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POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

1.1 Přípravné práce
O pořízení nového územního plánu pro správní území obce Velké Chvojno rozhodlo Zastupitelstvo obce Velké
Chvojno na zasedání dne 28. 6. 2017 usnesením č. 25/17. Usnesením č. 26/17 z téhož dne zvolilo určeným
zastupitelem pro pořizování starostu obce p. Václava Svobodu a usnesením č. 27/17 schválilo uzavření příkazní
smlouvy o poskytnutí územně plánovacích činností pro pořízení zadání Územního plánu Velké Chvojno s
„létající“ pořizovatelkou Ing. arch. Zdeňkou Táborskou.
Na zasedání konaném dne 13. 12. 2017 Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schválilo usnesením č. 4/17 uzavření
smlouvy s projektantem územního plánu – Ing. arch. Františkem Pospíšilem, Ph.D a usnesením č. 5/17 schválilo
uzavření smlouvy o poskytnutí územně plánovacích činností pro pořízení návrhu územního plánu s „létající“
pořizovatelkou Ing. arch. Zdeňkou Táborskou.
Na zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno konaném dne 27. 5. 2019 byl usnesením č. 7/17 zvolen nový
určený zastupitel pro pořizování územního plánu – Bc. Martin Bůžek.
1.2 Územně plánovací podklady
Jako územně plánovací podklady pro pořízení Územního plánu Velké Chvojno byly použity ÚAP ORP Ústí nad
Labem, ÚAP Ústeckého kraje a Územní studie krajiny ORP Ústí nad Labem.
1.3. Zadání
Na základě územně plánovacích podkladů byl pořizovatelem ve spolupráci s určeným zastupitelem vypracován
návrh zadání, který byl projednán podle § 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Návrh zadání byl zaslán jednotlivě krajskému úřadu, dotčeným
orgánům a sousedním obcím a veřejnosti byl doručen veřejnou vyhláškou. Po uplynutí lhůt k podání připomínek
veřejnosti, stanovisek příslušného orgánu ochranu přírody a příslušného úřadu, vyjádření dotčených orgánů a
podnětů sousedních obcí byl návrh zadání pořizovatelem ve spolupráci s určeným zastupitelem upraven podle
výsledku projednání.
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, jako příslušný orgán ochrany přírody uplatnila k návrhu zadání stanovisko
ze dne 10. 8. 2017 č.j. SR/1718/UL/2017-2, ve kterém konstatovala, že lze vyloučit významný vliv, ať již
samostatně či ve spolupůsobení s jinými známými záměry či koncepcemi, na příznivý stav předmětů ochrany
nebo celistvosti evropsky významných lokalit a ptačích oblastí.
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný úřad uplatnil k návrhu
zadání stanovisko ze dne 11. 8. 2017 č.j. 31144/ZPZ/2017/SEA, ve kterém konstatoval, že Územní plán Velké
Chvojno je třeba posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí, protože návrh zadání nevylučuje v územním plánu
vymezení ploch pro umístění záměrů podléhajících posouzení a záměrů, které mohou způsobit výrazně negativní
zásah do životního prostředí, ovlivnění krajinného rázu, ekologické stability území a udržitelného rozvoje území.
Na základě těchto stanovisek byl v zadání uveden požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů Územního plánu
Velké Chvojno na udržitelný rozvoj území v rozsahu kapitoly A. - Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní
prostředí podle přílohy stavebního zákona a kapitol C., D., E., F. - Vyhodnocení vlivů územního plánu na
udržitelný rozvoj území.
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Návrh zadání upravený podle výsledků projednání byl podle § 47 odst. 4 stavebního zákona předložen
Zastupitelstvu obce Velké Chvojno, které schválilo Zadání Územního plánu Velké Chvojno schválilo usnesením č.
4/17 ze dne 27. 9. 2017.
1.4 Návrh
Podle § 50 odst. 1 stavebního zákona byl na základě schváleného zadání zpracován návrh Územního plánu
Velké Chvojno (11/2018) pro společné projednání a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (01 a 02/2019).
Návrh územního plánu a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území byly projednány podle § 50 odst. 2
stavebního zákona s krajským úřadem, dotčenými orgány a sousedními obcemi. V souladu s § 50 odst. 2
stavebního zákona bylo krajskému úřadu, dotčeným orgánům a sousedním obcím 15 dnů předem oznámeno
místo a doba konání společného jednání o návrhu územního plánu. Zároveň byly vyzvány k uplatnění svých
stanovisek a připomínek do 30 dnů ode dne konání společného jednání. Krajskému úřadu byl zároveň předán
návrh územního plánu a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro posouzení podle § 50 odst. 5 a 7
stavebního zákona. Společné jednání o návrhu se konalo 23. 5. 2019 na Obecním úřadu ve Velkém Chvojně.
Podle § 50 odst. 3 stavebního zákona doručil pořizovatel návrh územního plánu a vyhodnocení vlivů na udržitelný
rozvoj území veřejnou vyhláškou, do 30 dnů ode dne oznámení mohl každý uplatnit k návrhu a vyhodnocení vlivů
písemné připomínky.
Podle § 23a stavebního zákona byli o zahájení projednávání návrhu Územního plánu Velké Chvojno a
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území vyrozuměni jednotlivě oprávnění investoři, kteří mohli jako každý ve
stanovené lhůtě uplatnit připomínky.
Ze strany dotčených orgánů byla k návrhu územního plánu uplatněna stanoviska, která byla respektována, popř.
následně projednávána, konzultována a dohadována a do návrhu územního plánu před veřejným projednáním
dle výsledku projednání zapracována. Rozpory řešeny nebyly. Připomínku uplatnila sousední obec Libouchec,
někteří oprávnění investoři a velké množství připomínek bylo uplatněno veřejností. (Pozn.: Vyhodnocení
připomínek bude po ukončení projednání návrhu územního plánu doplněno do kapitoly 13. Tohoto odůvodnění).
Po uplynutí lhůt k uplatnění stanovisek a připomínek podle § 50 odst. 2 a 3 stavebního zákona pořizovatel podle
§ 50 odst. 7 stavebního zákona zaslal Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odboru územního plánování a
stavebního řádu, jako nadřízenému orgánu územního plánování, podklady (uplatněná stanoviska a připomínky)
pro vydání stanoviska z hledisek zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší vztahy v území,
souladu s politikou územního rozvoje a souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem. Krajský úřad
vydal své negativní stanovisko č.j. KUUK/122117/2019/UPS ze dne 19. 9. 2019, ve kterém konstatoval zjištění
dílčích nedostatků. Tyto nedostatky byly odstraněny a krajský úřad jejich odstranění potvrdil ve stanovisku č.j.
KUUK/150988/2019/UPS ze dne 5. 11. 2019.
Po uplynutí lhůt k uplatnění stanovisek a připomínek podle § 50 odst. 2 a 3 stavebního zákona pořizovatel podle
§ 50 odst. 5 stavebního zákona zaslal Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a
zemědělství, jako příslušnému úřadu, podklady (uplatněná stanoviska a připomínky) pro vydání stanoviska podle
k vyhodnocení vlivů na životní prostředí. Krajský úřad vydal své stanovisko s podmínkami č.j.
KUUK/144333/2019/ZPZ ze dne 21. 10. 2019. Podmínky stanoviska byly splněny a do návrhu územního plánu
k veřejnému projednání zapracovány (viz kapitoly 9.2 a 9.3 tohoto odůvodnění).
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem podle § 51 stavebního zákona vyhodnotili výsledky projednání
návrhu územního plánu a zajistili úpravu návrhu.
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O upraveném a posouzeném návrhu územního plánu (11/2020) a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
pak bylo možné zahájit řízení o návrhu s veřejným projednáním podle § 52 stavebního zákona.
Kapitola bude doplněna po veřejném projednání návrhu.

2

2.1

VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A ÚZEMNĚ
PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM, VYHODNOCENÍ
KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ
Vyhodnocení souladu s Politikou územního rozvoje ČR

Z Politiky územního rozvoje ČR 2008 schválené usnesením vlády ČR č. 929 ze dne 20. 7. 2009 (PÚR ČR) ve
znění aktualizace č.1 schválené usnesením vlády ČR č. 276 ze dne 15.4.2015 (Pozn.: během procesu
projednávání návrhu ÚP nabyly účinnosti aktualizace č. 2, 3 a 5 PÚR ČR (které se netýkají řešeného území)
vyplývají požadavky, které se soustředí do tří oblastí:
1/ první, obecnou oblastí je nutnost respektování relevantních republikových priorit územního plánování
pro zajištění udržitelného rozvoje území. V následujícím tabulkově uspořádaném přehledu je uvedeno
vyhodnocení souladu a naplnění republikových priorit územního plánování v územním plánu. Vyhodnocení
vychází z Pomůcky k uplatňování republikových priorit PÚR ČR 2008 vydané MMR a ÚUR v červnu 2010.
Tabulka 1: Vyhodnocení republikových priorit PÚR ČR
Priorita :

Vyhodnocení:

Priorita dle odst. 14 PÚR - Ve veřejném zájmu chránit a
rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území,
včetně urbanistického, architektonického a
archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné
urbanistické struktury území, struktury osídlení a
jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity
území, jeho historie a tradice. Tato území mají značnou
hodnotu, např. i jako turistické atraktivity. Jejich ochrana
by měla být provázána s potřebami ekonomického a
sociálního rozvoje v souladu s principy udržitelného
rozvoje. V některých případech je nutná cílená ochrana
míst zvláštního zájmu, v jiných případech je třeba chránit,
respektive obnovit celé krajinné celky. Krajina je živým, v
čase proměnným celkem, který vyžaduje tvůrčí, avšak
citlivý přístup k vyváženému všestrannému rozvoji tak, aby
byly zachovány její stěžejní kulturní, přírodní a užitné
hodnoty. Bránit upadání venkovské krajiny jako důsledku
nedostatku lidských zásahů.

Náplní priority je chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní
hodnoty území. Uplatnění této priority v územním plánu je
zohledněno zohledněním řešením požadavků:

Ing. arch. František Pospíšil a kol.

• vyplývajících z PÚR, územně plánovací dokumentace vydané
krajem a širších územních vztahů
• vyplývajících z ÚAP
• na ochranu a rozvoj hodnot v území
• na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby s
ohledem na obnovu a rozvoj sídelní struktury a polohu obce v
rozvojové oblasti nebo rozvojové ose
Priorita je naplněna stanovenou koncepcí rozvoje území obce,
ochrany a rozvoje hodnot tohoto území, přičemž tato koncepce
vymezuje nové zastavitelné plochy nad rámec stávající
územně plánovací dokumentace a zadání pouze v malém
rozsahu.

Návrh k veřejnému projednání

listopad 2020

8

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ CHVOJNO

Priorita :

Vyhodnocení:

Priorita dle odst. 14a PÚR - Při plánování rozvoje
venkovských území a oblastí dbát na rozvoj primárního
sektoru při zohlednění ochrany kvalitní zemědělské,
především orné půdy a ekologických funkcí krajiny.

Náplní priority je rozvíjet výrobní sektor zemědělství, lesnictví a
těžby se zohledněním ochrany půdy a ekosystémů.
Uplatnění této priority v územním plánu je zohledněno
respektováním požadavků:
• na ochranu a rozvoj hodnot v území, konkrétně kvalitního
ZPF, přičemž řešení ÚP stanovuje v přiměřeném rozsahu nové
zastavitelné plochy nad rámec stávající územně plánovací
dokumentace vyžadující zábor ZPF;
•pro potřeby rozvoje sektoru zemědělství a lesnictví vymezuje
ÚP plochy změn výroby;

Priorita dle odst. 15 PÚR - Předcházet při změnách nebo
vytváření urbánního prostředí prostorově sociální
segregaci s negativními vlivy na sociální soudržnost
obyvatel. Analyzovat hlavní mechanizmy, jimiž k segregaci
dochází, zvažovat existující a potenciální důsledky a
navrhovat při územně plánovací činnosti řešení vhodná
pro prevenci nežádoucí míry segregace nebo snížení její
úrovně.

Náplní priority je předcházet prostorově sociální segregaci.
Uplatnění této priority je v územním plánu je zohledněno
řešením:

Priorita dle odst. 16 PÚR - Při stanovování způsobu
využití území v územně plánovací dokumentaci dávat
přednost komplexním řešením před uplatňováním
jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých
důsledcích zhoršují stav i hodnoty území.

Náplní priority je upřednostnit komplexní řešení před
jednostranným.

Vhodná řešení územního rozvoje je zapotřebí hledat ve
spolupráci s obyvateli území i s jeho uživateli a v souladu
s určením a charakterem oblastí, os, ploch a koridorů
vymezených v PÚR ČR.
Priorita dle odst. 16a PÚR - Při územně plánovací
činnosti vycházet z principu integrovaného rozvoje území,
zejména měst a regionů, který představuje objektivní a
komplexní posuzování a následné koordinování
prostorových, odvětvových a časových hledisek.

Priorita dle odst. 17 PÚR - Vytvářet v území podmínky k
odstraňování důsledků hospodářských změn lokalizací
zastavitelných ploch pro vytváření pracovních příležitostí,
zejména v hospodářsky problémových regionech, a
napomoci tak řešení problémů v těchto územích.

Ing. arch. František Pospíšil a kol.

• urbanistické koncepce a koncepce veřejné infrastruktury,
• vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby tak, aby
nevznikly malé, zcela prostorově odloučené lokality,

Uplatnění této priority je v územním plánu obecně zohledněno
tím, že územně plánovací činnost je sama o sobě komplexní
činností a součástí jejího pořízení je projednání s veřejností.
Vymezení ploch změn a stanovení podmínek pro využití těchto
ploch a jejich prostorové uspořádání je provedeno tak, aby
bylo v souladu s určením a charakterem oblastí, os, ploch a
koridorů vymezených v PÚR ČR a ZÚR ÚK.
Náplní priority je aplikovat integrovaný koncept územního
rozvoje v nadobecní úrovni
V kontextu jednotlivých dílčích požadavků na změny v území je
priorita splněna, zejména důslednou kontrolou provázanosti
návrhu ÚSES na okolní obce. Ostatní záměry jsou uvnitř
správního území obce a nemají nadmístní význam.
Náplní priority je lokalizovat zastavitelné plochy pro vytváření
pracovních příležitostí.
Uplatnění této priority je v územním plánu zohledněno tak, že
byly vymezeny stabilizované plochy výroby, dále stabilizované
i rozvojové plochy smíšené obytné plochy a sportovní plochy,
které v dostatečné míře umožňují vytvoření nových pracovních
příležitostí v obci.
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Priorita :

Vyhodnocení:

Priorita dle odst. 18 PÚR - Podporovat polycentrický
rozvoj sídelní struktury. Vytvářet předpoklady pro posílení
partnerství mezi městskými a venkovskými oblastmi a
zlepšit tak jejich konkurenceschopnost.

Náplní priority je podporovat polycentrický rozvoj sídelní
struktury, Vytvářet předpoklady pro posílení partnerství mezi
městskými a venkovskými oblastmi a zlepšit tak jejich
konkurenceschopnost.
Uplatnění této priority je zohledněno jednak návrhem ploch pro
obytnou resp. smíšenou obytnou zástavbu (s ohledem na
dostupnost Ústí nad Labem) posiluje funkce bydlení vazby
mezi krajským městem a sídly v obci. Dále je partnerství
posíleno zejména podporou rekreačního potenciálu – návrhem
sportovně rekreačních ploch a ochranou přírodních hodnot
apod.

