajská
zdravotní a.s.), stávající část ulice Sociální péče by mohla být jako pěší zóna s vysokým
podílem zelených ploch (nemocnice, sanatorium Bukov, školy atd.), zde by měla být řešena
jak izolační a ochranná zeleň (bezpečnost, hluk, prach a emise), tak i zlepšení faktorů
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pohody. PD-22 je navržené nové propojení ulice Masarykovy a Winstona Churchilla (de facto
prodloužení ul. Stroupežnického a Špitálské náměstí), doporučuje se řešit chodníky
s výsadbou stromů (příp. živý plot) ke zvýšení bezpečnosti a zlepšení faktorů pohody (hluk,
emise atd.).
U ploch PD-41 a PD 44 přemostění řeky Bíliny a prostoru nádraží – propojení silnice E442
(662), kde je okružní křižovatka s ul. U trati a dále severním směrem po ul. Panská
doporučujeme zohlednit stávající zeleň a kompenzovat při vjezdech a jako ochrannou
a izolační zeleň vč. posílení funkce lokálního biokoridoru ÚSES LBK 654 – hygrický po řece
Bílině.
Funkční využití DI-S 05 (obsahuje návrhové plochy:PD-45, PD-42, ZD-18; k.ú. – Ústí
nad Labem)
Jedná se o opevnění levého břehu Labe, který je v této části toku konkávní (vnější,
nárazový, podemílaný, tzv. výsepní břeh) a vzhledem k zastavěnému území je nutné jej
stabilizovat, většinou by se mělo přistoupit ke kompenzaci za přírodnější úpravy konvexního
břehu (nánosový či jesep). Doporučuje se zpracovat v podrobnější dokumentaci a tuto
posoudit z hlediska vlivu na ŽP, mj. zaústění řeky Bíliny (lokální biokoridor) a řeka Labe je
nadregionální biokoridor (osa vodní a nivní), kde se v místě vodního ekosystému na celou
řeku pohlíží jako na nadregionální biocentrum, u nivní osy s ochrannou zónou by měl být
respektován a podporován koridorový efekt včetně faktorů pobřežní migrace.
S protipovodňovými opatřeními (ochranou před velkými vodami) je třeba důsledně „pracovat“
v celém území (celá řada opatření ke snižování povodňového rizika mj. udržení retence,
snižování soustředěného odtoku, kompenzace vsaku za zastřešené a zpevněné plochy atd.).
Funkční využití DI-S 06 (obsahuje návrhové plochy: PD-57,PD-56, PD-54; k.ú. – Vaňov,
Střekov)
K minimalizaci vlivu na ÚSES byl nájezd na mostní těleso (mezi Vaňovem a Střekovem)
navržen výhradně na pilotech.
U funkční plochy PD-54 v k.ú. Střekov, PD-56 a PD-57 na levém břehu Labe v k.ú. Vaňov,
tj. u nájezdů na most a části mostu, který bude jen občas zaplavován uplatnit v max. možné
míře zeleň (část dřevin měkkého luhu, část tvrdého luhu dle ovlivnění vodou), vytvořit
střídavý stín a podporovat koridorový efekt. Celé přemostění by mělo respektovat veškeré
faktory pro snížení povodňového rizika (např. složený profil mostních křídel, uplatnění
vysoké zeleně ve složeném profilu, zpomalení toku atd.). Opatření brát jako kompenzaci
za skutečnost, že se jedná o NRBK, kde u vodní osy je de facto NRBC, podporovat, nikoliv
snižovat pobřežní migrační funkci (prostor) a podporovat koridorový efekt (vodní a nivní osa
NRBK).
Křížení, resp. napojení silnice I/30 (Pražská) včetně dlouhých nájezdových ramp ze silnice
I/30 a vjezd do tunelu pod hřebenem Ořechovky (385 m n.m.) severozápadním směrem
bude znamenat v tomto prostoru na relativně dlouhou dobu výstavby vysoké negativní
zatížení ŽP (hluk, emise, provoz atd.). Doporučuje se zvážit odvoz rubaniny z tunelu lodní
dopravou. Předpokládá se, že podrobnější ÚPD a PD, které budou posuzovány z hlediska
ŽP, kde by měla být mj. uplatněna požadovaná opatření (např. krajinný ráz a vztah k hradu
Střekov atd.) a především zatížení území po dobu výstavby – kruhová křižovatka a celé
řešení včetně portálu tunelu na střekovské straně. Opatření na obou stranách řeky Labe by
měly vést k výraznému zlepšení životního prostředí a přírodních ekosystémů pobřežní zóny
Labe.
Funkční využití DI-S 07 (obsahuje návrhové plochy: PD-47,PD-46,PD-37,PD-36,PD-31,PD19,PD-18, ZD-19; k.ú. – Krásné Březno, Svádov, Neštěmice)
U ploch PD-37, PD-36 k.ú. Krásné Březno na pravém břehu Labe a PD-46, PD-47 –
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nájezdové rampy a přemostění řeky Labe, okružní křižovatka a ZD-19 tunelový portál
v k.ú. Svádov - jedná se o propojení (přemostění řeky Labe) silnice č. I/62 a silnice č. II/261
a jednovariantní tunelové propojení (obchvat města z jihovýchodu) severovýchodního okraje
města (silnice č. I/62) s přemostěním Labe v prostoru Střekov – Vaňov (ul. Karla IV)
s možností napojení na silnici I/30 (Pražská) nebo dále pokračovat severním směrem
na dálnici D8.
Funkční plochy PD-29, PD-31 a PD-34 řeší komunikační napojení na stávající komunikační
síť na silnici I/62 (ul. Podmokelská) a ul. Přístavní včetně napojení na další ulice (Karolíny
Světlé). Požaduje se zpracování podrobnější ÚPD nebo PD, kde se mohou již uplatnit
konkrétní návrhy opatření jako kompenzace pro významné negativní ovlivnění jednak NRBK
Labe (vodní a nivní osy), pobřežního migračního prostoru, kde je portál tunelu v PUPFL atd.
Je třeba navrhnout taková technická a biologická opatření, která by podporovala koridorový
efekt řeky Labe, snižovala fragmentaci území a minimalizovala kumulativní vlivy na životní
prostředí. Očekávají se významné opatření v ozelenění celého dotčeného prostoru a to i na
levém břehu Labe (kompenzace – RZ převést do SM-NP).
ZD-13 a PD-19 řeší propojení Krásného Března s Neštěmicemi po Neštěmické ulici
na komunikaci Neštěmice – Žežice, zde je třeba v maximální míře uplatnit ochranu stávající
zeleně a nezbytně nutné kácení nahradit v adekvátním násobném rozsahu včetně
kompenzací (autochtonní dřeviny, garance za výsadbu).
Funkční využití DI-S 08 (obsahuje návrhové plochy: PD-66,PD-65,ZD-26,ZD-25 k.ú. – Brná
nad Labem)
Výše uvedené funkční plochy PD-66, PD-65, ZD-29, ZD-26, ZD-25, ZD-24 v k.ú. Brná nad
Labem řeší rekonstrukci stávajícího podjezdu silnice č. II/261 (Sebuzínská ul.) pod železnici
s úpravou odbočení do ul. Lermontova a dále na sever v trase stávající komunikace až na
křižovatku U kapličky, plocha ZD-26 nově řeší přemostění přes Průčelský potok (hygrický
lokální biokoridor LBK 702 Průčelská rokle). Doporučuje se v max. míře uplatnit požadavek
na izolační a ochrannou zeleň pokud možno v celé délce úpravy oboustranně, v krajním
případě jednostranně, v místě křížení s LBK zajistit minimalizaci vlivu s příslušnou
kompenzací vztahující se i na širší okolí mostu. Opatření jsou mj. pro podporu koridorového
efektu v NRBK řeky Labe (vodní a nivní osa nadregionálního biokoridoru. Doporučuje se při
zpracování podrobnější ÚPD, PD požadovat posouzení vlivů na ŽP včetně zpracování
konkrétnějších opatření a kompenzací.
Funkční využití DI-S 09 (obsahuje návrhové plochy: ZD-67, PD_69,PD-67, k.ú. – Sebuzín)
Plocha má ÚR
D-67, PD-69, PD-67, v k.ú. Sebuzín řeší napojení komunikace z Litoměřic přes Tlučeň na
komunikaci II/261 v obci Sebuzín. Doporučuje se v max. míře uplatnit požadavek na izolační
a ochrannou zeleň pokud možno v celé délce úpravy oboustranně, v krajním případě
jednostranně. Opatření jsou mj. pro podporu koridorového efektu v NRBK řeky Labe (vodní a
nivní osa nadregionálního biokoridoru. Doporučuje se při zpracování DSP (již vydáno ÚR)
požadovat posouzení vlivů na ŽP včetně zpracování konkrétních opatření a kompenzací
(výsadba, řešení soustředěného odtoku ze zpevněných ploch atd.).
Funkční využití DI-S 10 (obsahuje návrhové plochy:PD-74,PD-52, PD-51, PD-48,PD-43,PD27, PD-21, PD-20,ZD-22,ZD-21, k.ú. – Klíše, Ústí nad Labem)
Funkční plochy PD-74, PD-52, PD-51, PD-48, PD-43, PD-27, PD-21, PD-20, ZD-22, ZD-21
v k.ú. Klíše a Ústí nad Labem řeší variantní pokračování jihozápadního obchvatu města. Obě
trasy var. A i B přechází z tunelového portálu na okružní křižovatky v ul. Žižkova (silnice
č. II/613), dále řeku Bílinu - v případě var. A před LBK 647, v případě var. B přes LBC 179
U Bíliny v ústí Ždírnického potoka. Dále obě trasy pokračují severním směrem přes
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průmyslové plochy, u var. A je s výhodou využita Textilní ul. V prostoru jižně od ul. Za
Válcovnou mají obě varianty tunelové portály, odkud jsou dále trasovány pod hřebenem
Střížovického vrchu (výduch ZD-31 je umístěn v mezofilním biokoridoru LBK 154a153)
v mírném oblouku do prostoru okružní křižovatky Bukov Na Rondelu (ul. Všebořická,
Masarykova, Božtěšická). Doporučuje se zpracování podrobnější ÚPD, PD s posouzením
vlivů na ŽP včetně návrhů opatření a kompenzací ke zmírnění negativních vlivů na ŽP
jednak v průběhu stavby, jednak následně při provozu.
Funkční využití DI-S 11 (obsahuje návrhové plochy: ZD-29,ZD-31,ZD-32,ZD-36)
Při posuzování staveb v procesu EIA je doporučeno zvláště zohlednit vliv na krajinný ráz.
ZD-31 je navržen v LBK 154a153, ZD-36 a ZD-32 jsou mimo PUPFL i ÚSES, ale jsou
v těsné blízkosti významných ekosystémů SM-NL v CHKO. ZD-29 je pak v PUPFL v relativně
blízké vzdálenosti od mezofilní osy NRBK, kde by měl být chráněn a podporován koridorový
efekt. Doporučuje se zpracování podrobnější ÚPD, PD celého návrhu řešení jihozápadního
obchvatu včetně výduchů (tyto mohou být při konkretizaci návrhu řešení případně umístěny
v jiném prostoru) s posouzením vlivů na ŽP včetně návrhů opatření a kompenzací
ke zmírnění negativních vlivů na ŽP jednak v průběhu stavby, jednak následně při provozu.
DI-D dopravní infrastruktura silniční drážní
Funkční využití DI-D 01 (obsahuje návrhové plochy: ZD-28; k.ú. – Sebuzín)
Součástí řešení ZD-28 by měly být i plochy pro parkování a izolační zeleně, kde je nutné
maximálně zohlednit vlivy na krajinný ráz, estetiku, střídavý stín. Doporučují se sadové
úpravy s využitím autochtonních dřevin (tvrdé listnaté druhy) a podpora koridorového efektu
nivní osy NRBK řeky Labe z důvodu posílení pobřežní migrace, a dále kvůli bezpečnosti řešit
přechod pro pěší – stávající podjezd nebo lávku.
Funkční využití DI-D 02 (obsahuje návrhové plochy: PD-63; k.ú. – Brná nad Labem)
Kompenzačním opatřením je doplnění vysoké zeleně na stávajícím parkovišti a další zeleň
v prostoru ochranného pásma železniční tratě a zastávky, dále je nutné maximálně zohlednit
vlivy na krajinný ráz, estetiku, střídavý stín. Doporučují se sadové úpravy s využitím
autochtonních dřevin (tvrdé listnaté druhy) a podpora koridorového efektu nivní osy NRBK
řeky Labe z důvodu posílení pobřežní migrace, a dále kvůli bezpečnosti řešit přechod pro
pěší – stávající podjezd nebo lávku (směr koupaliště).
Funkční využití DI-D 03 (obsahuje návrhové plochy: PD-63; k.ú. – Vaňov)
Součástí řešení PD-64 by měly být i plochy pro parkování (značně problematické) a izolační
zeleně, kde je nutné maximálně zohlednit vlivy na krajinný ráz, estetiku, střídavý stín.
Doporučují se sadové úpravy s využitím autochtonních dřevin (tvrdé listnaté druhy)
a podpora koridorového efektu nivní osy NRBK řeky Labe z důvodu posílení pobřežní
migrace, a dále kvůli bezpečnosti řešit přechod pro pěší – stávající podjezd nebo lávku.
Požaduje se dostatečný odstup od stávající kapličky. Z důvodu těsného souběhu železnice
a silnice I/30 Pražská v místě navržené plochy se doporučuje zvážit další variantu lokalizace,
např. u obchodního centra – možnost využít stávajícího parkoviště (příp. rozšíření) atd.
Plochy přírodní
ZP plochy přírodní
Funkční využití ZP 01 (obsahuje návrhové plochy: N3-13, N3-14; P3-25, k..ú. – Všebořice)
„SEA“ KONCEPTU ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM

268

Vzhledem k charakteru plochy nejsou navržena žádná doplňující opatření.
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Plochy smíšené nezastavěného území
SM-NP plochy smíšené nezastavěného území přírodní
Do tohoto funkčního využití se doporučuje umožnit umístění zdravotně rekreační aktivity
(ZRA) s určitou vybaveností (lavičky, palouky na cvičení s nějakým vybavením – skluzavky,
prolézačkové systémy, jednoduché rozhledny atd.) při dodržování jednoznačných pravidel –
nepoškozovaní stávajícího nebo vznikajícího přírodního prostředí, bez negativního vlivu na
veřejné zdraví, při dodržování hygienických limitů (na vhodných místech i WC) včetně
možného osvětlení (pozor na světelné znečištění v přírodním prostoru – nízká přízemní
stíněná svítidla atd.)
Doporučuje se zpracovat či dopracovat generel či plán péče o veřejnou zeleň s dlouhodobým
charakterem pro jednotlivé plochy (koncepce charakteru, údržby a vybavenosti ploch veřejné
zeleně), kde mj. i na základě biologického posouzení zvážit vyhlášení registrovaných VKP –
zvýšená ochrana.
Funkční využití
k.ú. Všebořice)

SM-NP

01

(obsahuje

návrhové

plochy:

Z3-13,N3-10,N3-9,N3-8;