Priorita dle odst. 19 PÚR - Vytvářet předpoklady pro
polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv.
brownfields průmyslového, zemědělského, vojenského a
jiného původu). Hospodárně využívat zastavěné území
(podpora přestaveb revitalizací a sanací území) a zajistit
ochranu nezastavěného území (zejména zemědělské a
lesní půdy) a zachování veřejné zeleně, včetně
minimalizace její fragmentace. Cílem je účelné využívání a
uspořádání území úsporné v nárocích na veřejné rozpočty
na dopravu a energie, které koordinací veřejných a
soukromých zájmů na rozvoji území omezuje negativní
důsledky suburbanizace pro udržitelný rozvoj území.
Priorita dle odst. 20 PÚR - Rozvojové záměry, které
mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do
co nejméně konfliktních lokalit a následně podporovat
potřebná kompenzační opatření. S ohledem na to při
územně plánovací činnosti, pokud je to možné a
odůvodněné, respektovat veřejné zájmy např. ochrany
biologické rozmanitosti a kvality životního prostředí,
zejména formou důsledné ochrany zvláště chráněných
území, lokalit soustavy Natura 2000, mokřadů,
ochranných pásem vodních zdrojů, chráněné oblasti
přirozené akumulace vod a nerostného bohatství, ochrany
zemědělského a lesního půdního fondu. Vytvářet územní
podmínky pro implementaci a respektování územních
systémů ekologické stability a zvyšování a udržování
ekologické stability k zajištění ekologických funkcí i v
ostatní volné krajině a pro ochranu krajinných prvků
přírodního charakteru v zastavěných územích, zvyšování
a udržování rozmanitosti venkovské krajiny. V rámci
územně plánovací činnosti vytvářet podmínky pro ochranu
krajinného rázu s ohledem na cílové charakteristiky a typy
krajiny a vytvářet podmínky pro využití přírodních zdrojů.

Ing. arch. František Pospíšil a kol.

Náplní priority je upřednostnit využívání tzv. brownfields v
zastavěném území a zajistit ochranu nezastavěného území.
Priorita je naplněna stanovenou koncepcí rozvoje území obce,
ochrany a rozvoje hodnot tohoto území. V řešeném území se
ve větším plošném rozsahu brownfields vyskytují zejména na
úseku výrobních ploch.
Veškeré plochy jsou zařazeny do ploch s odpovídajícím
funkčním využitím (PRZV) a tudíž je tak vytvořen předpoklad
pro eliminaci jejich případného podvyužití.

Náplní priority je ochrana biologické rozmanitosti a přírody,
ochrana přírody a tvorba ÚSES, ochrana krajinného rázu
Uplatnění této priority je v územním plánu zohledněno:
- stanovenou koncepcí rozvoje území obce, ochrany a rozvoje
hodnot tohoto území, stanovení přiměřeného rozsahu nových
zastavitelných ploch nad rámec stávající územně plánovací
dokumentace.
- vymezením územního systému ekologické stability
- vyhodnocením vlivů ÚP na udržitelný rozvoj území
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Priorita :

Vyhodnocení:

Priorita dle odst. 20a PÚR - Vytvářet územní podmínky
pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící
živočichy a pro člověka, zejména při umísťování dopravní
a technické infrastruktury. V rámci územně plánovací
činnosti omezovat nežádoucí srůstání sídel s ohledem na
zajištění přístupnosti a prostupnosti krajiny.

Náplní priority je koordinovat výstavbu a zejména výstavbu
technické a dopravní infrastruktury tak, aby byly zajištěny
podmínky pro migraci volně žijících živočichů.

Priorita dle odst. 21 PÚR - Vymezit a chránit ve
spolupráci s dotčenými obcemi před zastavěním pozemky
nezbytné pro vytvoření souvislých ploch veřejně přístupné
zeleně (zelené pásy) v rozvojových oblastech a v
rozvojových osách a ve specifických oblastech, na jejichž
území je krajina negativně poznamenána lidskou činností,
s využitím její přirozené obnovy; cílem je zachování
souvislých pásů nezastavěného území v bezprostředním
okolí velkých měst, způsobilých pro nenáročné formy
krátkodobé rekreace a dále pro vznik a rozvoj lesních
porostů a zachování prostupnosti krajiny.

Náplní priority je vytvářet souvislé plochy veřejně přístupné
zeleně (zelené pásy) v rozvojových oblastech a v rozvojových
osách a ve specifických oblastech.

Priorita dle odst. 22 PÚR - Vytvářet podmínky pro rozvoj
a využití předpokladů území pro různé formy cestovního
ruchu (např. cykloturistika, agroturistika, poznávací
turistika) při zachování a rozvoji hodnot území.
Podporovat propojení míst atraktivních z hlediska
cestovního ruchu turistickými cestami, které umožňují
celoroční využití pro různé formy turistiky (např. pěší,
cyklo, lyžařská, hipo).

Priorita dle 23 PÚR - Podle místních podmínek vytvářet
předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění
dopravní a technické infrastruktury s ohledem na
prostupnost krajiny. Při umísťování dopravní a technické
infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat
rozsah fragmentace krajiny; je-li to z těchto hledisek
účelné, umísťovat tato zařízení souběžně.
Zmírňovat vystavení městských oblastí nepříznivým
účinkům tranzitní železniční a silniční dopravy, mimo jiné i
prostřednictvím obchvatů městských oblastí, nebo zajistit
ochranu jinými vhodnými opatřeními v území. Zároveň
však vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu tak,
aby byl zachován dostatečný odstup od vymezených
koridorů pro nové úseky dálnic, silnic I. třídy a železnic, a
tímto způsobem důsledně předcházet zneprůchodnění
území pro dopravní stavby i možnému nežádoucímu

Ing. arch. František Pospíšil a kol.

Řešené území je částečně fragmentované zejména liniovými
stavbami dopravní infrastruktury. Jedním z hlavních cílů
koncepce řešení územního plánu proto bylo umísťování
zastavitelných ploch a koridorů tak, aby se nezhoršovaly
stávající poměry v území vzhledem k tomu, že eliminace
uvedené fragmentace není reálná.

Uplatnění této priority se v územním plánu uplatnilo
vymezením ploch lesních, smíšených ploch nezastavěného
území a návrhem ploch veřejné zeleně a veřejných
prostranství s převahou zeleně a vymezením ÚSES.

Náplní priority je rozvoj cestovního ruchu.
Uplatnění této priority je v územním plánu zohledněno
vymezením stanovením podmínek využití jednotlivých druhů
PRZV tak, aby umožňovaly umístění prvků souvisejících
s rekreačním využitím území (pěší a turistické cesty,
cyklotrasy, související vybavenost) a dále stanovenou
koncepcí rozvoje území obce, ochrany a rozvoje hodnot tohoto
území, přičemž tato koncepce vymezuje nové zastavitelné
plochy nad rámec stávající územně plánovací dokumentace
pouze v malém rozsahu.
Náplní priority je zlepšovat dostupnost území umísťováním
dopravní a technické infrastruktury se zachováním
prostupnosti krajiny a minimem fragmentace krajiny a dále
umísťování zastavitelných ploch tak, aby se předcházelo
negativním vlivům dopravy na obytné území.
Uplatnění této priority je v územním plánu zohledněno
řešením koncepce dopravní a technické infrastruktury.
Prostupnost krajiny pro člověka je v ÚP zajištěna s přípustností
dopravní infrastruktury, a tedy i pozemních komunikací či cest
ve všech typech PRZV.
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Priorita :

Vyhodnocení:

působení negativních účinků provozu dopravy na veřejné
zdraví obyvatel (bez nutnosti budování nákladných
technických opatření na eliminaci těchto účinků).
Priorita dle odst. 24 PÚR - Vytvářet podmínky pro
zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a
zkvalitňováním dopravní infrastruktury s ohledem na
potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany veřejného
zdraví, zejména uvnitř rozvojových oblastí a rozvojových
os. Možnosti nové výstavby je třeba dostatečnou veřejnou
infrastrukturou přímo podmínit.
Vytvářet podmínky pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti
dopravy, ochrany a bezpečnosti obyvatelstva a zlepšování
jeho ochrany před hlukem a emisemi, s ohledem na to
vytvářet v území podmínky pro environmentálně šetrné
formy dopravy (např. železniční, cyklistickou).

Náplní priority je zlepšovat dostupnost území zkvalitňováním
dopravní infrastruktury a veřejné dopravy a zohledněním
požadavků ochrany veřejného zdraví.
Uplatnění této priority je v územním plánu zohledněno
koncepcí řešení dopravní infrastruktury a návrhem ploch
veřejných prostranství určených pro dopravu a zohledněním
požadavků ochrany veřejného zdraví do konkrétních
podmínek pro dotčené plochy s rozdílným způsobem využití.

Priorita dle odst. 24a PÚR - Na územích, kde dochází
dlouhodobě k překračování zákonem stanovených
mezních hodnot imisních limitů pro ochranu lidského
zdraví, je nutné předcházet dalšímu významnému
zhoršování stavu. Vhodným uspořádáním ploch v území
obcí vytvářet podmínky pro minimalizaci negativních vlivů
koncentrované výrobní činnosti na bydlení. Vymezovat
plochy pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován
dostatečný odstup od průmyslových nebo zemědělských
areálů.

Náplní priority je předcházet v imisně postižených územích
zhoršování stavu a podmínek ochrany zdraví tím, že
uspořádání ploch zástavby a jejich vymezování bude
prováděno v dostatečné vzdálenosti od výrobních areálů.

Priorita dle odst. 25 PÚR - Vytvářet podmínky pro
preventivní ochranu území a obyvatelstva před
potenciálními riziky a přírodními katastrofami v území
(záplavy, sesuvy půdy, eroze, sucho atd.) s cílem
minimalizovat rozsah případných škod. Zejména zajistit
územní ochranu ploch potřebných pro umísťování staveb
a opatření na ochranu před povodněmi a pro vymezení
území určených k řízeným rozlivům povodní. Vytvářet
podmínky pro zvýšení přirozené retence srážkových vod v
území s ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu
jako alternativy k umělé akumulaci vod. V zastavěných
územích a zastavitelných plochách vytvářet podmínky pro
zadržování, vsakování i využívání dešťových vod jako
zdroje vody a s cílem zmírňování účinků povodní.

Uplatnění této priority se v územním plánu projevuje zejména
vymezením zastavitelných ploch mimo aktivní zóny
záplavových území a mimo záplavová území. Navržená
forma výstavby ploch bydlení (rodinné domy izolované na
odpovídajících parcelách vytváří předpoklady pro zasakování
dešťových vod na vlastních pozemcích .

Priorita dle odst. 26 PÚR - Vymezovat zastavitelné
plochy v záplavových územích a umisťovat do nich
veřejnou infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť
odůvodněných případech. Vymezovat a chránit
zastavitelné plochy pro přemístění zástavby z území s

Náplní priority je vymezování zastavitelných ploch v
záplavových územích a ploch pro přemístění zástavby z území
s vysokou mírou rizika vzniku povodňových škod. Uplatnění
této priority je v územním plánu zohledněno vymezením
zastavitelných ploch mimo aktivní zóny záplavových území a
mimo záplavová území, resp. ošetřením podmínek výstavby

Ing. arch. František Pospíšil a kol.

Uplatnění této priority je v územním plánu zohledněno
stabilizací ploch výroby do soustředěných celků, navazujících
na stávající plochy výrobního charakteru či umístěných mimo
obytné území a vymezení ploch izolační a ochranné zeleně
v rámci těchto areálů.

Návrh k veřejnému projednání
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Priorita :

Vyhodnocení:

vysokou mírou rizika vzniku povodňových škod.

v plochách s případným nepodstatným překryvem.

Priorita dle odst. 27 PÚR - Vytvářet podmínky pro
koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území a
její rozvoj a tím podporovat její účelné využívání v rámci
sídelní struktury. Vytvářet rovněž podmínky pro zkvalitnění
dopravní dostupnosti obcí (měst), které jsou přirozenými
regionálními centry v území tak, aby se díky možnostem,
poloze i infrastruktuře těchto obcí zlepšovaly i podmínky
pro rozvoj okolních obcí ve venkovských oblastech a v
oblastech se specifickými geografickými podmínkami. Při
řešení problémů udržitelného rozvoje území využívat
regionálních seskupení (klastrů) k dialogu všech partnerů,
na které mají změny v území dopad a kteří mohou
posilovat atraktivitu území investicemi ve prospěch
územního rozvoje. Při územně plánovací činnosti
stanovovat podmínky pro vytvoření výkonné sítě osobní i
nákladní železniční, silniční, vodní a letecké dopravy,
včetně sítí regionálních letišť, efektivní dopravní sítě pro
spojení městských oblastí s venkovskými oblastmi, stejně
jako řešení přeshraniční dopravy, protože mobilita a
dostupnost jsou klíčovými předpoklady hospodářského
rozvoje ve všech regionech.

Náplní priority je koordinovaně umisťovat veřejnou
infrastrukturu v rámci sídelní struktury. Vytvářet podmínky pro
zkvalitnění dopravní dostupnosti přirozených (regionálních)
center.

Priorita dle odst. 28 PÚR - Pro zajištění kvality života
obyvatel zohledňovat nároky dalšího vývoje území,
požadovat jeho řešení ve všech potřebných dlouhodobých
souvislostech, včetně nároků na veřejnou infrastrukturu.
Návrh a ochranu kvalitních městských prostorů a veřejné
infrastruktury je nutné řešit ve spolupráci veřejného i
soukromého sektoru s veřejností.

Náplní priority je kvalitu života a nároky na veřejnou
infrastrukturu zohlednit pro dlouhodobý vývoj území.

Priorita dle odst. 29 PÚR - Zvláštní pozornost věnovat
návaznosti různých druhů dopravy. S ohledem na to
vymezovat plochy a koridory nezbytné pro efektivní
integrované systémy veřejné dopravy nebo městskou
hromadnou dopravu umožňující účelné propojení ploch
bydlení, ploch rekreace, občanského vybavení, veřejných
prostranství, výroby a dalších ploch, s požadavky na
kvalitní životní prostředí. Vytvářet tak podmínky pro rozvoj
účinného a dostupného systému, který bude poskytovat
obyvatelům rovné možnosti mobility a dosažitelnosti v
území. S ohledem na to vytvářet podmínky pro
vybudování a užívání vhodné sítě pěších a cyklistických
cest, včetně doprovodné zeleně v místech, kde je to
vhodné.

Ing. arch. František Pospíšil a kol.

Je splněno komplexním řešením pro celé správní území. Toto
řešení koordinuje umístění veřejné infrastruktury v území.
Z hlediska vymezení dopravní infrastruktury je ovšem situace
v obci stabilizovaná, a tak zlepšení dopravní dostupnosti je
možné jen ve sféře organizační.

Uplatnění této priority je v územním plánu zohledněno:
• stanovenou koncepcí rozvoje území obce,
• urbanistickou koncepcí, zejména vymezením veřejných
prostranství a stanovením vhodných podmínek pro využití
ploch (PRZV)
Náplní priority je s ohledem na návaznosti druhů dopravy
vymezovat plochy a koridory nezbytné pro městskou
hromadnou dopravu, umožňující účelné propojení funkčních
ploch, a obyvatelům tak zajistit mobilitu vč. vytváření
podmínek pro vybudování a užívání pěších a cyklistických
cest..
Uplatnění této priority je v územním plánu zohledněno
urbanistickou koncepcí a koncepcí dopravní infrastruktury.

Návrh k veřejnému projednání
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Priorita :

Vyhodnocení:

Priorita dle odst. 30 PÚR
- Úroveň technické
infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování
odpadních vod, je nutno koncipovat tak, aby splňovala
požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i v
budoucnosti.

Náplní priority je úroveň technické infrastruktury koncipovat
tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v
současnosti i v budoucnosti.
Uplatnění této priority je v územním plánu zohledněno:
• v koncepci technické infrastruktury
• respektováním a využitím plánu rozvoje vodovodů a
kanalizací kraje

Priorita dle odst. 31 PÚR - Vytvářet územní podmínky
pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné výroby
energie z obnovitelných zdrojů, šetrné k životnímu
prostředí, s cílem minimalizace jejich negativních vlivů a
rizik při respektování přednosti zajištění bezpečného
zásobování území energiemi.

Priorita dle odst. 32 PÚR - Při stanovování urbanistické
koncepce posoudit kvalitu bytového fondu ve
znevýhodněných městských částech a v souladu s
požadavky na kvalitní městské struktury, zdravé prostředí
a účinnou infrastrukturu věnovat pozornost vymezení
ploch přestavby.

Náplní priority je vytvářet územní podmínky pro rozvoj výroby
energie z obnovitelných zdrojů.
Uplatnění této priority je v územním plánu zohledněno
v koncepci energetické infrastruktury. ÚP nevymezuje žádné
zastavitelné plochy pro fotovoltaické elektrárny, větrné
elektrárny nebo další druhy výroben energie z obnovitelných
zdrojů a předpokládá (navrhuje) jejich realizaci v doplňkových
formách ve vazbě na jednotlivé objekty bydlení, rekreace,
vybavenosti či infrastruktury a v plochách výroby.
Náplní priority je vymezit plochy přestavby ploch bytového
fondu v souladu s požadavky na kvalitní městské struktury,
zdravé prostředí a účinnou infrastrukturu.
Uplatnění této priority se zohlednilo vymezením ploch
přestaveb v jednotlivých sídlech tak, a¨by bylo umožněno jejich
koncepční využití a částečně eliminován přírůstek
zastavitelných ploch na úkor nezastavěného území.