Doporučuje se zpracovat či dopracovat generel či plán péče o veřejnou zeleň s dlouhodobým
charakterem pro jednotlivé plochy (koncepce charakteru, údržby a vybavenosti ploch veřejné
zeleně), kde mj. i na základě biologického posouzení zvážit vyhlášení registrovaných VKP –
zvýšená ochrana.
Zdůrazňuje se polyfunkční charakter, tj. vždy několik funkcí (izolační, pohledové – estetické,
ochranné – bezpečnostní (ochrana dětí před vběhnutím do frekventované silnice apod.).
Potřebné je řešit vzájemnou návaznost s ostatními plochami zeleně (městské i mimosídelní).
Plochy by měly korespondovat s územními studiemi, kde mj. by se měly řešit
i mimoúrovňové přechody pro chodce (cyklisty), vše pokud možno bezbariérově.
Funkční využití SM-NP 02 (obsahuje návrhové plochy: Z4-11; k.ú.- Habrovice)
Doporučuje se v maximální míře využít stávající vegetaci, zachovat biotopové podmínky
vhodné pro chřástala polního (výskyt chřástala je odvislý od způsobu hospodaření (vysoký
travní porost, s nízkou intenzitou údržby. Vždy ponechat významnou část porostu (nejméně
1/3 ne posečenou).
Funkční využití SM-NP 03 (obsahuje návrhové plochy: Z25-8, k.ú. - Sebuzín)
Doporučuje se zvětšit šířku zeleně na severním okraji plochy Z25-6 (izolace vůči mj. žel. trati
– hluk, vizuelní rušení atd.) a z jižní strany. Z té dát možnost ZRA – např. stezka v zeleni pro
pěší i cyklisty.
Plochy systému sídelní zeleně
ZV-P plochy zeleně na veřejných prostranstvích – park
Funkční využití ZV-P 01 (obsahuje návrhové plochy: N3-7,N13-1,N13-2,N13-3,N13-12,N215; katastrální území – Všebořice, Krásné Březno, Svádov)
Pro N3-7 a N21-5 sledovat účel menšího parku se jedná s drobným vybavením pro ZRA
s klidovým charakterem (lavičky, malá vodní plocha ap.), využít stávající hodnotné dřeviny
a doplnit případně o vodní plochu (N21-5 – blízkost NRBK).
Plochy N33-1, N13-2 a určitým způsobem i N13-3 by měly směřovat k podpoře koridorového
efektu nadregionálního mezofilního biokoridoru. U N13-12 by měla být nepoměrně větší
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plocha pro městský park v Krásném Březnu.
Zásada u všech ploch je vyhodnotit stávající stav dřevin (hodnota, zdravotní stav atd.)
a k nim provádět zohledňující výsadby či dosadby dřevin s důrazem na funkčnost území
(estetika, možnosti ZRA) s možností doplnění vodních ploch – je možné využít i srážkové
vody ze střech a zpevněných ploch (po přečištění).
ZV-LP plochy zeleně na veřejných prostranstvích – lesopark
Funkční využití ZV-LP 01 (obsahuje návrhové plochy: N11-1,N11-2,N11-3,N11-4,N11-6,N118,N11-9,N11-10,N11-11,N11-14,N11-15,N11-16,N11-17,N11-19,N11-20,N11-21,N11-22,N1123,N11-24,N11-25,N11-26,N13-7,N13-8,N13-10,N13-11,N3-15, N15-1; katastrální území –
Všebořice, Ústí nad Labem, Krásné Březno, Mojžíř)
V rámci plochy N15-1 by byla vhodná i vodní plocha, vzhledem k návaznosti na navrhované
plochy rekreační i bydlení.
Z důvodu návaznost ploch N13-7, 13-8, 13-10, 13-11, spolu s 11-24,11-21, 11-22 a 11-25 je
požadována výsadba autochtonní druhů dřevin z důvodu posílení koridorového efektu
nadregionálního mezofilního hájového biokoridoru K10 (dubohabrový).
Rozsah N11-1 by měl být podstatně rozšířen (areál Univerzity JEP, střední a základní školy)
a organicky propojen s údolím Stříbrnického potoka k vytvoření pro ZRA včetně propojení
na izolované plochy PUPFL.
Plocha N3-15 na antropozemích se sukcesními stádii vč. předlesových formací a navazující
plochy, které rovněž mohou být organicky propojeny do „přírodních“ ploch na těžbou
poznamenaných lokalitách vč. ploch golfového hřiště a segmentů ÚSES, by mohly
v budoucnu vytvořit zelený prostor mezi severním průběhem dálnice a zastavěným územím
města, kde by mohly být vytvořeny podmínky pro ZRA většího rozsahu (celodenní aktivity).
Doporučuje se, dlouhodobě podporovat sukcesní stádia a teprve po stabilizaci systému
(přechod přes pionýrské dřeviny k ekosystémům, kde budou již dřeviny „přirozených“
společenstev (proces stabilizace na antropozemích je velmi dlouhý), doporučeno ponechat
dlouhodobému procesu, zabraňovat erozi, podporovat přirozený vsak a postupné vytváření
zvodní v novém podloží. Vhodná by byla studie či plán péče o tyto plochy.
ZO plochy zeleně ochranné a izolační
Funkční využití ZO 01 (obsahuje návrhové plochy: N1-1,N1-2, N1-3,N1-4,N1-5,N2-2,N23,N2-17,N3-6,N3-11,N3-12,N4-1,N4-3,N4-5,N6-1,N6-3,N6-5,N6-6,N9-1,N9-2,N9-3,N9-4,N95,N9-6,N9-7,N9-8,N9-9,N11-5,N11-7,N11-13,N11-18,N12-1;N13-4,N13-5,N13-6,N13-9,N1313, N15-2,N18-1,N21-1,N21-2,N21-3,N21-4; katastrální území – Dělouš, Strážky u Habrovic,
Všebořice, Habrovice, Skorotice u Ústí nad Labem, Předlice, Klíše, Ústí nad Labem,
Dobětice, Krásné Březno, Mojžíř, Střekov, Svádov)
Vzhledem k účelu ploch N2-2 a N2-3 k ochraně mezofilního LBK a také k odclonění obchvatu
DI-S ZD-2, to především Z2-17, by bylo vhodné doplnění o protihlukový val (v celé trase
komunikace v kontaktu s trvalým bydlením) s ohledem na navrhovanou výstavbu trvalého
bydlení mj. SM-V Z2-1 a Z2-2.
Plochy N1-1, N1-2, N1-3, N1-4 a N1-5 tvoří velmi důležitou izolační zeleň kolem dálnice D8,
doporučuje se uplatnit podél dálnice v celém řešeném území v navrhované šíři (rozsahu).
Dálnice je svým způsobem nepřekonatelná bariéra a vytvořením cca 100 m širokého pásu
pokud možno přirozených ekosystémů až lesa (PUPFL) po obou stranách dálnice
(předpokládá se oplocení co nejblíže tělesu dálnice k ochraně živočichů) by mohl být
vytvořen kompenzační prvek k minimalizaci vlivu vč. jako prvek defragmentační, a to za
předpokladu, že v místě podjezdů či nadjezdů je či bude vytvořen migrační přechod přes
bariéru dálnice – mělo by být stanoveno blíže v procesu EIA.
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Izolační pás N3-6 mezi OV-K (mj. Tesco) a plochami pro trvalé bydlení BI Z3-17 by měl být
(požadavek) organicky propojen přes ZS a Z-T do LBK 598a, mohla by zde být i pěší cesta.
Plochy N3+ by měly vytvořit začátek biologických opatření kolem skládky odpadů (TO)
v návaznosti na IP 114a Tůně a relaxační zelené plochy golfu a LBC 114 na Chmelnici.
Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o antropozemě, je zde žádoucí podporovat sukcesní
proces, a to pouze případným doplňováním (velmi pozvolna) chybějících autochtonních
dřevin pod ochranou pionýrských druhů (většinou typu podle stanoviště).
Plocha N4-1 je izolační pás kolem komunikace Strážky – Habrovice, který by měl plnit mj.
funkci protihlukovou, protiprašnou a také krajinotvornou vůči navrhovaným plochám trvalého
bydlení BI Z4-1 a Z2-8. Doporučuje se pás v dostatečné šíři, tj. min. 5 m a jednostranně min.
12-15 m, kde by mohla vést stezka pro pěší a cyklisty. N4-5 má obdobné poslání jako Z2-17
a také N6-1, tj. izolační pás obchvatu DI-S ZD-5 západně od sídla Strážky, i zde by měl být
oboustranný podél komunikace v obdobném rozsahu, tj. i s rozšířením pro pěší
a cyklostezku.
N6-3 a N6-5 spolu s PV N6-4 vytváří ochranný a izolační pás kolem hřbitova ve Skoroticích,
zde by se měla vytvořit i územní rezerva pro jeho případné rozšíření včetně dostatečné
parkovací plochy s vysokou zelení (střídavý stín). N6-6 je izolační pás kolem navrhované
plochy BI Z6-10 a OV Z6-9, kde by mohla být i určitá vybavenost pro ZRA – mj. chodník pro
pěší a cyklisty.
Fp N9-1, N9-2, N9-3,N9-4, N9-5 a N9-6 by měly být součástí ÚS pro plochy trvalého bydlení
BI Z10-2, Z9-2, Z9-4, Z9-5, Z9-7, Z9-8 a P9-3 – nabízí se řešení pro polyfunkční plochy, kde
vedle ochranné a izolační funkce, by zde byla i funkce estetická, krajinotvorná a pro ZRA
s případnými vodními plochami (retenční nádrže). Vzhledem ke skutečnosti že tyto plochy
navazují organicky na PUPFL a na plochy s relativně vysokým stupněm ekologické stability
SM-NP, doporučuje se tyto plochy řešit až formou lesoparku.
N9-7 je izolační a ochranný pás mezi OV-KM a navrženou plochou VL Z9-3, kde se
doporučuje organicky propojit stávající plochy ZO, SM-NP a mezofilní LBK 625a
K Vavřinečku, doporučuje se uplatnit výsadbu autochtonních dřevin s prostorovou (i věkovou)
diferenciací v druhové skladbě odpovídající stanovišti (STG). N9-9 doporučujeme řešit
v návaznosti na navazující plochy a poněvadž se jedná o území po těžbě s antropozeměmi,
ponechat ke stabilizaci, tj. sukcesnímu procesu a teprve po stabilizaci, alespoň ve fázi
předlesových stádií (většinou typu bjh) postupně (velmi zvolna) s doplňováním druhů dřevin
podle vývoje stanovišť. Celý tento prostor včetně vodní plochy jezera Milada (Chabařovické
jezero) a se segmenty ÚSES se předpokládá, že bude detailně řešen ve studii včetně všech
přírodních fenoménů (mj. posouzení vlivů) a postupné rekuperaci území.
Plochy N11-5 a N11-7 organicky navazují na N13-5 a N13-6, které spolu tvoří izolační pás
mezi komunikací – ulicí Výstupní a navrhovanými plochami pro sport OV-S Z11-8 a Z13-7.
Doporučuje se zde uplatnit autochtonní dřeviny - tento izolační a ochranný pás „ústí“
do nadregionálního mezofilního biokoridoru, lze zde umístit cestu pro pěší a cyklisty. Tyto
plochy by bylo vhodné řešit spolu s OV-S v územní studii jako jeden organický celek.
Plochy Z11-13 a Z11-18 by měly vytvářet izolační a ochranný pás podél komunikace – ulice
Hoření, garážemi („V údolí“) a plochami pro trvalé bydlení BM, doporučuje se uplatnit jak
stromovou, tak i keřovou zeleň (celoprostorový izolační pás i s využitím jehličnanů –
celoroční efekt).
N12-1 je izolační a ochranná plocha mezofilního NRBK, která se požaduje uplatnit v celé
délce biokoridoru min. v šíři 30 m od hranice vymezení tak, aby byl podpořen koridorový
mezofilní efekt nadregionálního významu – upřednostnit výsadbu autochtonních dřevin
s postupnou prostorovou diferenciací. Odclonit navrhovanou plochu BI Z12-1 a plochy RZ.
N13-4 je izolační a ochranná plocha komunikace Krásné Březno – Žežice a navrhované
plochy trvalého bydlení SM-M Z13-2 a Z13-4, kde se doporučuje využít stávající hodnotné
dřeviny většinou náletového (sukcesního) charakteru a doplnit je autochtonními dřevinami,
případně zvážit i o doplnění ovocnými stromy. Aby tyto plochy byly alespoň částečně funkční,
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měly by mít šířku min. 10 m (lépe je na stromovou výšku,to je zde cca 20 m).
N13-9 byla uvedena ve spojitosti s SM-M P13-7, kde se doporučuje tuto plochu rozšířit
či přehodnotit na větší plochu městského parku v Krásném Březnu (ZV-P) s využitím stávající
vysoké zeleně. Vhodná by zde byla i malá vodní plocha. N13-13 – rovněž tato plocha byla již
zmiňována v souvislosti s OV P13-12 a BI P13-9, zde je vhodné využít stávajících dřevin
(v rámci ÚS vyhodnotit dendrologický průzkum a zdravotní stav) a tyto vhodně doplnit
autochtonními dřevinami, když je možné určité propojení přes plochy RZ do LBC 165
Pod Krásným Březnem.
Plocha N15-2 vytváří spolu se stávající ZV-L a ZO izolační a ochrannou plochu mezi
železniční tratí a navrhovanou plochou pro trvalé bydlení BI P15-3. Doporučuje se v šíři
ochranného pásma žel. tratě uplatnit autochtonní dřeviny dle stanoviště a jsou možné ZRA
s jednoduchým vybavením.
N18-1 by měla zahrnout všechny stávající plochy ZV-L a část i BI P18-20 a vytvořit izolační
a ochrannou plochu k této navrhované ploše trvalého bydlení od frekventované silnice č. 261
(Sebuzínská) na pravém břehu Labe. Doporučuje se v plném rozsahu využít stávající
vzrostlé stromy a na zbývající ploše je doplnit o autochtonní dřeviny (podpora koridorového
efektu v nivě NRBK řeky Labe – tvrdé listnáče). Zpracovat v ÚS, která byla požadována pro
plochy BI P18-20 a BI P18-18.
N21-1, N21-2, N21-3 a N21-4 by měly vytvořit izolační a ochrannou plochu podél žel. trati
a navrhovanou plochou pro trvalé bydlení BI Z21-1. Pro tuto plochu BI byla požadována ÚS,
která by měla řešit mj. i odclonění od železnice a doporučovalo se jako kompenzace toto
odclonění provést v celé délce žel. tratě (od lesa k lesu) v k.ú. Svádov. I zde jde o podporu
koridorového efektu NRBK a proto by se zde měly uplatnit autochtonní dřeviny (tvrdé listnaté
druhy podle stanoviště).
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ZHODNOCENÍ ZPŮSOBU ZAPRACOVÁNÍ VNITROSTÁTNÍCH CÍLŮ
OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ DO KONCEPTU ÚP MĚSTA
ÚSTÍ NAD LABEM A JEJICH ZOHLEDNĚNÍ PŘI VÝBĚRU
VARIANT ŘEŠENÍ
Vnitrostátní cíle ochrany životního prostředí, které se zaměřují na zvýšení ekologické stability
území, zlepšení dostupnosti a rozvoje environmentální infrastruktury, zvýšení a zajištění
podílu čištěných odpadních vod, udržení či spíše zvýšení retence území a snižování
povodňového rizika, udržení vody v krajině, zvýšení ploch nelesní zeleně, dodržování
harmonického měřítka krajiny, ochranu zemědělské půdy apod., jsou v Konceptu ÚP Ústí
nad Labem z převážné části zohledněny. Výjimkou, kdy vznikají střety především s liniovými
stavbami, jsou ekologicky stabilní prvky ÚSES, maloplošné ZCHÚ a až na výjimky
i velkoplošné ZCHÚ CHKO České Středohoří a jeho zonace a dále při řešení napojení nově
navrhovaných rozvojových lokalit na technickou i dopravní infrastrukturu, event. stanovením
přípustného a nepřípustného využití lokalit. Při zohlednění souladu s cíli životního prostředí
byly vzaty v úvahu především cíle Národního rozvojového plánu, Krajský program ke
zlepšení kvality ovzduší Ústeckého kraje, Integrovaného krajského programu snižování emisí
Ústeckého kraje a Strategie udržitelného rozvoje Ústeckého kraje.
Naproti tomu jsou cíle životního prostředí některými aktivitami sledovány a zároveň
některými popírány. Například naplňování Integrovaného krajského programu zlepšování
kvality ovzduší je toho příkladem. Navrhovaný severozápadní, jihozápadní, a jihovýchodní
obchvat Ústí nad Labem, napojení na plynovodní síť a systém CZT sleduje snížení
znečištění ovzduší v urbanizovaném sídle, ale ostatní navrhované aktivity, především
výrobní zóny a rozsáhlá výstavba s sebou do území přinese nové významné zdroje
znečišťování ovzduší. Ty by vzhledem k zařazení posuzované oblasti do OZKO neměly být
ve velké míře do území směřovány.
Zástavba na plochách určených pro nerušící výrobu a bydlení (v současné době ZPF) však
nepřispěje ke zvýšení retence vody v území, ani k ochraně volné krajiny, která je
specifikována v rámci uplatňování principů udržitelného rozvoje území v Programu rozvoje
kraje směřující k harmonickému rozvoji sídel, spíše naopak. Zábor takovýchto ploch volné
krajiny pro plochy výroby a služeb jde proti cílům Strategie udržitelného rozvoje České
republiky a Státní politice životního prostředí, jejichž cílem je preferování využití ploch
brownfieldů, omezení rozšiřování výstavby do volné krajiny a zachování volné krajiny
a krajinného rázu a kulturních hodnot území. Dodržením přísných regulativů a opatření
z Vyhodnocení SEA je všemožné tyto negativa výrazně minimalizovat a přispět tak k posílení
ostatních pilířů udržitelného rozvoje území.
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NÁVRH UKAZATELŮ PRO SLEDOVÁNÍ VLIVU KONCEPTU ÚP
MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Základními monitorovacími ukazateli pro danou změnu územního plánu jsou:
 výměra a bonita odnímané plochy ze ZPF
 hluková a emisní zátěž
 dopravní charakteristiky území (intenzity dopravy, dopravní napojení)
 sledování prvků chráněných částí přírody (ZCHÚ, ÚSES, VKP, aj.)
 sledování okolních přírodních složek především retence území, povodňové riziko,
vodní bilance území a kvalita povrchových i podzemních vod, plochy nelesní zeleně,
krajinný ráz, fragmentace území, posilování biodiverzity zemědělské krajiny.
Tyto ukazatele budou průběžně konfrontovány se stávajícím stavem území a bude průběžně
posuzována možnost trvale udržitelného rozvoje.
Kromě uvedených opatření je dále doporučováno důsledně kontrolovat technický stav všech
využívaných technických prostředků v rámci realizace Konceptu ÚP města Ústí nad Labem.
Přehled sledovaných jevů, jež indikují udržitelnost rozvoje území a jsou nutné pro získání
informací o stavu životního prostředí a vývoji území, vychází z platné legislativy a je součástí
vyhlášky č. 500/2006 Sb., Příloha č. 1 část A.
Další doporučené monitorovací indikátory životního prostředí byly stanoveny jako měřitelné
ukazatele s průmětem do území, který je pro územní plán zásadní charakteristikou. Většina
z nich byla definována na základě zmíněné vyhlášky.
Tabulka č. 184 Indikátory – ukazatele životního prostředí
indikátor -ukazatel životního prostředí