2/ druhou oblastí je respektování úkolů pro územní plánování, které vyplývají z polohy řešeného území v
rozvojových oblastech, rozvojových osách či specifických oblastech.

a/ zařazení řešeného území do rozvojové oblasti OB6 Ústí nad Labem
Důvodem vymezení rozvojové oblasti Ústí nad Labem je „Území ovlivněné rozvojovou dynamikou krajského města
Ústí nad Labem při spolupůsobení vedlejšího centra Teplice a urbanizovaného osídlení. Rozvojová oblast
představuje silnou koncentraci obyvatelstva a ekonomických činností, z nichž převážná část má republikový
význam; podporujícím faktorem rozvoje je existující poloha na I. tranzitním železničním koridoru a připravované
dokončení dálnice D8.“
Obec Velké Chvojno leží mimo dálnici D8 i I. tranzitní železniční koridor, ekonomické činnosti na území obce
nejsou republikového významu.
Poloha v rozvojové oblasti Ústí nad Labem je odůvodněna i s ohledem na požadavky na OB6 upřesněné v
Zásadách územního rozvoje Ústeckého kraje – viz kapitola odůvodnění 2.2 – Vyhodnocení souladu s územně
plánovací dokumentací vydanou krajem.

Ing. arch. František Pospíšil a kol.

Návrh k veřejnému projednání
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b/ zařazení řešeného území do specifické oblasti
Obec Velké Chvojno není součástí specifických oblastí vymezených v PÚR ČR ani dalších oblastí nadmístního
významu.

3/ třetí oblastí jsou konkrétní záměry na umístění koridorů technické či dopravní infrastruktury a další
úkoly pro územní plánování.
V PÚR ČR nejsou na území obce vymezeny žádné plochy nebo koridory dopravní a technické infrastruktury – viz
níže uvedený výřez ze ZÚR, které určují a zpřesňují vymezení ploch a koridorů dopravní a technické
infrastruktury.

Ing. arch. František Pospíšil a kol.

Návrh k veřejnému projednání
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Územní plán Velké Chvojno je v souladu s Politikou územního rozvoje ČR v aktuálním znění - respektuje
priority a naplňuje úkoly stanovené tímto dokumentem pro územní plánování.

2.2

Vyhodnocení souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem

Obr. Výřez ze ZÚR Ústeckého kraje

Platnou územně plánovací dokumentací vydanou krajem jsou Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje (ZÚR
ÚK), které byly vydány Zastupitelstvem Ústeckého kraje 5.10.2011 na základě usnesení ZÚK č. 23/25Z/2011 ze
dne 7. 9. 2011 a nabyly účinnosti dne 20. 10. 2011. Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje byly
aktualizovány 1., 2. a 3. aktualizací Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje.

Ing. arch. František Pospíšil a kol.

Návrh k veřejnému projednání
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Zásady územního rozvoje zpřesnily úkoly vyplývající z Politiky územního rozvoje České republiky a z jejích
aktualizací č.1, 2, 3 a 5.
Tabulka: Vyhodnocení požadavků Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje
KAPITOLA ŘEŠENÍ ZÚR

Subkapitola řešení ZÚR

ZÚR se v řešeném území uplatňuje požadavky

zohlednění požadavků v územním
plánu- požadavky výslovně

1. STANOVENÍ PRIORIT ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ÚSTECKÉHO KRAJE PRO ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE
ÚZEMÍ VČETNĚ ZOHLEDNĚNÍ PRIORIT STANOVENÝCH V POLITICE ÚZEMNÍHO ROZVOJE
Základní priority, (1 a 2)

(1) Vytvářet nástroji územního plánování na území kraje předpoklady pro vyvážený
vztah mezi třemi pilíři udržitelného rozvoje: požadovaný směr hospodářského rozvoje,
úroveň životního prostředí srovnatelná s jinými částmi ČR a standardy EU a zlepšení
parametrů sociální soudržnosti obyvatel kraje.
(2) Stanovovat a dodržovat limity rozvoje pro všechny činnosti, které by mohly
přesahovat meze únosnosti území (tj. podmínky udržitelného rozvoje), způsobovat jeho
poškození a nebo bránit rozvoji jiných žádoucích forem využití území.

Naplnění základních priorit je zajištěno
komplexním řešením územního plánu,
který zejména zařazením všech ploch
území obce do ploch s rozdílným
způsobem využití stanovuje podmínky
a limity využití území.

Životní prostředí, (3 – 7)

(3) Dosáhnout zásadního ozdravění a markantně viditelného zlepšení životního
prostředí, a to jak ve volné krajině, tak uvnitř sídel; jako nutné podmínky pro dosažení
všech ostatních cílů zajištění udržitelného rozvoje území (zejména transformace
ekonomické struktury, stabilita osídlení, rehabilitace tradičního lázeňství, rozvoj
cestovního ruchu a další).
(4) Pokračovat v trendu nápravy v minulosti poškozených a narušených složek
životního prostředí (voda, půda, ovzduší, ekosystémy) a odstraňování starých
ekologických zátěží Ústeckého kraje zejména v Severočeské hnědouhelné pánvi, v
Krušných horách a v narušených partiích ostatních částí Ústeckého kraje. Zlepšení
stavu složek životního prostředí v uvedených částech území považovat za prvořadý
veřejný zájem.
(5) Nástroji územního plánování chránit nezastupitelné přírodní hodnoty zvláště
chráněných území (NP, CHKO, MZCHÚ), soustavy chráněných území NATURA 2000
(EVL a PO), obecně chráněných území (PPk, VKP, ÚSES) a území významná z
hlediska migrační prostupnosti krajiny pro volně žijící živočichy.
(6) Revitalizovat úseky vodních toků, které byly v minulosti v souvislosti s těžbou uhlí,

Ing. arch. František Pospíšil a kol.

Návrh k veřejnému projednání

Priority v oblasti životního prostředí
jsou naplněny jednak zařazením ploch
území obce do ploch s rozdílným
způsobem využití a stanovením
podmínek pro jejich využití, návrhem
územního systému ekologické stability
a zejména akceptací limitů
vyplývajících z přírodních podmínek.
K jednotlivým prioritám lze uvést, že:
ad (3)(4): priorita jsou naplňovány
podřízením koncepce ÚP takovým
řešením, které budou vždy zásadně
směřovat ke zlepšení životního
prostředí a nápravě ekologických škod,
ad(5)priorita je zohledněna akceptací
limitů a omezení vyplývajících

listopad 2020

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ CHVOJNO

17

KAPITOLA ŘEŠENÍ ZÚR

Subkapitola řešení ZÚR

ZÚR se v řešeném území uplatňuje požadavky

zohlednění požadavků v územním
plánu- požadavky výslovně

rozvojem výroby nebo urbanizačním procesem necitlivě upravené, přeložené nebo
zatrubněné. Dosáhnout výrazného zlepšení kvality vody v tocích nepříznivě
ovlivněných těžebními činnostmi a zejména chemickou a ostatní průmyslovou výrobou.

z existence uvedených jevů v území a
dále vyhodnocením vlivů ÚP na
udržitelný rozvoj území

(7) Územně plánovacími nástroji přispět k řešení problémů v oblastech s překročenými
imisními limity znečišťujících látek (zejm. vlivem těžby surovin, energetické a
průmyslové výroby) a v území zasažených zejména hlukem zejména z dopravy
(dálniční a silniční, částečně i železniční doprava).

ad(6) priorita je zohledněna
vymezením odpovídajících druhů
PRZV a podmínkami jejich využití

(7a) Předcházet střetům vzájemně neslučitelných činností v území návrhem vhodného
plošného a prostorového uspořádání území, zejména chránit obytná a rekreační území
a zvláště chráněná území před negativními vlivy z koncentrovaných výrobních činností
a dopravy.
(7b) V oblasti odpadového hospodářství upřednostňovat třídění a separaci odpadů
před skládkováním, zároveň optimalizovat nakládání s biologicky rozložitelnými odpady
s důrazem na kvalitu jejich odděleného sběru.

ad(7, 7a, 7b) priorita je územním
plánem naplněna nepřímo, eliminací
těch činností, které zapříčiňují uvedené
negativní jevy, a polohou navržených
ploch obytného území mimo
frekventované komunikace a výrobní
areály. Plocha původně navržená v ÚP
pro technické zabezpečení obce vč.
sběru domovního odpadu (sklady
staviv, sběrné dvory technické a
úklidové služby) byla na základě
výsledku společného jednání vyřazena
z řešení ÚP.

Hospodářský rozvoj, (8 – 14)

(8) Vytvářet územně plánovací podmínky pro transformaci ekonomické struktury,
zejména v hospodářsky problémových regionech, charakterizované větší odvětvovou
rozmanitostí a zvýšeným podílem progresivních výrob a služeb odpovídajících
současným ekonomickým a technologickým trendům.

Návrh územního plánu vytváří
předpoklady zejména pro využití
stávajících ploch výrobního charakteru.

(9) Nepřipustit na území kraje extenzivní jednostranný rozvoj palivoenergetického
komplexu a těžkého průmyslu, respektovat územně ekologické limity těžby hnědého
uhlí (ÚEL) stanovené usnesením vlády ČR č.331/1991 a č.444/1991, včetně usnesení
vlády ČR č. 827/2015.

Další plochy pro rozvoj
palivoenergetického komplexu a
těžkého průmyslu nejsou v územním
plánu vymezeny.

(10) Těžbu nerostných surovin v Ústeckém kraji, na jehož území se vyskytují z
celostátního hlediska významné palivoenergetické a další surovinové zdroje, podřídit
dosahování přijatelné meze únosnosti zatížení krajiny, snižovat celkovou zátěž území

Na území obce se plochy těžby z
celostátního hlediska významné
v oblasti palivoenergetické nevyskytují.

Ing. arch. František Pospíšil a kol.

Návrh k veřejnému projednání

Ty vykazují poměrně značný plošný
rozsah.
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KAPITOLA ŘEŠENÍ ZÚR

Subkapitola řešení ZÚR

ZÚR se v řešeném území uplatňuje požadavky

zohlednění požadavků v územním
plánu- požadavky výslovně

a nepřipustit zahájení otvírky více ložisek současně v území s jejich
koncentrovaným.výskytem. Vymezení skladebných částí ÚSES v ZÚR Ústeckého kraje
a v navazujících územně plánovacích dokumentacích obcí a jejich částí není
taxativním důvodem pro případné neuskutečnění těžby v ložisku nerostných surovin.
Při těžbě musí být v maximálně možné míře respektována funkce ÚSES ve
stanoveném rozsahu. V případě omezení funkce ÚSES v důsledku těžby budou v
dokumentacích Povolení k hornické činnosti a Plán dobývání navržena rekultivační
opatření dle pokynů příslušného orgánu ochrany přírody.

Plochy těžby (čedič, stavební kámen)
jsou v území v malém rozsahu a jsou
stabilizovány.

(11) Podporovat revitalizaci velkého množství nedostatečně využitých nebo
zanedbaných areálů a ploch průmyslového, zemědělského, vojenského či jiného
původu (typu brownfield) s cílem dodržet funkční a urbanistickou celistvost sídel a šetřit
nezastavěné území, kvalitní zemědělskou půdu.

Návrh územního plánu vytváří
předpoklady zejména pro využití
stávajících ploch výrobního charakteru.
V řešeném území se ve větším
plošném rozsahu brownfields vyskytují
zejména na úseku výrobních ploch.

(12) Využít pro rozvojové záměry územní rezervy ve stávajících průmyslových zónách
a kriticky posuzovat a usměrňovat další rozvojové záměry ekonomických aktivit na
volných plochách mimo již zastavěná území.

Veškeré plochy jsou zařazeny do ploch
s odpovídajícím funkčním využitím
(PRZV) a tudíž je tak vytvořen
předpoklad pro eliminaci jejich
případného podvyužití.

(13) V souladu s platnými legislativními postupy usilovat o redukci rozsáhlých omezení
územního rozvoje kraje vyplývající z vyhlášených dobývacích prostorů (DP) a
chráněných ložiskových území (CHLÚ).

Naplnění priority souvisí s výše
uvedenou prioritou č.10.

(14) Zaměřit pozornost na podmínky využívání zemědělských území při zachování
ekologických funkcí krajiny, minimalizovat zábory zejména nejkvalitnějších
zemědělských půd, podporovat ozdravná opatření - ochrana proti erozním účinkům
vody, větru, přípravu a realizaci ÚSES, zamezit zbytečné fragmentaci zemědělských
území, obnovit péči o dlouhodobě nevyužívaná území, vymezovat území vhodná pro
pěstování biomasy a rychle rostoucích dřevin pro energetické účely aj.

Součástí vyhodnocení záborů ZPF je i
odůvodnění těchto záborů.

Rozvojové oblasti a osy, specifické oblasti, (15 -18)

Území obce spadá do rozvojové osy
OB6 Ústí nad Labem.
(15) Ve vymezených rozvojových oblastech využívat předpoklady pro progresivní vývoj
území, zajišťovat územně plánovací přípravu pro odpovídající technickou, dopravní
infrastrukturu (s důrazem na rozšiřování sítě hromadné dopravy a integrovaných
systémů veřejné dopravy) a občanskou vybavenost. Územní rozvoj hospodářských a
sociálních funkcí provázat s ochranou krajinných, přírodních a kulturních hodnot.

Ing. arch. František Pospíšil a kol.
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Využívat rozvojových vlastností těchto území ve prospěch okolních navazujících
území.

zohlednění požadavků v územním
plánu- požadavky výslovně
popsány níže v této tabulce.

(16) Ve vymezených rozvojových osách kraje využívat předpokladů pro územní rozvoj
těchto koridorů, založených zejména na jejich výhodné dopravní dostupnosti.
Rozvojových vlastností těchto území využít pro šíření progresivního vývoje na území
celého kraje. Současně koncentrací aktivit do těchto koridorů šetřit nezastavěné území
ve volné krajině.
(17) Ve stanovených specifických oblastech kraje podporovat řešení jejich územních
problémů, prosazovat formy územního, hospodářského a sociální rozvoje vyhovující
potřebám těchto území, zvláštní pozornost při tom věnovat ochraně a revitalizaci
přírodních, krajinářských a kulturních hodnot.
(18) Trvale vyhodnocovat míru rovnováhy socioekonomického a demografického
vývoje v dílčích územích kraje, předcházet prohlubování nežádoucích regionálních
rozdílů a eventuelnímu vzniku dalších problémových částí kraje, vyhledávat a
uplatňovat územně plánovací nástroje na podporu rozvoje těchto území, předcházet
vzniku prostorově sociální segregace s negativními vlivy na sociální soudržnost.
Dopravní a technická infrastruktura, 19 – 24
(dopravní infrastruktura)
(19) Zajistit na úseku dopravní infrastruktury podmínky pro zlepšení vnitřní
provázanosti a funkčnosti soustavy osídlení Ústeckého kraje (zejména dostavbou
dálnic D6 a D7, úseků silnice I/13, přestavbou silnice I/27, modernizací a optimalizací
hlavních železničních tratí, vymezením koridoru Labské vodní cesty mezinárodního
významu aj.).

Trasy nadřazené dopravní a technické
Infrastruktury na území obce jsou
stabilizované, priorita je naplněna jejich
respektováním a akceptací jejich
polohy v území.

(19a) Vytvářet územní podmínky pro zmírnění negativních účinků tranzitní silniční a
železniční dopravy na obyvatelstvo kraje vymezováním vhodného plošného a
prostorového uspořádání území, zejména návrhem ploch pro bydlení v dostatečném
odstupu od dopravně zatížených silnic a železnic, návrhem obchvatů a přeložek mimo
intenzivně obydlená území anebo návrhem dalších vhodných stavebně technických,
provozních či organizačních opatření. Obchvaty a přeložky budou zároveň řešeny
takovým způsobem, aby byl účinným způsobem minimalizován vliv na přírodní
prostředí a krajinu, a to zejména ve zvláště chráněných územích.