jednotka

podíl plochy zastavěného území

%

podíl zemědělské půdy

%

podíl zemědělské půdy s I. a II. třídou ochrany

%

podíl pozemků určených k plnění funkce lesa (lesnatost)

%

podíl ploch ZCHÚ dle kategorie

%

podíl ploch ÚSES a VKP

%

podíl ploch veřejné a soukromé zeleně v zastavěném území

%

podíl ploch výroby a skladů

%

podíl domácností napojených na veřejnou vodovodní síť

%

podíl domácností napojených na kanalizační síť

%

podíl domácností napojených na plynofikaci

%

podíl domácností využívající CZT nebo alternativní zdroje energie

%

podíl ploch s překročenými emisními a imisními limity

%

podíl obytných ploch ohrožených nadlimitním hlukovým zatížením

%

Zdroj: [71][CityPlan]

Stav životního prostředí je nerozlučně spjatý se zdravotním stavem obyvatelstva. Negativní
zatížení jeho jednotlivých složek se dřív či později odrazí na chorobnosti lidí žijících
na daném území. Na základě této skutečnosti a požadavku ze Zadání územního plánu jsou
navrženy indikátory pro sledování i v této oblasti. Tyto indikátory kvantitativně hodnotí stav
pro oblasti životního prostředí sledující kvalitu specifických složek, jež mají zásadní vliv
na veřejné zdraví. U těchto složek je vyžadováno plnění stanovených limitů pro ochranu
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zdraví, které jsou v následné tabulce u příslušných indikátorů rovněž uvedeny.
Tabulka č. 185 Indikátory – ukazatele pro sledování vlivu na veřejné zdraví
indikátor - ukazatel životního prostředí ovlivňující veřejné
zdraví
imisní limit pro ochranu lidského zdraví
PM 10 (24 hod)
PM10 (1 rok)
SO2 (1 hod)
SO2 (24 hod)
SO2 kalendářní rok a zimní období (1.10-31.3)
NO2 (1 hod)
NO2 (1 rok)
NOx (1 rok)
CO (max. denní 8hod. průměr)
benzen (1 rok)
troposférický ozon (max. denní 8hod. průměr)
limity pro venkovní hluk

Limit
-3

50 μg.m
-3
40 μg.m
-3
125 μg.m
-3
350 μg.m
-3
20 μg.m
-3
200 μg.m
-3
40 μg.m
-3
30 μg.m
-3
10 mg.m
-3
0,5 μg.m
-3
120 μg.m
den
(6:00-22:00)
50 dB
55 dB
55 dB
60 dB
60 dB
70 dB
70 dB

základní limit – pro hluk jiný, než z dopravy
pro hluk ze silniční dopravy
pro hluk z železniční dopravy
pro hluk z hlavních silnic
pro hluk v ochranných pásmech drah
pro starou hlukovou zátěž
pro starou hlukovou zátěž u železničních drah
Počty zemřelých na specifická onemocnění
absolutní počty zemřelých na onemocnění respiračního systému 0-64 let
absolutní počty zemřelých na kardiovaskulární onemocnění 0-64 let
absolutní počty zemřelých na nádorová onemocnění 0-64 let
Zdroj: [CityPlan]

noc
(22:00-6:00)
40 dB
45 dB
50 dB
50 dB
55 dB
60 dB
65 dB

V průběhu uplatňování a realizace Konceptu ÚP města Ústí nad Labem je možno
doporučené indikátory doplnit o adekvátní ukazatele, které budou poukazovat na významné
změny nebo odchylky od dlouhodobých tendencí vývoje a stavu jednotlivých složek životního
prostředí.
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NETECHNICKÉ SHRNUTÍ VÝŠE UVEDENÝCH ÚDAJŮ
Koncept ÚP Ústí nad Labem je předkládán jako dlouhodobá koncepce funkčního využití
území vymezením zastavěného, zastavitelného a nezastavitelného území. Koncept ÚP
zajišťuje územní ochranu ploch ve veřejném zájmu a specifikuje základní principy řešení
systémů technické i dopravní infrastruktury.
V posouzení jsou vyhodnoceny jak jednotlivé požadavky na změnu zastavitelného území
a další funkce v území, tak to, jakým způsobem mohou změny v území ovlivnit jednotlivé
složky životního prostředí a zdraví obyvatel (např. zábor lesní a zemědělské půdy, vliv
na akustické prostředí, apod.).
Ochrana životního prostředí má z hlediska prevence k dispozici dva základní nástroje.
Konkrétní záměry jsou na úrovni projektů před územním řízením posuzovány procesem EIA.
Zjednodušeně řečeno jsou vyhodnocovány předpokládané parametry vlivu připravované
investice na jednotlivé složky životního prostředí. Druhý nástroj představuje posuzování
koncepcí z hlediska jejich vlivů na životní prostředí. Speciálním druhem posuzovaných
koncepcí je ÚPD. Nový stavební zákon začlenil od 1. 1. 2007 do postupů tvorby
a pořizování ÚPD posuzování vlivu ÚPD na udržitelný rozvoj území. Cílem posouzení je
vyhodnotit vyváženost územních podmínek pro tři pilíře udržitelného rozvoje, tj. pilíř životního
prostředí, hospodářského rozvoje a sociálního rozvoje (soudržnost společenství obyvatel
území). Toto předložené vyhodnocení vlivů Konceptu ÚP Ústí nad Labem na životní
prostředí představuje de facto vyhodnocení environmentálního pilíře, tj. hodnocení vlivu ÚPD
na životní prostředí (část A vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území) podle přílohy
stavebního zákona). Jednotlivé navržené změny využití území v Konceptu ÚP jsou
přehledně vyhodnoceny jak podle druhů funkčního využití, tak podle jednotlivých složek ŽP,
následuje souhrnné vyhodnocení vlivů na životní prostředí a případně doporučení
zmírňujících a kompenzačních opatření.
Koncept ÚP Ústí nad Labem je navrhován s ohledem na ochranu ŽP a jeho jednotlivých
složek a jeho souběžné vyhodnocení vlivů na životní prostředí koriguje tvorbu ÚP a eliminuje
návrhy s významnými nepříznivými vlivy na ŽP a obyvatelstvo. Lze však prohlásit, že
jednotlivé složky ŽP budou realizací Konceptu ÚP Ústí nad Labem určitým způsobem
dotčeny a v některých případech mohou být dokonce významně narušeny. Na druhou stranu
při neřízeném rozvoji obce by některé složky ŽP mohly být dotčeny i významnějším
způsobem než v případě uplatnění Konceptu ÚP Ústí nad Labem.
Z provedeného vyhodnocení vyplývá, že předložený Koncept ÚP Ústí nad Labem má
v souhrnu mírný negativní vliv na složky ŽP; v některých jednotlivých případech se však
jedná o významný negativní vliv na vybrané složky ŽP jako je půda, biota (flóra a fauna, příp.
biologická rozmanitost), krajinný ráz, voda, ovzduší a mikroklima, hluková zátěž. Naopak
pozitivní vlivy lze očekávat zejména pro obyvatelstvo a hmotné statky (hodnoty území).
Závěrem lze konstatovat, že požadavky na rozšíření zastavitelného území a další
změny v území oproti současnému stavu podle Konceptu ÚP Ústí nad Labem jsou
z převážné části realizovatelné. Negativní vlivy zmiňované ve Vyhodnocení SEA se
budou zmírňovat, event. kompenzovat navrženými opatřeními, která jsou
specifikována v kapitole 7. U lokalit, které jsou navrženy ve střetu s územními limity
ochrany přírody, se dá předpokládat velmi významný negativní vliv, který může vést
k omezení funkčnosti až destrukci daného ekosystému (příp. chráněného druhu), který
je předmětem zvláštní ochrany. Realizace těchto záměrů je podmíněna souhlasným
stanoviskem dotčených orgánů ochrany přírody a striktním dodržením všech
podmínek a požadavků v něm uvedených.
Za předpokladu dodržení navrhovaných opatření a respektování příslušných právních
předpisů a aspektů trvale udržitelného rozvoje obce lze koncept ÚP Ústí nad Labem
doporučit ke schválení.
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ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ VČETNĚ NÁVRHU STANOVISKA
Tato kapitola je oproti struktuře vyhodnocení podle přílohy stavebního zákona dodatečně
doplněna do vyhodnocení vlivů ÚP města Ústí nad Labem na ŽP na základě požadavku
OŽPaZ KÚ Ústeckého kraje z jejich koordinovaného stanoviska k návrhu zadání územního
plánu města Ústí nad Labem č.j. 770/ZPZ/2009/SEA ze dne 1.4.2009.
1)

Ve vyhodnocení byly posouzeny varianty řešení umístění některých ploch především
dopravních staveb a v příslušné kapitole shrnuta i opatření pro jejich minimalizaci
vlivu na životní prostředí a udržitelný rozvoj území při posouzení jejich výběru.