Na úseku nadřazené infrastruktury se
území obce specifikované koridory a
propojení nedotýkají, s výjimkou bodu
(20). Zlepšení dostupnosti krajského
města Ústí nad Labem. I v tomto
případě platí, že trasy dopravních cest
jsou stabilizované a možnosti zlepšení
jsou pouze rázu organizačního.

(20) Zlepšovat dostupnost krajského města Ústí nad Labem ze všech částí kraje při
zdůraznění významu veřejné dopravy.
(21) Zajistit modernizaci a dostavbu dopravní infrastruktury pro kvalitní napojení

Ing. arch. František Pospíšil a kol.
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okrajových částí kraje (zejména oblasti Krušných hor, Šluknovska a podhůří
Doupovských hor).
(22) Zkvalitnit vazby Ústeckého kraje k okolním krajům na úseku dopravy a technické
infrastruktury (zejména ve vztazích oblastí Děčínsko - Liberecko, Šluknovsko Liberecko, Chomutovsko - Karlovarsko, Podbořansko - severní Plzeňsko).
(23) Zlepšit přeshraniční vazby Ústeckého kraje se SRN na úseku dopravy, technické
infrastruktury (v příhraničních oblastech Krušných hor, Labských pískovců,
Šluknovského výběžku a v aglomeračních vztazích Teplice, Ústí nad Labem - Dresden
a Chomutov, Most - Chemnitz, Zwickau).

(24) Podporovat záměr na vybudování zařízení typu Veřejný terminál a přístav s
vazbou na logistické centrum (VTP) na území měst Děčín, Lovosice, Ústí nad Labem a
přilehlých obcí který zahrnuje rozvoj dopravního terminálu a veřejného přístavu s
propojením dálniční, silniční, železniční a vodní dopravy. Vybudování veřejného
terminálu a přístavu s vazbou na logistické centrum (VTP) na území měst Děčín,
Lovosice, Ústí nad Labem a přilehlých obcí je nezbytné podmínit minimalizováním vlivů
na soustavu lokalit Natura 2000, přírodní složky prostředí vázané na tok a údolní nivu
Labe a krajinný ráz údolí Labe.
Dopravní a technická infrastruktura, 25 – 29
(energetika)
(25) Respektovat rozvojové záměry na modernizaci a dostavbu tepelných elektráren na
území kraje, bez překročení jejich souhrnné stávající výkonové kapacity.
(26) Podpořit kombinovanou výrobu elektřiny a tepla ve stávajících a nových zdrojích,
stabilizovat provozované systémy centrálního zásobování teplem a podpořit jejich
účelné rozšiřování.
(27) Zajistit cestou modernizace a v nezbytném rozsahu i dostavbou přenosové
energetické soustavy a produktovodů spolehlivost a dostatečnou kapacitnost
energetických dodávek v rámci kraje, zprostředkovaně i v rámci ČR.
(28) Vytvořit územně plánovací předpoklady pro zajištění bezpečné a dostatečné
dodávky elektrického výkonu do prostoru Šluknovského výběžku.

Uvedené záměry priorit 25, 27 a 28
jsou mimo řešené území, prioritu proto
nelze naplňovat. Soustavy CZT se
v řešeném území nachází v malém
rozsahu a lze je v části rozvojových
ploch využít.
V oblasti návrhu obnovitelných
energetických zdrojů se nenavrhuje
výstavba velkých větrných elektráren či
areálů fotovoltaických parků.

(29) Podpořit racionální a udržitelný rozvoj obnovitelných energetických zdrojů,
územně regulovat záměry na výstavbu velkých větrných elektráren s ohledem na
eliminaci rizik poškození krajinného rázu a ohrožení rozvoje jiných žádoucích forem
využití území (zejména oblast Krušných hor).

Ing. arch. František Pospíšil a kol.
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Dopravní a technická infrastruktura, 30 – 31
(vodní hospodářství)
(30) V dílčích, zejména některých venkovských částech kraje bez dostatečných
místních zdrojů vody (Lounsko, Šluknovsko, horské části kraje) řešit problémy
zásobování vodou napojením na vodárenskou soustavu zásobování pitnou vodou.
(31) Územně plánovacími nástroji vytvářet předpoklady pro modernizaci stávajících
systémů odvádění a čištění odpadních vod a pro dořešení této problematiky v menších
sídlech (do 2000 EO) ve venkovském prostoru.

V území je částečně funkční stávající
systém odvádění a čištění odpadních
vod, jehož rozvoj Nenavrhuje se
změna koncepce vodního
hospodářství.

Dopravní a technická infrastruktura, 32
(spoje)
(32) Vytvářet podmínky pro dostupnost služeb spojů a telekomunikací podle potřeb
jednotlivých částí kraje.

Vymezené rozvojové plochy budou
napojovány ze stávající kabelové sítě
dle podmínek stanovených
provozovatelem sítě.

Dopravní a technická infrastruktura, 33
(zamezení střetu rozvoje DTI s OŽP)
(33) Ve všech výše uvedených bodech (19 až 32) musí být územně technické řešení
návrhů na rozvoj dopravní a technické infrastruktury provázáno s citlivostí řešení vůči
přírodě, snahou zachovávat přírodní biodiverzitu a s ochranou hodnotné zemědělské
půdy. Řešením jednotlivých záměrů a jejich územní koordinací je třeba zamezovat
zbytečné fragmentaci krajiny. V případě existence variant nebo alternativ řešení a
změn pokládat za kriteria vhodného výběru: dopravní a technickou účinnost záměrů,
míru citlivosti řešení vůči ochraně životního prostředí, přírodních, kulturních a
civilizačních územních hodnot a respektování cílových charakteristik vymezených
krajinných celků.

Návrhy dopravní a technické
infrastruktury jsou řešeny s ohledem na
ochranu přírody a krajiny. Navržený
rozvoj dopravní a technické
infrastruktury je proveden s minimálním
vlivem na kvalitní ZPF, PUPFL či prvky
ochrany přírody.

Sídelní soustava a rekreace, 34 - 38

(34) Podporovat polycentrický rozvoj sídelní soustavy, pro kraj typické kooperativní
vztahy mezi jednotlivými sídly a racionální střediskové uspořádání sídelní soustavy,
současně respektovat a kultivovat specifickou tvářnost každého sídla včetně zřetele
k zachování prostorové oddělenosti sídel s ohledem na zajištění přístupnosti a
prostupnosti krajiny. Vytvářet předpoklady pro posílení partnerství mezi urbánními a
venkovskými oblastmi.

Ing. arch. František Pospíšil a kol.
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(34a) Vytvářet územní podmínky pro prostorově, provozně, funkčně a časově
koordinovaný rozvoj území kraje, zejména využitím nástrojů stanovení pořadí
změn v území a podmíněnosti rozvoje území realizací veřejné infastruktury pro
zajištění obsluhy území.
(35) V příhraničních prostorech ČR/SRN podporovat vzájemně výhodnou kooperaci a
provázanost sídelních soustav a rekreačních areálů.
(36) Podporovat rychlý a efektivní postup rekultivace a revitalizace území s ukončenou
těžbou hnědého uhlí, se zaměřením na vznik plnohodnotné polyfunkční příměstské
krajiny se zdůrazněním složky rekreace, odpovídající specifickým vlastnostem a
předpokladům konkrétních území.
(37) Podporovat významné projekty cestovního ruchu, rekreace a lázeňství v souladu s
možnostmi a limity konkrétních území, podporovat rozvoj těchto zařízení v málo
využívaných vhodných lokalitách.
(38) Podporovat vybudování propojené a hierarchizované sítě cyklostezek a
turistických cest s vhodným doplněním doprovodné zeleně na území kraje s
návazností na vznikající republikovou a evropskou síť těchto zařízení.
(38a) Chránit území Krušných hor jako území s významným potenciálem pro rozvoj
rekreace a cestovního ruchu a minimalizovat rozsah činností, které by mohly jeho
rekreační charakter narušit.

zohlednění požadavků v územním
plánu- požadavky výslovně

Těžba uhlí se území obce nedotýká.
Uplatnění priority provázanosti a
propojenosti je zohledněno vymezením
stanovením podmínek využití
jednotlivých druhů PRZV tak, aby
umožňovaly umístění prvků
souvisejících s rekreačním využitím
území (pěší a turistické cesty,
cyklotrasy, související vybavenost) a
dále stanovenou koncepcí rozvoje
území obce, ochrany a rozvoje hodnot
tohoto území, přičemž tato koncepce
vymezuje nové zastavitelné plochy nad
rámec stávající územně plánovací
dokumentace a zadání pouze v malém
rozsahu.

Priorita se netýká řešeného území.

Sociální soudržnost obyvatel, 39 - 43

(39) Územně plánovacími nástroji podpořit rozvoj a kultivaci lidských zdrojů, rozvoj
vzdělanosti obyvatel kraje, posilovat předpoklady k udržení a získávání kvalifikovaných
pracovních sil s orientací na perspektivní obory ekonomiky.
(40) Přispět vytvářením územně plánovacích předpokladů k řešení problematiky
zhoršených sociálních podmínek kraje, zhoršených parametrů zdravotního stavu
obyvatel, vysoké míry nezaměstnanosti, problematiky skupin obyvatel sociálně
slabých, ohrožených společenským vyloučením.
(41) Podporovat péči o typické či výjimečné přírodní, kulturní a civilizační hodnoty na
území kraje, které vytvářejí charakteristické znaky území, přispívají k jeho snadné
identifikaci a posilují sociální soudržnost obyvatel kraje a prestiž kraje.

(42) Věnovat pozornost důsledkům změn věkové struktury obyvatel kraje, které se
promítnou do měnících se nároků na technickou a dopravní infrastrukturu, občanskou

Ing. arch. František Pospíšil a kol.
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Priorita 39 je naplněna v rámci
územního plánu spočívá v posílení
sídelní a obytné funkce území, které
posiluje možnost získávání nových
obyvatel, a tudíž i pracovních sil.
Prioritu 40 v rámci územního plánu
naplňuje usměrnění plošného rozvoje
sídla na plochy v návaznosti na
stávající zastavěná území a
nevytvářením odloučených oblastí či
samot..
Urbanistická koncepce a koncepce
uspořádání krajiny byla navržena
s ohledem na ochranu a další rozvíjení
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vybavenost nadmístního významu.
(43) Při stanovování územních rozvojových koncepcí dbát na dostatečnou míru
spolupráce s obyvateli a dalšími uživateli území, touto cestou dosahovat vyšší míry
vyváženosti řešení mezi hospodářským rozvojem, ochranou přírody a hledisky
ovlivňujícími sociální soudržnost obyvatel.

zohlednění požadavků v územním
plánu- požadavky výslovně
hodnot v území, s ohledem na krajinné
horizonty a historické panorama sídla.
Občanská vybavenost byla navržena
v rozsahu odpovídajícím
navrhovanému rozvoji. Plochy pro
umístění občanské vybavenosti byly
řešeny zařazením ploch do ploch
občanské vybavenosti a ploch
smíšených obytných a dále v ostatních
plochách v rámci návrhu přípustného či
podmíněného využití jiných ploch
s rozdílným způsobem využití.

Ochrana území před potenciálními riziky a přírodními katastrofami, 44 - 46
(44) Respektovat na území kraje zájmy obrany státu a civilní ochrany obyvatelstva a
majetku.
(45) Územně plánovacími nástroji realizovat opatření pro minimalizaci rozsahu
možných materiálních škod a ohrožení obyvatel z působení přírodních sil (záplavy,
sesuvy půdy, eroze, sucho atd.) v území a havarijních situací vyplývajících z provozu
dopravní a technické infrastruktury a průmyslové výroby.
(45a) Vytvářet územní podmínky pro využívání, zadržování a vsakování dešťových
vod jako zdroje vody přímo v místě jejich spadu i pro zajištění retence

Návrhy rozvojových ploch byly s
ohledem na minimalizaci rozsahu
možných materiálních škod a ohrožení
obyvatel z působení přírodních sil
v území situovány mimo vymezená
záplavová území, resp. je ošetřen
případný překryv.

povrchových vod v území pro případná období sucha. Prioritně budou vytvářeny
územní podmínky pro přírodě blízká opatření, a to zejména ve zvláště chráněných
územích.
(46) Zajistit územní ochranu ploch a koridoru potřebných pro umísťování
protipovodňových opatření. Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích jen
ve výjimečných případech a zvlášť zdůvodněných případech. Vymezovat a chránit
zastavitelné plochy pro přemístění zástavby z území s vysokou mírou rizika vzniku
povodňových škod. Při vymezování nových zastavitelných ploch a ploch potřebných
k vymístění stávající zástavby mimo záplavové území využívat mapy povodňového
nebezpečí a povodňového rizika a vycházet z podmínek stanovených pro
jednotlivé úrovně ohrožení.
Pokrytí území kraje územními plány, 47
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ZÚR se v řešeném území uplatňuje požadavky

(47) pokrytí území kraje platnou územně plánovací dokumentací obcí, zejména v
rozvojových oblastech a osách a ve specifických oblastech, v souladu s územními
limity a rozvojovými potřebami těchto území.

zohlednění požadavků v územním
plánu- požadavky výslovně

Priorita je naplněna pořízením
územního plánu.

2. ZPŘESNĚNÍ VYMEZENÍ ROZVOJOVÝCH OBLASTÍ A ROZVOJOVÝCH OS VYMEZENÝCH V PÚR A VYMEZENÍ OBLASTÍ
SE ZVÝŠENÝMI POŽADAVKY NA ZMĚNY V ÚZEMÍ KTERÉ SVÝM VÝZNAMEM PŘESAHUJÍ ÚZEMÍ VÍCE OBCÍ
(NADMÍSTNÍ ROZVOJOVÉ OBLASTI A NADMÍSTNÍ ROZVOJOVÉ OSY)
2.1. Rozvojová oblast dle PÚR

OB6 - ROZVOJOVÁ OBLAST ÚSTÍ NAD LABEM

Oblast se dotýká řešeného území

-

Řešeného území se týkají tyto požadavky:

(1) Podporovat pokrytí rozvojové oblasti územními plány, ověřovat a zpřesňovat řešení
problémů a využití rozvojových příležitostí územními studiemi a regulačními plány.

Zpracování změny ÚP přímo naplňuje
uvedenou prioritu. Územní plán i jeho
změny vymezují plochy, kde je uloženo
pořízení územní studie.

(2) Podporovat kooperaci městských aglomerací Ústí nad Labem a Teplic, při
respektování autonomie obou sídel.

Požadavek se netýká ÚP.

(4) Podporovat revitalizaci nedostatečně využitých nebo zanedbaných areálů a ploch
typu brownfield, využít územní rezervy ve stávajících průmyslových zónách
nadmístního významu

Je naplněno zařazením ploch typu
brownfield a podobných nedostatečně
využitých území do vhodných ploch s
rozdílným způsobem využití

(6) Chránit a rozvíjet rekreační zázemí městských aglomerací Ústí nad Labem a
Teplice v Krušných horách, zamezit případným hrozbám znehodnocení území
nevhodnou výstavbou (např. parky větrných elektráren).

ÚP nenavrhuje nevhodnou výstavbu
(např. parky větrných elektráren).

(12) Řešit územní souvislosti spojené s vybudováním zařízení typu veřejný terminál a
přístav s vazbou na logistické centrum na území města Ústí nad Labem a přilehlých
obcí.

Ing. arch. František Pospíšil a kol.
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ZÚR se v řešeném území uplatňuje požadavky

zohlednění požadavků v územním
plánu- požadavky výslovně
negativní stanoviska dotčené orgány
z hlediska ochrany veřejných zájmů
ochrany přírody a krajiny a ochrany
ZPF. Plocha proto byla z ÚP vyřazena
– nesplňuje podmínku zohlednění
ochrany přírody a ochrany ZPF.

2.2. Rozvojové oblasti nadmístního významu

NOB1 - LITOMĚŘICKO, LOVOSICKO, ROUDNICKO -

Oblast se nedotýká řešeného území

NOB2 – DĚČÍNSKO

Oblast se nedotýká řešeného území

NOB3 - RUMBURSKO, VARNSDORFSKO

Oblast se nedotýká řešeného území

NOB4 - ŽATECKO, LOUNSKO

Oblast se nedotýká řešeného území

NOB5 - CHOMUTOVSKO, KADAŇSKO

Oblast se nedotýká řešeného území

2.3. Rozvojové osy PÚR

OS2 - ROZVOJOVÁ OSA PRAHA - ÚSTÍ NAD LABEM - HRANICE ČR/NĚMECKO (DRESDEN)

Osa se nedotýká řešeného území

OS7 - ROZVOJOVÁ OSA ÚSTÍ NAD LABEM - CHOMUTOV - KARLOVY VARY - CHEB - HRANICE
ČR/NĚMECKO (NÜRNBERG)

Osa se dotýká řešeného území

(1) Podporovat pokrytí rozvojové oblasti územními plány, ověřovat a zpřesňovat řešení
problémů a využití rozvojových příležitostí územními studiemi a regulačními plány.

Priorita je naplněna pořízením
územního plánu.

2.4. Rozvojové osy nadmístního významu

NOS1 - ROZVOJOVÁ OSA NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU LOUNY - CHOMUTOV – HRANICE ČR/SRN (CHEMNITZ)

Osa se nedotýká řešeného území

NOS2 - ROZVOJOVÁ OSA NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU ÚSTÍ NAD LABEM - DĚČÍN - ČESKÁ KAMENICE
(VELKÁ BUKOVINA)

Osa se nedotýká řešeného území

-
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ZÚR se v řešeném území uplatňuje požadavky

NOS3 - ROZVOJOVÁ OSA NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU PETROHRAD - ŽATEC – HAVRAŇ – MOST

zohlednění požadavků v územním
plánu- požadavky výslovně

Osa se nedotýká řešeného území

3. ZPŘESNĚNÍ VYMEZENÍ SPECIFICKÝCH OBLASTÍ VYMEZENÝCH V PÚR A VYMEZENÍ DALŠÍCH SPECIFICKÝCH
OBLASTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU
3.1. Specifické oblasti PÚR

SOB5 - SPECIFICKÁ OBLAST MOSTECKO

Oblast se nedotýká řešeného území

SOB6 - SPECIFICKÁ OBLAST KRUŠNÉ HORY

Oblast se nedotýká řešeného území

3.2. Specifické oblasti nadmístního významu
NSOB1 - LOBENDAVSKO – KŘEČANSKO

Oblast se nedotýká řešeného území

NSOB2 - JIHOZÁPADNÍ MOSTECKO

Oblast se nedotýká řešeného území

NSOB3 – PERUCKO

Oblast se nedotýká řešeného území

NSOB4 – PĚTIPESKO

Oblast se nedotýká řešeného území

NSOB5 – ÚŠTĚCKO

Oblast se nedotýká řešeného území

NSOB6 - SPECIFICKÁ OBLAST PODBOŘANSKO

Oblast se nedotýká řešeného území

4. ZPŘESNĚNÍ VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ VYMEZENÝCH V PÚR A VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, VČETNĚ PLOCH A KORIDORŮ VEŘEJNÉ INFRASTUKTURY, ÚSES A ÚZEMNÍCH REZERV, U
PLOCH ÚZEMNÍCH REZERV STANOVENÍ VYUŽITÍ, KTERÉ MÁ BÝT PROVĚŘENO

4.1. Plochy a koridory dopravní
infrastruktury vymezené v PÚR

-

Plochy a koridory nezasahují do
řešeného území

4.2. Plochy a koridory dopravní
infrastruktury nadmístního
významu

-

Plochy a koridory nezasahují do
řešeného území

4.3. Plochy a koridory technické

-

Plochy a koridory nezasahují do
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ZÚR se v řešeném území uplatňuje požadavky

infrastruktury vymezené v PÚR

zohlednění požadavků v územním
plánu- požadavky výslovně
řešeného území

4.4. Plochy a koridory technické
infrastruktury nadmístního
významu

-

4.5. Plochy pro výrobu
nadmístního významu

ZÚR ÚK nevymezují nové plochy pro výrobu
nadmístního významu.

4.6. Plochy pro těžbu nerostných
surovin nadmístního významu

-

Vymezení ploch se nedotýká řešeného
území

4.7. Plochy a koridory územního
systému ekologické stability

NRBK / K4 / funkční

Vymezení nadregionálního biokoridoru
v ZÚR se pouze dotýká hranice území
obce. Vymezení bylo zpřesněno a
koordinováno s ÚPD sousedních obcí.

4.8. Území speciálních zájmů

ZÚR nevymezily tento jev.

Plochy a koridory nezasahují do
řešeného území

-

5. UPŘESNĚNÍ ÚZEMNÍCH PODMÍNEK KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE PŘÍRODNÍCH,
KULTURNÍCH A CIVILIZAČNÍCH HODNOT ÚZEMÍ KRAJE
5.1. Upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních hodnot území kraje
řešeného území se týkají následující podmínky:
(1) Ochranu, kultivaci a rozvíjení hodnot přírodního a krajinného prostředí na území
Ústeckého kraje považovat za prvořadý veřejný zájem. Stanovovat a dodržovat limity
rozvoje pro všechny aktivity, které by mohly způsobovat poškození těchto hodnot
(zejména se týká těžby hnědého uhlí a ostatních nerostných surovin, energetiky včetně obnovitelných zdrojů, dále těžké průmyslové výroby, technické a dopravní
infrastruktury, ale i rekreace a cestovního ruchu).

Požadavky jsou naplněny akceptací
ochranného režimu limitů na úseku
ochrany přírody a vymezením ÚSES.

(2) Zohlednit značný vzrůst potenciálu přírodních hodnot Krušných hor, které se po
přestálé ekologické krizi zotavují. Koordinovat opatření na ochranu Krušných hor s

Týká se oblasti mimo řešené území.
Požadavek nelze naplnit.
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Subkapitola řešení ZÚR
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zohlednění požadavků v územním
plánu- požadavky výslovně

postupem orgánů územního plánování Saska. Zvažovat perspektivní možnost
sjednocující velkoplošné formy ochrany Krušných hor. Ochránit Krušné hory před
necitlivou výstavbou velkých větrných elektráren, které mohou znehodnotit krajinný ráz
rozsáhlých částí hor.
(3) Těžbu nerostných surovin podřizovat dosahování přijatelné meze únosnosti
zatížení krajiny, snižovat celkovou zátěž území a nepřipustit zahájení otvírky více
ložisek současně v území s koncentrovaným výskytem. Uvolnění nového ložiska pro
těžbu nerostných surovin (výhradních a významných nevýhradních nerostů) je vždy
podmíněno komplexním posouzením místní situace, vyřešením střetů zájmů, včetně
stanovení takových podmínek rehabilitace a využití území po těžbě, které vyloučí
devastační důsledky pro území. V prostorech s koncentrovanou těžební aktivitou je
významným podmiňujícím hlediskem ukončení a zahlazení důsledků těžby v jiné
těžební lokalitě.

ÚP nenavrhuje nové otvírky ložisek.
Stávající těžba bude po dokončení

rekultivována.

(4) Stávající využívaná výhradní a nevýhradní ložiska považovat za územně
stabilizovaná. V souladu s platnými právními předpisy dodržovat zásady hospodárného
využití zásob ve využívaných výhradních a nevýhradních ložiscích a vytvářet
předpoklady pro ponechání dostatečné rezervní surovinové základny pro potřeby
budoucího využití.

Výhradní a nevýhradní ložiska jsou
považována za územně stabilizovaná.
Priorita splněna.

(5) Hospodárně využívat nerostné suroviny se zřetelem na reálně disponibilní zásoby,
kvalitativní charakteristiky, životnosti zásob stávajících ložisek pro nezbytnou potřebu,
v souladu s principy udržitelného rozvoje území kraje.

ÚP respektuje limity na úseku
horninového prostředí a nerostných
surovin.

(6) Zásoby hnědého uhlí v severočeské hnědouhelné pánvi považovat za jeden z
významných surovinových zdrojů pro výrobu elektrické energie a pro další výrobní
odvětví v ČR.

Požadavek je mimo řešené území.

(7) Vytvářet podmínky pro vznik nových přírodních hodnot formou rekultivace
rozsáhlých prostor zasažených těžbou hnědého uhlí (a dalších surovin). Dokončovat
rekultivace v bývalých lomech Most a Chabařovice a na vnějších výsypkách
Radovesice a Pokrok. Pokračovat a dále připravovat rekultivace provozovaných lomů
ČSA, Bílina, Libouš a Vršany - zohledňovat specifické podmínky a předpoklady v
jednotlivých lokalitách (urbanistická poloha, hodnoty území, na které lze navázat,
územně technické možnosti).

Stávající plochy těžby budou po
dokončení rekultivována..

(8) Revitalizovat úseky vodních toků, které byly v minulosti v souvislosti s těžbou uhlí,
rozvojem výroby nebo urbanizačním procesem necitlivě upravené, přeložené nebo
zatrubněné (řeka Bílina v Ervěnickém koridoru). Dosáhnout zlepšení kvality vody v
tocích dosud ovlivněných těžebními činnostmi a průmyslovou výrobou.

Na území obce nebyly vymezeny
plochy konkrétní opatření na úseku
revitalizace vodních toků.
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Subkapitola řešení ZÚR

ZÚR se v řešeném území uplatňuje požadavky

zohlednění požadavků v územním
plánu- požadavky výslovně

(9) Chránit, kultivovat a rozvíjet přírodní hodnoty i mimo rámec území se stanovenou
ochranou krajiny a přírody, v územích charakterizovaných jako dynamická a
harmonická krajina, dále v exponovaných koridorech podél významných vodních toků a
v oblastech při významných vodních plochách.

Požadavek je naplněn respektováním
a zohledněním limitů a hodnot na
úseku ochrany přírody při vymezování
PRZV, jejichž podmínky určuje režim
využití území.

(10) Skladebné části regionálního a nadregionálního ÚSES chránit před zásahy, které
by znamenaly snížení úrovně jejich ekologické stability, upřesňovat vymezení
skladebných částí ÚSES v ÚPD obcí, postupně přistupovat ke zpracování projektů
ÚSES a k jejich realizaci, zejména v místech, kde je provázanost systému narušena.

Požadavek je naplněn vymezení ÚSES
v rámci územního plánu ve všech
úrovních a v souladu se ZUR.

(11) Zaměřit pozornost na podmínky využívání zemědělských území – zachování
jedinečnosti kulturní krajiny; minimalizovat zábory zejména nejkvalitnějších
zemědělských půd; podporovat ozdravná opatření - ochrana proti erozním účinkům
vody, větru a příprava na realizaci ÚSES, zvýšení prostupnosti zemědělské krajiny,
zamezení její zbytečné fragmentace; obnovit péči o dlouhodobě nevyužívaná území;
vymezovat území vhodná pro pěstování biomasy a rychle rostoucích dřevin pro
technické a energetické účely - nevymezovat však tento způsob využití území ve
zvláště chráněných velkoplošných územích (NP, CHKO).

Požadavek je naplněn respektováním
a zohledněním limitů a hodnot na
úseku ochrany ZPF při vymezování
PRZV
a
zejména
nových
zastavitelných ploch. Pro zemědělská
území a zajištění jejich funkce byly
v územním plánu vymezeny plochy
zemědělské, případně plochy smíšené
nezastavěného území.
Územní plán v rozsahu přiměřeném
rozvojovému potenciálu obce navrhuje
plošný rozvoj na úkor ZPF a obsahuje
vyhodnocení záborů ZPF.

5.2. Upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje civilizačních hodnot území kraje

řešeného území se týkají následující podmínky:
(12) Respektovat rozsah rozvojových oblastí, os a specifických oblastí kraje
vymezených v ZÚR ÚK. Ostatní části kraje pokládat za stabilizované s přirozenou
mírou rozvoje.

Požadavek byl respektován a
vyhodnocení podmínek vyplývajících
z polohy v rozvojové ose je obsaženo
výše v této tabulce

(13) V rozhodování o využití území a lokalizaci zásadních investic vycházet z potřeby
sladění administrativně správní role center a jejich skutečného významu jako
pracovních a obslužných center.

Vzhledem
k pouze
lokálnímu
administrativně správnímu významu
obce nejsou zásadní investice
obsahem územního plánu. Počítat je
pouze třeba se zachováním a řádnou
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Subkapitola řešení ZÚR

ZÚR se v řešeném území uplatňuje požadavky

zohlednění požadavků v územním
plánu- požadavky výslovně
údržbou existující dopravní a technické
infrastruktury.

(14) Posilovat význam nadregionálního centra Ústí nad Labem v kooperaci s rozvojem
regionálního centra Teplice.

Navržený rozvoj obce zohledňuje
význam nadregionálního centra Ústí
nad Labem.

(15) Stabilizovat (přiměřeným způsobem i doplnit nebo obnovit) sídelní strukturu v
pánevní oblasti, zamezit dalšímu zániku sídel nebo jejich částí v předpolí činných dolů.

Tento požadavek je naplněn návrhem
zastavitelných ploch ve sféře obytného
území. Zánik vlivem těžby se
nepředpokládá.

(16) Podporovat vzájemně výhodnou provázanost a kooperaci sídel v příhraničním
prostoru ČR a SRN.

Požadavek je mimo řešené území.

(17) Podporovat a upřednostňovat revitalizaci nedostatečně využitých nebo
zanedbaných areálů a ploch průmyslového, zemědělského, vojenského či jiného
původu typu brownfield před zakládáním nových průmyslových ploch ve volné krajině.

Nevyužívané areály jsou otevřené
revitalizaci a dalšímu využití a
zařazeny do vhodných druhů PRZV.
Záleží na finančních možnostech
vlastníků, případně investorů tento
potenciál využít.

(18) Chránit před nevhodným využitím a v potřebném rozsahu rozvíjet území intenzivní
příměstské rekreace a rekreace ve volné krajině.

Rekreace ve volné krajině je zajištěna
zachováním stávající sítě lesních a
polních cest, podmínkami využití
jednotlivých druhů PRZV a návrhem
sportovně rekreačních ploch.

(19) Respektovat program modernizace a dostavby tepelných elektráren, bez
překročení jejich souhrnné stávající výkonové kapacity.

Požadavek je mimo řešené území.

(20) Kriticky posuzovat a zohledňovat záměry na doplnění energetických přenosových
vedení pro zajištění vyšší míry spolehlivosti a bezpečnosti dodávek na území kraje a
zvýšení přenosové kapacity soustavy ve vztahu k ČR i k sousedícím státům (VVN,
VTL).

Požadavek je mimo řešené území.

(21) Podporovat realizaci ochranných opatření zvyšující míru zabezpečení civilizačních
hodnot kraje proti záplavám a dalším hrozbám katastrofických situací.

Navrženým konkrétním opatřením
k eliminaci významných rizik je plocha
K_AR_02, pro zlepšení retenčních
schopností území.

(22) Podporovat dotvoření ucelených, plně funkčních silničních a železničních
dopravních systémů (zejména dostavba silnice I/13, dostavba dálnic D6 a D7,

Požadavek je mimo řešené území.

Ing. arch. František Pospíšil a kol.
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modernizace železniční infrastruktury, záměr na výstavbu vysokorychlostní železniční
tratě a jiné).
(23) Zohlednit záměry na zlepšení plavebních podmínek na Labi v úseku Střekov –
hranice okresů Ústí nad Labem / Děčín a respektovat koridor Labské vodní cesty
mezinárodního významu v úseku hranice okresů Ústí nad Labem / Děčín - státní
hranice ČR / SRN – při respektování podmínek ochrany přírody a krajiny.

Požadavek je mimo řešené území.

(24) Sledovat a respektovat dlouhodobý záměr na průtah vysokorychlostní trati VRT
územím kraje.

Požadavek je mimo řešené území.

5.3. Upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje kulturních hodnot území kraje

řešeného území se týkají následující podmínky:
(25) Zohledňovat navrhovaná chráněná území: např. krajinné památkové zóny,
městské památkové zóny, vesnické památkové zóny a archeologické památkové
rezervace.

Tyto zóny se v území nevyskytují.

(26) Mezi památkové hodnoty zahrnovat též doklady industriálního vývoje kraje,
vyhledávat a chránit vhodné objekty a areály tohoto typu hodnot, sledovat možnosti
jejich využití v nových podmínkách.

Významné hodnoty industriálního
vývoje se v území nevyskytují.

(27) Chránit a rozvíjet hodnoty jedinečné kulturní krajiny kraje, pozornost zaměřovat na
ochranu obzorových linií horských masivů, krajinných dominant, význačných
výhledových bodů a pohledových os, typických a známých vedut sídel apod. V této
souvislosti ochránit Krušné hory před necitlivou výstavbou velkých větrných elektráren,
které mohou znehodnotit krajinný ráz rozsáhlých částí hor.