2)

Podrobné vyhodnocení vlivů předloženého Konceptu ÚP města Ústí nad Labem bylo
provedeno v kap. 5, a to jak z hlediska vlivů na jednotlivé složky ŽP, tak i dle
charakteru působení vlivů pro agregované lokality podle funkčního využití a umístění
jednotlivých funkčních ploch.

Z provedeného vyhodnocení vlivů vyplývají následující závěry:


3)

Z hlediska vlivů na jednotlivé složky může mít Koncept ÚP města Ústí nad Labem
v některých případech určité negativní vlivy na vybrané složky ŽP jako je půda, biota
(flóra a fauna, příp. biologická rozmanitost, nedostatek mimolesní zeleně), krajinný
ráz, fragmentace krajiny, voda (celková vodní bilance, retence území, povodňové
riziko, kvalita povrchových a podzemních vod), ovzduší, mikroklima, skladebné části
ÚSES a faktory pohody, naopak pozitivní vlivy lze očekávat zejména pro obyvatelstvo
a hmotné statky (hodnoty území). Na základě vyhodnocení se předpokládají
významné negativní vlivy na složky ŽP u ploch bydlení a to i smíšené, rekreace,
výroby a skladování, smíšené výrobní, technické a dopravní infrastruktury, z části
i u ploch občanského vybavení a ploch veřejných prostranství. U ostatních lokalit se
nepředpokládají významné negativní vlivy na složky ŽP, pokud budou dodržena
a realizována doporučení a opatření v kap. 7.
Závěr:
Z předloženého vyhodnocení vlivů Konceptu ÚP města Ústí nad Labem na životní
prostředí vyplývá, že lze souhlasit s navrhovanou koncepcí a řešením
(umístěním) funkčních ploch vyjma funkčních ploch, kde nutné splnit
podmínky, doporučení a navrhovaná opatření v kapitole 7 Vyhodnocení SEA,
včetně zvážení doporučení k zachování stávajících funkcí některých
navrhovaných ploch, prověření lokalit urbanistickými studiem a případně jejich
následné posouzení z hlediska vlivů na ŽP dle zákona č.100/2001 Sb., v platném
znění.
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4)

Návrh stanoviska dotčeného orgánu krajského úřadu Ústeckého kraje:

Návrh stanoviska k vyhodnocení vlivů na životní prostředí - veřejné projednání
konceptu územního plánu města Ústí nad Labem

STANOVISKO
k vyhodnocení vlivů konceptu Územního plánu Ústí nad Labem na životní prostředí
podle § 22 písm. e) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí), ve znění pozdějších předpisů ve smyslu ustanovení zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů
a zákona č. 186/2006 Sb., o změně některých zákonů souvisejících s přijetím
stavebního zákona a zákona o vyvlastnění ve znění pozdějších předpisů.
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen krajský
úřad), obdržel dne …………. oznámení předkladatele Městského úřadu Ústí nad Labem
o veřejném projednání konceptu územního plánu Ústí nad Labem a posouzení jeho vlivu
na životní prostředí.
Zpracovatelem územně plánovací dokumentace je sdružení ARCADIS, Praha.
Zpracovatelem vyhodnocení vlivů na životní prostředí (dále jen „vyhodnocení SEA“) je
společnost CityPlan s.r.o., Ing. Pavel Musiol jako osoba s autorizací pro posuzování vlivů
na životní prostředí podle ustanovení § 19 zákona EIA, osvědčení č.j. 2893/326/OPVŽP/94
(prodloužení do roku 2011).
Průběh vyhodnocení:
Návrh zadání územního plánu města Ústí nad Labem byl předložen krajskému úřadu dne
9.3.2009. Dne 1.4.2009 bylo vydáno stanovisko Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru
životního
prostředí
a
zemědělství,
nahrazující
závěr
zjišťovacího
řízení
č.j. 770/ZPZ/2009/SEA, ve kterém krajský úřad vznesl požadavek na posouzení územního
plánu Ústí nad Labem z hlediska vlivů na životní prostředí dle zákona. Vyhodnoceny měly
být především možné vlivy záměrů na poměry dotčené oblasti s ohledem na možnost
celkového negativního ovlivnění složek životního prostředí:








plochy pro regionální instituce, regionálně významná kulturní, sportovně
rekreační, školská, společenská, církevní zařízení
plochy pro veřejná prostranství
plochy pro občanské vybavení
plochy pro celoměstskou rekreaci a jejich napojení na centrální oblasti města
veřejnou, cyklistickou a pěší dopravou, včetně návrh opatření pro cyklisty
podmínky pro zkvalitnění a rozvoj městského hromadné dopravy osob (včetně
prověření možného rozvoje kolejové veřejné dopravy)
vymezení zastavitelných a nezastavitelných ploch a stanovení jejich režimů
využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie.

Vyhodnocení se mělo zaměřit na přezkoumání možných limitů z hlediska přípustné dopravní
zátěže na jednotlivých dotčených komunikacích a křižovatkách a na případné limity emisí
do ovzduší z hlediska umístění záměru v oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší.
U variantního řešení záměrů krajský úřad požadoval určení pořadí jednotlivých variant
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z hlediska vlivů na životní prostředí, ve kterém jsou jednotlivé varianty přípustné a za jakých
podmínek jsou přípustné, včetně případných kompenzačních opatření, která by mohla tyto
negativní vlivy zmírnit nebo úplně eliminovat.
Příslušný úřad (Správa CHKO a Krajský úřad Ústeckého kraje) ve svých vyjádřeních vyloučil
vliv na lokality soustavy NATURA 2000, a proto nebylo toto vyhodnocení (část B dle Přílohy
č. 5 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.) zpracováno.
Na základě vyjádření k návrhu zadání územního plánu nechal pořizovatel vypracovat
koncept Územního plánu Ústí nad Labem jako další stupeň v procesu projednávání
a schvalování územně plánovací dokumentace. Koncept územního plánu Ústí nad Labem
byl předložen v jedné základní variantě, avšak s variantním řešením některých dopravních
ploch. Veřejné projednání konceptu územního plánu proběhlo dne …….. v ……….. Krajský
úřad na veřejném projednání uplatnil na základě § 50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební
zákon“) závažné důvody pro prodloužení lhůty pro vydání stanoviska ke konceptu územního
plánu města Ústí nad Labem. – pokud bude uplatněno
Posouzení vlivů koncepce – konceptu Územního plánu Ústí nad Labem na životní prostředí
bylo zpracováno v rozsahu přílohy stavebního zákona. Požadavky vznesené k zadání
územního plánu města Ústí nad Labem byly přiměřeně splněny.
Do řešeného území zasahují zvláště chráněná území – CHKO České středohoří, NPP Vrkoč,
PR Kozí vrch a Sluneční stráň, PP Divoká rokle a Loupežnická jeskyně a prvky všech úrovní
územního systému ekologické stability včetně vedení mezofilní, vodní a nivní osy
nadregionálních systémů (biokoridorů NRBK K9 a K10) a jejich ochranné zóny. Lokality
systému NATURA se na území nevyskytují.
Na základě návrhu konceptu Územního plánu Ústí nad Labem, vyhodnocení vlivů tohoto
konceptu na životní prostředí (SEA) a výsledku veřejného projednání vydává krajský úřad
ve smyslu ustanovení § 22 písm. e) zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní
prostředí ve znění pozdějších předpisů