Územní plán neobsahuje návrh
výstavby velkých větrných elektráren.

(28) Prioritně zajišťovat ochranu a kultivaci kulturních hodnot krajiny v oblastech
významných pro rekreaci a cestovní ruch, v oblastech navázaných na velké
koncentrace obyvatel - jádra městských zón a příměstské oblasti, v koridorech při
významných dopravních tazích, v oblastech, které jsou poznamenány vlivy těžby
surovin a průmyslové výroby

Ochrana urbanisticky a architektonicky
významných lokalit a objektů je
zohledněna v režimu ochrany hodnot
územního plánu

(29) Podpořit společenský zájem o průběh rozsáhlých rekultivačních záměrů na území
s probíhající těžbou surovin, zejména hnědého uhlí, formou zajištění dopravní
dostupnosti a úpravy panoramatických výhledových míst s informační základnou
týkající se postupných kroků rekultivace a revitalizace poškozené krajiny.

Zemědělská rekultivace po probíhající
těžbě je zapracována formou územní
rezervy nad plochami těžby.

(30) Při navrhování a posuzování vhodnosti formy rozvojových záměrů nadmístního
významu sledovat hledisko respektování krajinného rázu a krajinných hodnot,

ÚP nevymezuje záměry nadmístního
významu.

Ing. arch. František Pospíšil a kol.
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nepřipouštět zbytné výrazové nebo funkčně konkurenční záměry.

(31) Sledovat možnost obnovy historických fenoménů – obnovení průhledů, dominant,
odstranění negativních civilizačních prvků poškozujících krajinný ráz, majících
nevhodné vazby vůči krajinným nebo památkovým hodnotám.

Ochrana urbanisticky a architektonicky
významných lokalit a objektů je
zohledněna v režimu ochrany hodnot
územního plánu.

6. STANOVENÍ CÍLOVÝCH KVALIT KRAJIN, VČETNĚ ÚZEMNÍCH PODMÍNEK PRO JEJICH ZACHOVÁNÍ NEBO DOSAŽENÍ
KC NP České Švýcarsko (1)
krajina velmi vysokých přírodních, krajinných a estetických hodnot

krajinný celek se nedotýká řešeného
území

KC CHKO Labské pískovce (2)
krajina vysokých přírodních, krajinných a estetických hodnot

KC CHKO Lužické hory (3)
krajina vysokých přírodních, krajinných, estetických a kulturních hodnot
KC CHKO Kokořínsko (4)
krajina vysokých přírodních, krajinných, estetických a kulturních hodnot

krajinný celek se nedotýká řešeného
území

krajinný celek se nedotýká řešeného
území
krajinný celek se nedotýká řešeného
území

KC CHKO České středohoří - Milešovské a Verneřické středohoří (5a)
krajina vysokých přírodních, krajinných, estetických a kulturních hodnot,

krajinný celek se dotýká
řešeného území

krajina venkovská se zachovanými a rozvíjenými typickými znaky.
a) preferovat ochranu a konzervaci
dochovaných hodnot krajinného celku

Požadavky jsou naplněny akceptací
ochranného režimu limitů na úseku
ochrany přírody .

b) ve vybraných částech krajinného celku
preferovat ekologicky zaměřené lesní
hospodářství a extenzivní zemědělství
pro podporu hodnot krajinného rázu a
posílení biologické diverzity,

Požadavek je naplněn zejména
vymezením ploch s rozdílným
způsobem využití, které závazně určují
režim využití území. Pro zemědělská a
lesní území a zajištění jejich funkce
jsou v územním plánu vymezeny
následující plochy, zejména
- plochy zemědělské,

Ing. arch. František Pospíšil a kol.
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- plochy lesní
- plochy smíšené nezastavěného
území
Územní plán v rozsahu malém a
přiměřeném jeho rozvojovému
potenciálu navrhuje plošný rozvoj na
úkor ZPF a jeho součástí je
vyhodnocení záborů ZPF i odůvodnění
těchto záborů.
c) stabilizovat obyvatelstvo ve stávajících
sídlech uvážlivou podporou cestovního
ruchu, turistiky, rekreace i výrobních
funkcí (zejména tradičních forem
zemědělství), v souladu s veřejným
zájmem na ochraně přírody a krajiny a
diferencovaně dle významu konkrétní
lokality v rámci krajinného celku,

Požadavek je naplněn vymezením
rozvojových ploch pro bydlení a
smíšených obytných ploch.

d) zamezit otvírce nových lokalit těžby
nerostných surovin (zejména se jedná o
čediče, znělce, štěrkopísky),

Územní plán nenavrhuje nové lokality
těžby.

e) individuálně posuzovat všechny
záměry, které by krajinný ráz mohly
negativně ovlivnit, s ohledem na potřebu
uchování vysoké hodnoty krajinného rázu
s harmonickým zastoupením složek
přírodních a kulturních,

Ochranu dochovaných hodnot
krajinného rázu, které by mohly být
ovlivněny návrhem rozvojových ploch,
zajišťuje koncepcí ÚP, která zahrne
pouze vymezení nezbytně nutných
nových zastavitelných ploch a dále
skutečnost, že ÚP je podroben
vyhodnocení vlivů ÚP na udržitelný
rozvoj území

f) koordinovat rozvoj krajiny s dosažením
cílových parametru Labské vodní cesty
mezinárodního významu.
KC CHKO České středohoří - Lounské středohoří (5b)
krajina unikátních přírodních, krajinných a estetických hodnot, krajina venkovská se

Ing. arch. František Pospíšil a kol.

Návrh k veřejnému projednání

Požadavek se netýká řešeného území.

krajinný celek se nedotýká řešeného
území
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zachovanými a rozvíjenými typickými znaky.
KC České středohoří - Milešovské středohoří (6a)
krajina vysokých přírodních, krajinných a estetických hodnot, krajina venkovská se
zachovanými a rozvíjenými typickými znaky.

krajinný celek se nedotýká řešeného
území

KC České středohoří – Lounské středohoří (6b)

krajinný celek se nedotýká řešeného
území

krajina vysokých přírodních, krajinných a estetických hodnot
KC Krušné hory - náhorní plošiny (7a)
krajina vysokých přírodních, krajinných, estetických a kulturních hodnot, krajina
rekreačně využívaná.
KC Krušné hory - svahy, vrcholy a hluboká údolí (7b)
krajina vysokých přírodních, krajinných, estetických a kulturních hodnot, krajina
rekreačně využívaná
KC Doupovské hory (8)
krajina venkovská vysokých přírodních, krajinných a estetických hodnot
KC Jesenická pahorkatina (9)
krajina harmonická, bez vysokých přírodních či kulturních hodnot, avšak esteticky a
krajinářsky kvalitní, s vysokou hodnotou krajinného rázu, krajina venkovská.
KC Džbán (10)
krajina harmonická, bez vysokých přírodních či kulturních hodnot, avšak esteticky a
krajinářsky kvalitní, s vysokou hodnotou krajinného rázu, krajina venkovská.
KC Ralská pahorkatina (11)
krajina harmonická, esteticky a krajinářsky kvalitní, s vysokou hodnotou krajinného
rázu, krajina venkovská.

krajinný celek se nedotýká řešeného
území

krajinný celek se nedotýká řešeného
území
krajinný celek se nedotýká řešeného
území
krajinný celek se nedotýká řešeného
území

krajinný celek se nedotýká řešeného
území

krajinný celek se nedotýká řešeného
území

KC Šluknovská pahorkatina (12)
krajina převážně harmonická, bez vysokých přírodních či kulturních hodnot, avšak
esteticky a krajinářsky většinou kvalitní, s vysokou hodnotou krajinného rázu, krajina
venkovská i městská.

Ing. arch. František Pospíšil a kol.

Návrh k veřejnému projednání
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KC Severočeské nížiny a pánve (13)
krajina lokálně s vysokými přírodními, krajinnými a estetickými hodnotami (nivy řek,
vulkanity),krajina venkovská i městská, krajina s optimálními půdními a klimatickými
podmínkami pro zemědělství, krajina obnovených tradičních a dále rozvíjených
krajinných hodnot

a) respektovat zemědělství jako určující krajinný
znak krajinného celku, lokálně s typickým
tradičním zaměřením (chmelařství, vinařství,
ovocnářství, zelinářství),

krajinný celek se dotýká řešeného
území

Požadavek je naplněn zejména
vymezením ploch s rozdílným
způsobem využití, které závazně
určuje režim využití území. Pro
zemědělská území a zajištění jejich
funkce budou v územním plánu
vymezeny následující plochy, zejména
-

plochy zemědělské,

plochy smíšené
nezastavěného území
Územní plán v rozsahu přiměřeném
jeho rozvojovému potenciálu navrhuje
plošný rozvoj na úkor ZPF a jeho
součástí je vyhodnocení záborů ZPF i
odůvodnění těchto záborů.

b) napravovat narušení krajinných hodnot
způsobené velkoplošným zemědělským
hospodařením, prioritně realizovat nápravná
opatření směřující k obnově ekologické rovnováhy
(ÚSES),
c) napravovat či zmírňovat narušení krajiny
lokálně postižené zejména velkoplošnou těžbou
štěrkopísků, vápenců či umístěním rozsáhlých
rozvojových zón ve volné krajině,

d) stabilizovat venkovské osídlení významné pro
naplňování cílových charakteristik krajiny,

Ing. arch. František Pospíšil a kol.
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Požadavky jsou naplněny akceptací
ochranného režimu limitů na úseku
ochrany přírody a vymezením ÚSES.
Požadavek je naplněn zařazením ploch
po těžbě surovin do vhodných druhů
PRZV čímž ÚP vytváří předpoklady pro
jejich rekultivaci.

Požadavek je naplněn návrhem
odpovídajícího množství rozvojových
ploch pro bydlení, které navazují na již
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založenou sídelní strukturu.

e) uvážlivě rozvíjet výrobní funkce tak, aby
nedocházelo k negativním změnám přírodního a
krajinného prostředí,

Pro eliminaci negativních změn
přírodního a krajinného prostředí, které
by mohly být ovlivněny v souvislosti
s návrhem ploch výrobní funkce je
územní plán podroben vyhodnocením
vlivů ÚP na udržitelný rozvoj území.

f) individuálně posuzovat navrhované změny
využití území a zamezovat takovým změnám,
které by krajinný ráz mohly poškozovat.

Ochranu dochovaných hodnot
krajinného rázu, které by mohly být
ovlivněny návrhem rozvojových ploch,
ÚP zajišťuje vyhodnocením vlivů ÚP na
udržitelný rozvoj území.

KC Severočeská devastovaná a souvisle urbanizovaná území (14)
krajina směřující k obnově ekologické rovnováhy a vytvoření nové krajinné struktury po
devastaci velkoplošnou povrchovou těžbou hnědého uhlí a překročení mezí únosnosti
území energetickou a průmyslovou výrobou,

krajinný celek se nedotýká řešeného
území

7. VYMEZENÍ VPS, VPO, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A VYMEZENÍ
ASANAČNÍCH ÚZEMÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT
7.1. Vymezení ploch a koridorů
veřejně prospěšných staveb

ZÚR ÚK nevymezují na území Velkého
Chvojna žádné veřejně prospěšné
stavby.

7.2. Vymezení ploch a koridorů
veřejně prospěšných opatření

ZÚR ÚK nevymezují na území Velkého
Chvojna veřejně prospěšná opatření
ani asanační území.

7.3. Vymezení staveb a opatření
k zajišťování obrany a
bezpečnosti státu

ZÚR ÚK nevymezují žádné stavby a
opatření k zajišťování obrany a
bezpečnosti státu.

7.4. Vymezení asanačních území
nadmístního významu

Ing. arch. František Pospíšil a kol.

Území nezasahují do řešeného území
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8. STANOVENÍ POŽADAVKŮ NA KOORDINACI ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI OBCÍ A NA ŘEŠENÍ V ÚZEMNĚ
PLÁNOVACÍ DOKUMENTACI OBCÍ, ZEJMÉNA S PŘIHLÉDNUTÍM K PODMÍNKÁM OBNOVY A ROZVOJE SÍDELNÍ
STRUKTURY
a) požadavky na koordinaci
koridorů a ploch v ZÚR ÚK
vymezených veřejně
prospěšných staveb, veřejně
prospěšných opatření (kromě
ÚSES), návrhů, asanací a
územních rezerv

ZÚR ÚK neobsahují na území Velkého
Chvojna požadavky na koordinaci
uvedených záměrů

b) požadavky na koordinaci
koridorů a ploch v ZÚR ÚK
vymezených nadregionálních a
regionálních skladebných částí
ÚSES (funkční části; části k
založení - veřejně prospěšná
opatření)

Územní plán vymezil ÚSES v souladu
s vymezením v ZÚR.Vymezení
nadregionálního biokoridoru se v rámci
zpřesnění do lokální úrovně v ÚP po
koordinaci s vymezením na území
sousedních obcí nedotýká území obce
Velké Chvojno.

koridor ÚSES - NRBK / K 4 / funkční.

9. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH SE UKLÁDÁ PROVĚŘENÍ ZMĚN JEJICH VYUŽITÍ ÚZEMNÍ STUDIÍ
ZÚR ÚK nevymezuje plochy a koridory, pro které je nutno pořídit územní studii.
10. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE POŘÍZENÍ A VYDÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU ORGÁNY KRAJE
PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH JEJICH VYUŽITÍ, VČETNĚ STANOVENÍ, ZDA SE BUDE JEDNAT O
REGULAČNÍ PLÁN Z PODNĚTU NEBO NA ŽÁDOST, A LHŮTY PRO VYDÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU Z PODNĚTU
ZÚR ÚK nevymezuje plochy a koridory, pro které
je nutno pořídit regulační plán.
11. ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU V ROZSAHU DLE PŘÍLOHY Č. 9 PRO PLOCHU NEBO KORIDOR VYMEZENÝ PODLE
KAPITOLY 10
ZÚR ÚK nevymezuje plochy a koridory, pro které
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KAPITOLA ŘEŠENÍ ZÚR

Subkapitola řešení ZÚR

ZÚR se v řešeném území uplatňuje požadavky

zohlednění požadavků v územním
plánu- požadavky výslovně

je nutno pořídit a vydat regulační plán.
12. STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ (ETAPIZACE), JE-LI TO ÚČELNÉ
ZÚR ÚK nestanovuje pořadí změn v území
(etapizaci).
13. STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE § 37 ODST. 7 STAVEBNÍHO ZÁKONA
Nejsou stanovena kompenzační opatření týkající
se řešeného území územního plánu.
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2.3

Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území

Širší územní vztahy jsou stabilizovány. V ÚP Velké Chvojno nejsou vymezeny žádné nové rozvojové plochy
(zastavitelné plochy) přesahující územně do okolních obcí Libouchec, Chuderov a Ústí nad Labem. Trasy
stávající veřejné dopravní a technické infrastruktury přesahující území obce jsou v území rovněž stabilizované,
v ÚP nejsou vymezeny žádné jejich úpravy. Rovněž na území sousedních obcí nejsou navrhovány žádné
záměry s přesahem na území obce Velké Chvojno.
Jedinou oblastí, dotýkající se širších vztahů, je koordinace vymezení prvků ÚSES tak, aby byl zajištěn soulad
návaznosti skladebných prvků na území okolních obcí. Řešení ÚP zpřesnilo vymezení lokálních prvků ÚSES a
zkoordinovalo jejich vymezení s vymezením v platné ÚPD sousedních obcí a vymezením regionálních a
nadregionálních prvků ÚSES, které se na území obce nevyskytují (vymezení skladebných prvků ÚSES
regionálního a nadregionálního významu nezasahuje do řešeného území).
Obec Chuderov – v současné době se pořizuje nový Územní plán Chuderov, je zpracován jeho návrh z 11/2018,
společné jednání se konalo v 02/2019. Vymezení prvků ÚSES je v ÚP Velké Chvojno zkoordinováno s touto
rozpracovanou ÚPD. Na území obce Chuderov přesahují, anebo jsou vedeny na vzájemných hranicích a jsou
v obou ÚPD zkoordinovány lokální biokoridory LBK 558, LBK 569, LBK 570, LBK 581 a LBK 582.
Statutární město Ústí nad Labem – platnou ÚPD je Územní plán Ústí nad Labem z roku 2011 (v roce 2015
rozhodnuto o pořízení nového ÚP). Na území Ústí nad Labem přesahují lokální biokoridory LBK 556 a LBK 558.
Na území Ústí nad Labem na oba biokoridory navazují v ÚP Ústí nad Labem vymezená lokální biocentra LBC 99
a LBC 115.
Obec Libouchec – platnou územně plánovací dokumentací obce Libouchec je Územní plán sídelního útvaru
Libouchec z roku 1999 a několik jeho následných změn (naposledy Změna č. 7 z roku 2015). Obec Libouchec
pořizuje nový územní plán, v současné době je schváleno jeho zadání. Vzhledem k této skutečnosti se
přepokládá, že následně zpracovávaný návrh ÚSES bude v návrhu ÚP Libouchec s ÚP Velké Chvojno
zkoordinován.

2.4

Vyhodnocení souladu s územní studií krajiny

V průběhu zpracování územního plánu byla pořízena Územní studie krajiny pro správní obvod obce s rozšířenou
působností Ústí nad Labem (projektant: Ing. arch. Ladislav Komrska, pořizovatel: Magistrát města Ústí nad
Labem Odbor investic a územního plánování, Oddělení územního plánování Velká Hradební 8, 401 00 Ústí nad
Labem).
Územní plán respektuje zařazení obce do krajinného celku Velké Chvojno – Libouchec - prostor oddělující krajinu
Českého středohoří a Labských pískovců utvářený Liboucheckou brázdou a okrajem Středohoří v okolí Velkého
Chvojna.
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Koncepce řešení územního plánu , zejména po podstatné redukci zastavitelných ploch na základě výsledku
společného jednání naplňuje cílovou kvalitu krajiny – tou je její lesozemědělská funkce. Podmínky využití
stanovené územním plánem a plánovaný rozvoj odpovídají územní studií stanovené akceptovatelné sukcesi
zemědělské půdy v nižších třídách ochrany a vytváří předpoklady pro sukcesi kompaktních přírodně blízkých
společenství s potenciálem zadržení povrchových vod a možnosti obnovy přirozených projevů vodních toků v
údolních nivách zastavěného území.
Koncepce ÚP naplňuje požadovanou stabilizaci sídel ve stávající sídelní struktuře s možností separace dopravní
trasy na silnici I/13 od urbanizovaného území (souběh s železniční tratí) včetně umístění areálů zemědělské a
další výroby v prostoru mimo kontaktní prostor s čelem a „V“ údolími Krušných hor a mimo prostor CHK České
Středohoří.
Zásadním je naplnění požadavku nepodporovat další rozvoj sídel mimo rozvojové plochy dané původním
územním plánem. V této souvislosti je zásadní vyřazení plochy Z_ZD_07 pro průmyslově skladový areál ve
Žďáru u Velkého Chvojna.

3

VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ZEJMÉNA
S POŽADAVKY NA OCHRANU ARCHITEKTONICKÝCH A URBANISTICKÝCH
HODNOT V ÚZEMÍ A POŽADAVKY NA OCHRANU NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

1) Územní plán Velké Chvojno plní požadavky §18 (1), (2), (3) zákona č.183/2006 Sb. (Stavební zákon)
takto:
Řešení územního plánu vymezením zastavěných, zastavitelných a přestavbových ploch a ploch změn v krajině spolu
s koordinací zařazení řešeného území do jednotlivých typů ploch s rozdílným způsobem využití a podrobením
návrhu územního plánu vyhodnocení jeho vlivu na udržitelný rozvoj území:
18/1 - vytváří předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území.
18/2 - zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území komplexním řešením účelného využití a
prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a
soukromých zájmů na rozvoji území na základě společenského a hospodářského potenciálu rozvoje.
18/3 - koordinuje veřejné i soukromé záměry změn v území, výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj
území a konkretizuje ochranu veřejných zájmů.
2) Územní plán Velké Chvojno plní požadavky §18 (4), (5), (6), §19 (1a,b) zákona č.183/2006 Sb. (Stavební
zákon) takto:
Řešení územního plánu stanovením koncepce ochrany a rozvoje hodnot, zohledněním ochranného režimu
hodnot a limitů využití území, vymezením zastavěných, zastavitelných, přestavbových ploch a ploch změn
v krajině a jejich zařazením do jednotlivých typů ploch s rozdílným způsobem využití spolu se stanovením
podmínek jejich využití:
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18/4 - chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického,
architektonického a archeologického dědictví. Přitom chrání krajinu jako podstatnou složku prostředí
života obyvatel a základ jejich totožnosti. S ohledem na to určuje podmínky pro hospodárné využívání
zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků. Zastavitelné
plochy vymezuje s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území.
18/5 - v nezastavěném území podmíněně umisťuje stavby, zařízení a jiná opatření pouze pro
zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou
dopravní a technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro
odstraňování jejich důsledků a dále taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho
využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení,
ekologická a informační centra.
18/6 - na nezastavitelných pozemcích umožňuje výjimečně umístit technickou infrastrukturu způsobem,
který neznemožní jejich dosavadní užívání.
19/1/a - respektuje zjištěné přírodní, kulturní a civilizační hodnoty.
19/1/b - stanovuje koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a
podmínky území.

3) Územní plán Velké Chvojno plní požadavky §19/1c-o zákona č.183/2006 Sb. (Stavební zákon) takto:
Řešení územního plánu zařazením celého území obce do jednotlivých typů ploch s rozdílným způsobem využití
spolu se stanovením podmínek jejich využití, respektováním a akceptací limitů využití území, stanovením
povinnosti pořídit územní studie či dohodu o parcelaci, a podrobením návrhu územního plánu vyhodnocení jeho
vlivu na udržitelný rozvoj území:
19/1/c - prověřuje a posuzuje potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich provedení, jejich přínosy,
problémy, rizika.
19/1/d - stanovuje v regulativech urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a
prostorové uspořádání území a na jeho změny, zejména na umístění, uspořádání a řešení staveb a
veřejných prostranství.
19/1/e - stanovuje podmínky pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění a uspořádání
staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty území a využitelnost navazujícího území.
19/1/f - umožňuje ve vybraných prostorech v rámci územní studie stanovení pořadí provádění změn v
území (etapizaci), pozn. etapizace nebyla v ÚP uplatněna, využita byla možnost uplatnění pořízení
územní studie jako podmínka pro rozhodování o změnách v území.
19/1/k - vytváří územní podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro
odstraňování jejich důsledků, a to především přírodě blízkým způsobem.
19/1/h - vytváří v území podmínky pro odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn.
19/1/i - stanoví podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení, rekreaci a cestovní
ruch.
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19/1/j vytváří v území podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků z veřejných rozpočtů na změny
v území.
19/1/k - vytváří v území podmínky pro zajištění civilní ochrany.
19/1/l - určuje nutné asanační, rekonstrukční a rekultivační zásahy do území – zejména návrhem ploch
dostaveb proluk v zastavěném území a zařazením ploch brownfields do odpovídajícího druhu PRZV.
19/1/n - reguluje rozsah ploch pro využívání přírodních zdrojů, zejména v oblasti těžby nerostných
surovin.
19/1/o - uplatňuje poznatky zejména z oborů architektury, urbanismu, územního plánování a ekologie a
památkové péče – a to zejména stanovením podmínek prostorového uspořádání v PRZV.

4) Územní plán Velké Chvojno plní požadavky § 19/1/m a §19/2 zákona č.183/2006 Sb. (Stavební zákon)
takto:
Vzhledem k charakteru záměrů, v souladu s požadavky zadání územního plánu, dokumentace návrhu územního
plánu:
- byla prověřena hodnocením vlivu na udržitelný rozvoj území
- neobsahuje posouzení vlivu ÚP na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast a návrh
kompenzačních opatření

4

VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO
PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Územní plán splňuje požadavky stanovené stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy a je zpracován a byl
pořízen v souladu s cíli a úkoly územního plánování stanovenými v § 18 a § 19 stavebního zákona.
Splňuje požadavky na obsah územního plánu a jeho odůvodnění stanovené v § 43 a § 54 stavebního zákona a
v příloze č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a
způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů. Rovněž splňuje požadavky vyhlášky
č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.
V souladu s § 158 stavebního zákona byl zpracován fyzickou osobou, která má oprávnění k výkonu vybraných
činností ve výstavbě (zpracování ÚPD) podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 360/1992 Sb., ve znění
pozdějších předpisů).
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VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ
A SE STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH
PŘEDPISŮ, POPŘÍPADĚ S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ

Územní plán je zpracován v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů
podle zvláštních právních předpisů.
Stanoviska krajského úřadu a vyjádření dotčených orgánů uplatněná k návrhu zadání podle § 47 stavebního
zákona byla do zadání, schváleného Zastupitelstvem obce Velké Chvojno zapracována. Požadavky z nich
vyplývající byly do návrhu územního plánu k projednání podle § 50 odst. 2 a 3 stavebního zákona (společné
jednání, písemné projednání s veřejností) zapracovány.
Do upraveného a posouzeného návrhu územního plánu k řízení o návrhu s veřejným projednáním podle § 52
stavebního zákona byly zapracovány požadavky uplatněné ve stanoviscích krajského úřadu a dotčených orgánů
v rámci projednání návrhu územního plánu podle § 50 stavebního zákona, popř. výsledky jejich následného
dohodovacího procesu.

Kapitola bude doplněna po veřejném projednání návrhu.

6

VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ

Údaje o splnění požadavků zadání územního plánu Velké Chvojno jsou uvedeny v následujícím textu této
kapitoly. Pro přehlednost jsou požadavky odůvodnění vytištěny modrou barvou písma a text vyhodnocení splnění
požadavků je uveden kurzivou.

a/ Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené
zejména v cílech zlepšování dosavadního stavu, včetně rozvoje obce a
ochrany hodnot v území, v požadavcích na změnu charakteru obce,
jejího vztahu k sídelní struktuře a dostupnosti veřejné infrastruktury
a.1/ Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, stanovení cílů zlepšování dosavadního stavu,
rozvoje obce a ochrany hodnot jejího území, požadavky na změnu charakteru obce a jejího vztahu k
sídelní struktuře
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požadavek zadání
vyhodnocení
Základním požadavkem na zpracování územního plánu je vytvořit předpoklady a stanovit podmínky pro
všestranný a vyvážený rozvoj obce, úměrný její velikosti a významu v systému osídlení.
Územní plán vytvoří podmínky pro zlepšení kvality stávající struktury zástavby uvnitř zastavěných částí obce a
navrhne dostatečné, pro území však přiměřené a únosné množství ploch rozvojových mimo zastavěné území.
Územní plán se zaměří především na vytváření příznivých podmínek pro stávající obyvatele obce i pro nové
zájemce o bydlení vytvářením podmínek pro zlepšení kvality současného bydlení a nabídkou ploch pro novou
výstavbu pro bydlení. Předpokládá se především forma individuálního bydlení v rodinných domech.
Rozvoj bydlení bude podpořen odpovídající možností rozvoje občanského vybavení a dalších služeb.
Ve sféře výrobní a podnikatelské se nepředpokládá vymezování dalších ploch pro výrobu nad rámec
stávajících výrobních areálů v obci. Činnosti výrobní a skladovací, různé druhy podnikatelských záměrů apod. by
měly být pouze nerušícím doplněním obytných funkcí území. Bude upřednostňováno účelné využití stávajících
areálů. Kromě stávajících ploch, ploch vymezených v ÚPnSÚ Velké Chvojno a ploch určených k prověření (viz
přílohu zadání), se další rozsáhlejší výrobní aktivity nepředpokládají a nejsou žádoucí.
Zohledněn bude požadavek na využití potenciálu území pro sport a rekreaci vytvořením příznivých podmínek
pro rozvoj rekreačních, sportovních a volnočasových aktivit.

Územní plán návrhem ploch změn vytváří podmínky pro všestranný a vyvážený rozvoj obce, úměrný její velikosti
a významu v systému osídlení.
Stanovené podmínky pro výstavbu a využití ploch vytváří předpoklady pro zlepšení kvality stávající struktury
zástavby uvnitř zastavěných částí obce. Počet a rozloha rozvojových ploch tvoří dostatečný a přiměřené
množství ploch mimo zastavěné území.
Navržené plochy změn ve sféře bydlení (převažující forma), výroby, smíšených obytných ploch a ploch
veřejných prostranství a sportovní vybavenosti směřují především ke zlepšení podmínek pro místní
obyvatelstvo. Nerušící výroba je podpořena v rámci smíšených obytných ploch a různé druhy podnikatelských
záměrů jsou navrženy jako nerušícím doplněním obytných funkcí území.

Územní plán Velké Chvojno za tímto účelem bude sledovat zejména priority:

požadavek zadání
vyhodnocení
Vycházet z postavení obce Velké Chvojno v dané lokalitě venkovského osídlení podle jednotlivých částí obce.
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Respektovat a rozvíjet kulturní a historické hodnoty sídla a specifické přírodní podmínky.
Návrhem optimálního způsobu využití a prostorového uspořádání v severní části ORP Ústí n. L. vytvářet
podmínky pro vyvážený rozvoj tohoto území.
Zmírňovat negativní vlivy působící v tomto území.
Zajistit rozvoj technické infrastruktury, která je podmínkou dalšího rozvoje obce a prověřit využití alternativních
zdrojů energií.
Navrhovat řešení ochrany území proti případným krizovým situacím.
Zvýšit podíl zeleně uvnitř urbanizovaných částí obce a propojit je do systému stávající zeleně a přírodní zeleně.
Vytvořit podmínky pro odstranění nebo zmírnění současných ekologických problémů a řešit střety mezi
ochranou životního prostředí a stavebním rozvojem obce,
Vytvořit předpoklady pro udržitelný rozvoj území (vyvážený vztah podmínek pro příznivé životní prostředí, pro
hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel).
Zajistit koordinaci se sousedními obcemi, s jejich platnými popř. rozpracovanými územně plánovacími
dokumentacemi.
Územní plán Velké Chvojno:
- respektuje a nemění postavení obce Velké Chvojno v dané lokalitě venkovského osídlení podle jednotlivých
částí obce.
- respektovat, chrání a rozvíjí kulturní a historické hodnoty sídla a specifické přírodní podmínky.
- Návrhem způsobu využití a prostorového uspořádání navazuje na původní územní plán sídelního útvaru a
nemění jeho celkovou koncepci, počet a rozsah zastavitelných ploch vytváří předpoklady a podmínky pro
vyvážený rozvoj řešeného území.
- Zmírňuje negativní vlivy působící v tomto území – viz plocha K_AR_02.
- zajišťuje rozvoj technické infrastruktury a prověřuje využití alternativních zdrojů energií.
- navrhuje řešení ochrany území proti případným krizovým situacím.
- podmínky využití jednotlivých druhů PRZV umožňují zvýšit podíl zeleně uvnitř urbanizovaných částí obce a
propojit je do systému stávající zeleně a přírodní zeleně.
- Vytváří, zejména návrhem ÚSES a respektováním celkové koncepce původního ÚPSÚ podmínky pro
odstranění nebo zmírnění současných ekologických problémů a eliminaci střetů mezi ochranou životního
prostředí a stavebním rozvojem obce,
Vyhodnocením vlivů na udržitelný rozvoj území vytváří předpoklady pro udržitelný rozvoj území (vyvážený vztah
podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel).
Byl koordinován se sousedními obcemi, s jejich dostupnými platnými územně plánovacími dokumentacemi –
zejména na úseku propojení ÚSES.
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Požadavky vyplývající pro základní koncepci rozvoje obce z politiky územního rozvoje, ze zásad
územního rozvoje a z územně analytických podkladů:

požadavek zadání
vyhodnocení
Z Politiky územního rozvoje České republiky ve znění Aktualizace č. 1, schválené usnesením vlády ČR č.
276 ze dne 15. 4. 2015 (dále jen PÚR ČR) vyplývá pro území obce Velké Chvojno požadavek na respektování
požadavků vyplývajících z polohy obce v rozvojové oblasti OB6 Rozvojová oblast Ústí nad Labem. Důvodem
vymezení rozvojové oblasti Ústí nad Labem je „Území ovlivněné rozvojovou dynamikou krajského města Ústí nad
Labem při spolupůsobení vedlejšího centra Teplice a urbanizovaného osídlení. Rozvojová oblast představuje
silnou koncentraci obyvatelstva a ekonomických činností, z nichž převážná část má republikový význam;
podporujícím faktorem rozvoje je existující poloha na I. tranzitním železničním koridoru a připravované
dokončení dálnice D8.“ Obec Velké Chvojno leží mimo dálnici D8 i I. tranzitní železniční koridor, ekonomické
činnosti na území obce nejsou republikového významu. Proto jsou pro obec směrodatné spíše požadavky na
OB6 upřesněné v Zásadách územního rozvoje Ústeckého kraje (viz následující text).
Dalším požadavkem vyplývajícím z PÚR ČR je vytváření předpokladů pro naplňování republikových priorit
územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje. Územní plán musí všechny tyto priority, které se týkají
územní obce Velké Chvojno respektovat a navrhovaná řešení s nimi musí být v souladu.
V PÚR ČR nejsou na území obce vymezeny žádné plochy nebo koridory dopravní a technické infrastruktury.
Územní plán musí být v souladu s PÚR ČR, vyhodnocení souladu bude součástí odůvodnění územního
plánu.
Vyhodnocení souladu územního plánu Velké Chvojno s PÚR ČR je uvedeno v samostatné kapitole odůvodnění
2.1 – Vyhodnocení souladu s Politikou územního rozvoje ČR.