souhlasné stanovisko
pro Koncept územního plánu Ústí nad Labem s variantním a akceptovatelným řešením
některých ploch s podmínkou splnění všech navržených změn, úprav a opatření
uvedených v příslušné části „Vyhodnocení vlivů ÚP Ústí nad Labem na životní
prostředí“.
Město Ústí nad Labem (jako dotčený územně samosprávný celek) žádáme ve smyslu § 16
odst. 3 písm. a) zákona o zveřejnění stanoviska na úřední desce. Doba zveřejnění je
minimálně 15 dnů. Zároveň Město Ústí nad Labem žádáme, aby nám zaslalo písemné
potvrzení o vyvěšení této informace na úřední desce.
Se stanoviskem k vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí se lze seznámit
na internetových stránkách …………….
Závěrem krajský úřad uvádí, že každý investor předloží úřadu příslušnému podle ust. § 20
zákona oznámení pro záměry, které jsou uvedeny v ustanovení § 4, odst. 1 zákona EIA,
a které lze podle předložené koncepce umístit v návrhových plochách, oznámení záměru,
popř. oznámení podlimitního záměru.
Upozorňujeme, že v souladu s ustanovením § 10i odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů je schvalující
orgán povinen ve svém usnesení o schválení územně plánovací dokumentace
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zdůvodnit, jak zohlednil podmínky vyplývající ze stanoviska k vyhodnocení vlivů
konceptu Územního plánu Ústí nad Labem na životní prostředí. Toto usnesení je
povinen zveřejnit.

Krajský úřad Ústeckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Oddělení ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
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SEZNAM ZKRATEK
AOPK
AV ČR
BaP
BPEJ
CO
CZT
ČHMÚ
ČOV
ČGS
ČSÚ
ČR
ČÚZK
EIA
EO
ES
EU
HPJ
CHKO
CHOPAV
IRZ
KES
KÚ
LAU
LBC
LBK
LV
MŽP
MMR
MZe
NO2
NP
NPP
NPR
NPÚ
NUTS
OC
OP
ORP
OkÚ
OÚ
OZE
OZKO
OŽPZ KrÚ
PD
PM10
PHO
PP
PR
PUPFL
RBK
RBC
RIS
RD

Agentura ochrany přírody a krajiny
Akademie věd České republiky
benz(a)pyren
bonitované půdně ekologické jednotky
oxid uhelnatý
centrální zásobování teplem
Český hydrometeorologický ústav
čistírna odpadních vod
Česká geologická služba
Český statistický úřad
Česká republika
Český úřad zeměměřický a katastrální
posuzování vlivů na životní prostředí (Environmental Impact Assessment)
ekvivalentní obyvatel
ekologická stabilita
Evropská Unie
hlavní půdní jednotka
chráněná krajinná oblast
chráněná oblast přirozené akumulace vod
integrovaný registr znečišťování
koeficient ekologické stability
krajský úřad
místní správní jednotka (Local administrative unit)
lokální biocentrum
lokální biokoridor
imisní limit
Ministerstvo životního prostředí České republiky
Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky
Ministerstvo zemědělství České republiky
oxid dusičitý
národní park
národní přírodní památka
národní přírodní rezervace
Národní památkový ústav
Klasifikace územních statistických jednotek
území čistě obytné
ochranné pásmo
obec s rozšířenou působností
okresní úřad
obecní úřad
obnovitelné zdroje energie
oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší
Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu
projektová dokumentace
suspendované částice frakce PM10
pásmo hygienické ochrany
přírodní památka
přírodní rezervace
pozemky určené k plnění funkcí lesa
regionální biokoridor
regionální biocentrum
regionální informační servis
rodinné domy
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SEA
SP
SO2
TKO
TTP
TV
ÚHÚL
ÚP
ÚPD
ÚPO
ÚPN
ÚP VÚC
ÚSES
VKP
VTL
VVTL
VÚV TGM
ZAV
ZCHÚ
ZPF
ZRA
ZÚJ
ŽP

hodnocení vlivů koncepcí na ŽP (Strategic Environmental Assessment)
sportovní zařízení
oxid siřičitý
tuhý komunální odpad
trvalé travní porosty
imisní cílový limit
Ústav hospodářské úpravy lesa
územní plán
územně plánovací dokumentace
územní plán obce
návrh územního plánu
územní plán velkého územního celku
územní systém ekologické stability
významný krajinný prvek
vysoký tlak zemního plynu
velmi vysoký tlak zemního plynu
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka
záchranný archeologický výzkum
zvláště chráněné území
zemědělský půdní fond
zdravotně rekreační aktivity
základní územní jednotka
životní prostředí
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SEZNAM OSOB PODÍLEJÍCÍCH SE NA POSOUZENÍ

Ing. Pavel Musiol, EPS - Poradenské služby v oblasti ekologie včetně prováděni studií a projektů,
Velhartice 183, 341 42 Kolinec, tel / fax 376 584 636, e-mail: musiol.pavel@gmail.com
-

oprávněná osoba ke zpracovávaní dokumentaci o hodnoceni vlivu stavby, činnosti nebo
technologie na životni prostředí (§ 5 odst. 3 a §6 odst. 1 a příloha č. 3 zákona č. 244/1992 Sb.,
o posuzování vlivů na životni prostředí) a ke zpracovávaní posudků hodnotících vlivy stavby,
činnosti a technologii na životni prostředí (§ 9 zákona č. 244/1992 Sb.) s číslem osvědčení
2893/326/OPVŽP/94, (podle § 24 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životni prostředí považuje se oprávněná osoba, která získala osvědčeni podle zákona
č. 244/1992 Sb. za držitele autorizace podle § 19 zákona č. 100/2001 Sb.) - MŽP
č.j. 4532/OPVŽP/02 ze dne 18.9.2002. Rozhodnutím MŽP č.j. 35532/ENV/06 ze dne
29.5.2006 byla oprávněné osobě prodloužena autorizace podle § 19 cit. zákona do 2.6.2011.

...........................................................

Ing. Pavel Musiol

Ing. Petr Polák
CityPlan spol. s r.o., Jindřišská 17, 110 00 Praha 1
tel. 221 184 209; petr.polak@cityplan.cz

Ing. Lucie Dalecká
CityPlan spol. s r.o., Jindřišská 17, 110 00 Praha 1
tel. 221 184 109; lucie.dalecka@cityplan.cz

Ing. Hana Koryntová
CityPlan spol. s r.o., Jindřišská 17, 110 00 Praha 1
tel. 221 184 210; hana.koryntová@cityplan.cz

„SEA“ KONCEPTU ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM

286