požadavek zadání
vyhodnocení
Platnou územně plánovací dokumentací vydanou krajem jsou Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje ve
znění 1. aktualizace, která nabyla účinnosti dne 20. 5. 2017 (dále jen ZÚR ÚK).
Územní plán musí být zpracován v souladu s úkoly územního plánování, které vyplývají z následujících kapitol
ZÚR ÚK:
Kap. 1. ZÚR ÚK
Územní plán musí respektovat a ve svém řešení rozvoje území zohlednit a vytvořit podmínky k naplňování priorit
územního plánování Ústeckého kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území, které se týkají řešeného území.
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Kap. 2. ZÚR ÚK
Velké Chvojno leží ve zpřesněné rozvojové oblasti OB6 – Rozvojová oblast Ústí nad Labem. Územní plán musí
být v souladu s úkoly pro územní plánování a pro usměrňování územního rozvoje stanovenými pro tuto oblast a
týkající se řešeného území obce.
Kap. 3. ZÚR ÚK
Obec Velké Chvojno není součástí specifických oblastí vymezených v PÚR ČR ani dalších oblastí nadmístního
významu.
Kap. 4. ZÚR ÚK
Zpřesněné plochy a koridory vymezené v PÚR ČR ZÚR ÚK na území obce Velké Chvojno nevymezují. Na
území Velkého Chvojna pouze částečně zasahuje nadregionální koridor ÚSES - NRBK / K 4 / funkční.
6.1.1

Kap. 5. ZÚR ÚK

Územní plán bude v souladu se zásadami stanovenými v ZÚR ÚK pro zajištění ochrany přírodních, kulturních a
civilizačních hodnot území kraje, které se na území obce nacházejí.
Kap. 6. ZÚR ÚK
Území obce Velké Chvojno leží dle ZÚR ÚK ve vymezených krajinných celcích:
−

KC CHKO České středohoří – Milešovské a Verneřické středohoří (5a) – tento krajinný celek pokrývá
takřka celou obec,

−

KC Severočeské nížiny a pánve (13) – tento krajinný prvek pokrývá pouze malou část severovýchodní
část obce mezi železniční tratí a silnicí I/13.

Územní plán Velké Chvojno vytvoří podmínky pro naplňování cílových charakteristik těchto dvou krajinných
celků.
Kap. 7. ZÚR ÚK
ZÚR ÚK nevymezují na území Velkého Chvojna žádné veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření
ani asanační území.
Kap. 8. ZÚR ÚK
Ze ZÚR ÚK vyplývá povinnost koordinovat koridor ÚSES - NRBK / K 4 / funkční.
Územní plán musí být v souladu se ZÚR ÚK, vyhodnocení souladu bude součástí odůvodnění územního
plánu.
Vyhodnocení souladu územního plánu Velké Chvojno se ZÚR ČR je uvedeno v samostatné kapitole
odůvodnění 2.2 – Vyhodnocení souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem.
V Územním plánu Velké Chvojno budou zohledněny požadavky vyplývající z Územně analytických podkladů
Ústeckého kraje (ÚAP ÚK) a Územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Ústí nad Labem
(ÚAP ORP Ústí n. L.).
Územní plán Velké Chvojno byl zpracován na základě datové báze územně analytických podkladů a zohledňuje
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požadavky ÚAP uvedené v jejich aktualizaci 2015/2016.

a.2) Požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a prostorového uspořádání
zastavěného území a na prověření možných změn, včetně vymezení zastavitelných ploch

požadavek zadání
vyhodnocení
Územní plán navrhne strukturu ploch s rozdílným způsobem využití v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o
obecných požadavcích na využívání území, v platném znění, s tím, že urbanistická koncepce bude vycházet z
požadavků stanovených v PÚR ČR a ZÚR ÚK pro řešené území, s cílem zajištění regionální návaznosti a
prostorové kontinuity rozvoje okresu Ústí nad Labem. Zejména bude respektovat v nich uvedené priority
územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, spočívajícího ve vyváženém vztahu podmínek pro
příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území, a který
uspokojuje potřebu současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích. Při vymezování
ploch s rozdílným způsobem využití bude sledován vyvážený podíl jednotlivých funkcí, přitom budou
upřednostňovány flexibilní možnosti využití a zvažována také otázka bezpečnosti obyvatelstva. Návrh řešení
bude koordinován také s územně plánovacími dokumentacemi sousedních obcí.
Základ urbanistické koncepce bude převzat přiměřeně z dosud platného ÚPnSÚ Velké Chvojno (1999), včetně
jeho změn č. 1 až č. 6 a č. 8 a pro potřeby v novém územním plánu bude upraven ve smyslu SZ č.183/2006 Sb.,
v platném znění, včetně přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., v platném znění.
Prověření rozšíření zastavitelných ploch nad rámec platného ÚPnSÚ Velké Chvojno bude v souladu
s požadavky Zastupitelstva obce Velké Chvojno, daných jmenovitým seznamem v k.ú. Velké Chvojno, k.ú.
Arnultovice u Lučního Chvojna, k.ú. Luční Chvojno, k.ú. Malé Chvojno, k.ú. Mnichov u Lučního Chvojna, k.ú.
Žďár u Velkého Chvojna.
Základní rozvojové předpoklady vyplývají z funkcí a významu řešeného území. Správní území obce Velké
Chvojno poskytuje obytnou, rekreační a zemědělskou funkci v území v těsné blízkosti statutárního města Ústí
nad Labem. Příznivá dopravní dostupnost přináší trvalý zájem o bydlení v hygienicky čistém prostředí,
obklopeném zahradami a volnou podkrušnohorskou přírodou a krajinou. Občanskou vybavenost poskytuje obec
pouze v základní úrovni. Část obce Velké Chvojno je centrem, ostatní části obce mají funkci převážně obytnou a
částečně zemědělskou, okrajové části rekreační.
Územní plán je navržen v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, a
vychází z požadavků stanovených v PÚR ČR a ZÚR ÚK Respektuje v nich uvedené priority územního plánování
pro zajištění udržitelného rozvoje území, sleduje vyvážený podíl jednotlivých funkcí a je koordinovám se
sousedními obcemi
Základ urbanistické koncepce byl převzat přiměřeně z dosud platného ÚPnSÚ Velké Chvojno (1999), včetně
jeho změn č. 1 až č. 6 a č. 8 a pro potřeby v novém územním plánu bude upraven ve smyslu SZ č.183/2006 Sb.,
v platném znění, včetně přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., v platném znění.
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Prověření rozšíření zastavitelných ploch nad rámec platného ÚPnSÚ Velké Chvojno bylo provedeno dle
seznamu ploch v k.ú. Velké Chvojno, k.ú. Arnultovice u Lučního Chvojna, k.ú. Luční Chvojno, k.ú. Malé
Chvojno, k.ú. Mnichov u Lučního Chvojna, k.ú. Žďár u Velkého Chvojna.

požadavek zadání
vyhodnocení
Významná poloha obce Velké Chvojno s příznivou dopravní vzdáleností do krajského města Ústí nad Labem
anebo do Děčína, která je dána existencí kvalitní dopravní infrastruktury a silnicí II. třídy mezi těmito městy a
z toho vyplývající výbornou dostupností do těchto center, které jsou zdrojem pracovních příležitostí i sídlem
občanské vybavenosti.
Podle kapitoly 3. PÚR ČR, je řešené území součástí rozvojové oblasti „OB6 Rozvojová oblast Ústí nad Labem“.
ZÚR ÚK tuto rozvojovou oblast zpřesňují a Velké Chvojno zůstává její součástí.
V Územním plánu Velké Chvojno musí být respektovány republikové priority územního plánování pro zajištění
udržitelného rozvoje území s tím, že je nutno v odůvodnění konkrétní republikové priority, které se navržené
koncepce a řešeného území dotýkají, věcně vyhodnotit z hlediska jejich naplnění návrhem územního plánu. Dále
je třeba respektovat vymezenou rozvojovou oblast OB6 Rozvojová oblast Ústí nad Labem a naplnit úkoly pro
územní plánování při akceptování kriterií a podmínek pro rozhodování v území. Úkoly pro územní plánování je
třeba v odůvodnění jednotlivě věcně vyhodnotit z hlediska jejich naplnění návrhem územního plánu.
Ze ZÚR ÚK vyplývá povinnost respektovat priority územního plánování Ústeckého kraje pro zajištění
udržitelného rozvoje území. V odůvodnění nového územního plánu je nutno konkrétní priority, které se navržené
koncepce a řešeného území dotýkají jednotlivě věcně vyhodnotit z hlediska jejich naplnění návrhem územního
plánu. ZÚR ÚK zpřesnily rozvojovou oblast nadmístního významu OB6 Rozvojovou oblast Ústí nad Labem,
vymezenou v PÚR ČR, do které řešené území spadá a stanovily úkoly územního plánování pro plánování a
usměrňování územního rozvoje území. Úkoly územního plánování, které se navržené koncepce a řešeného
území dotýkají, je třeba v návrhu územního plánu respektovat a v odůvodnění jednotlivě věcně vyhodnotit
z hlediska jejich naplnění návrhem územního plánu.
Územní plán respektuje uvedené požadavky a podrobně uvádí vyhodnocení v:
Vyhodnocení souladu územního plánu Velké Chvojno s PÚR ČR je uvedeno v samostatné kapitole odůvodnění
2.1 – Vyhodnocení souladu s Politikou územního rozvoje ČR.
Vyhodnocení souladu územního plánu Velké Chvojno se ZÚR je uvedeno v samostatné kapitole odůvodnění
2.2 – Vyhodnocení souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem.
− vymezení zastavěného území, vymezení zastavitelných a ploch přestavby a stanovení podmínek pro
jejich způsob využití a prostorové uspořádání,
− vymezení ploch s rozdílným způsobem využití ve smyslu vyhlášky č. 501/2006 Sb., v platném znění,
především s ohledem na vzájemnou neslučitelnost činností, specifikování přípustných, nepřípustných a
podmínečně přípustných funkcí, při stanovování podmínek využití ploch s rozdílným způsobem využití
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−

−

−
−

−

−

bude přihlédnuto k podmínkám využití ploch v doposud platném ÚPnSÚ, budou však formulovány
v souladu se současnými právními předpisy,
s ohledem na specifické podmínky a charakter území je možné podrobnější členění ploch, ve
výjimečných, zvlášť odůvodněných případech lze stanovit způsob využití odlišně s ohledem na specifické
podmínky v daném území,
pro plochy s rozdílným způsobem využití budou stanoveny podmínky s určením převažujícího (hlavního)
využití, přípustného, popř. podmínečně přípustného a nepřípustného využití a stanoveny podmínky jejich
prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu,
pokud to bude účelné pro zajištění koordinace a postupu výstavby v obci stanoví územní plán pořadí
změn v území (etapizaci),
územní plán vymezí architektonicky nebo urbanisticky významné stavby a území, pro které může
zpracovávat architektonickou část projektové dokumentace pouze autorizovaný architekt, pouze bude-li
to účelné a odůvodnitelné zejména s ohledem na ochranu přírodních, urbanistických a architektonických
hodnot,
uplatnění regulativů míry využití území, tzn. pro stávající i rozvojové plochy stanovit přiměřené intenzity
zástavby vč. návrhu odpovídajícího podílu zeleně a veřejných prostorů zajišťující všestranně vyvážený
rozvoj,
uplatnění regulativů prostorového uspořádání včetně základních podmínek krajinného rázu (mj. prověření
možnosti výškových hladin staveb a stanovení jejich limitů) v návaznosti na charakteristické rysy zdejší
tradiční zástavby,

Územní plán vymezil PRZV a jejich jednotlivé druhy v souladu s požadavky zadání a vyhlášky 501/2006 Sb.
a to s ohledem na charakter a strukturu zástavby a charakter nezastavěného území. Etapizace ani vymezení
architektonicky nebo urbanisticky významných staveb a území, pro které může zpracovávat architektonickou
část projektové dokumentace pouze autorizovaný architekt nejsou územním plánem stanoveny.
− stanovit podmínky pro umisťování staveb pro reklamu a reklamních zařízení,
− stanovit podmínky pro umisťování staveb pro obnovitelné zdroje energie ve vztahu k jejich dopadu např.
na krajinný ráz,
− nové rozvojové plochy podmínit vyhovující a dostatečnou kapacitou veřejné infrastruktury (zejména s
ohledem na obsluhu veřejnou dopravou, možnost zajištění dostatečné kapacitní dopravní obsluhy území
a technickou infrastrukturu ve vazbě na stávající sítě) a bezkonfliktností z hlediska ochrany veškerých
hodnot území stanovených na základě znalostí vycházejících ze závěrů aktualizovaných ÚAP ÚK a ÚAP
ORP Ústí n. L.,
− zajistit podmínky pro vyšší podíl pěší a cyklistické dopravy a odstraňovat bariéry pěší prostupnosti území.

- podmínky pro umisťování staveb pro reklamu a reklamních zařízení nejsou konkrétně stanoveny, jedná se
o detail pro regulační plán či územní řízení
- ÚP nenavrhuje možnost výstavby velkoplošných areálů pro umisťování staveb pro obnovitelné zdroje
energie,
- ÚP podmiňuje nové rozvojové plochy vyhovující a dostatečnou kapacitou veřejné infrastruktury (
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- podmínky pro vyšší podíl pěší a cyklistické dopravy a prostupnosti území jsou zajištěny režimem PRZV,
který umožňuje výstavbu dopravní infrastruktury
Ve vztahu k výše uvedeným skutečnostem pak budou v územním plánu prověřeny a na základě výsledků
prověření vymezeny tyto zastavitelné plochy:
Vzhledem k rozsahu požadovaných pozemků (lokalit) je celkový seznam přiložen v samostatné části k tomuto
zadání a tvoří jeho neoddělitelnou část.
Vyhodnocení prověření konkrétních ploch změn je uvedeno na konci této kapitoly.
V rámci přehodnocení rezervních ploch dosud platného ÚPnSÚ a posouzení nezastavěných ploch mimo
zastavěné území obce a jeho částí, je nutno novým řešením naplnit bod (11) uvedený v kapitole 1. ZÚR ÚK, kde
jsou stanoveny priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území: „Podporovat revitalizaci
nedostatečně využitých nebo zanedbaných areálů a ploch zemědělského původu (typu brownfield), s cílem
dodržet funkční a urbanistickou celistvost sídla a šetřit nezastavěné území, kvalitní zemědělskou půdu.“

Návrh plošného a prostorového uspořádání bude obecně vycházet z níže uvedených podmínek a požadavků:
Správní území obce Velké Chvojno řadí ZÚR ÚK v kapitole 6. do krajinného celku „KC České středohoří –
Milešovské a Verneřické středohoří (5a)“ a „KC Severočeské nížiny a pánve (13)“ se stanovenými cílovými
charakteristikami krajiny. K jejich naplňování jsou v ZÚR ÚK stanoveny dílčí kroky, které je třeba při zpracování
ÚP Velké Chvojno zohlednit a vyhodnotit:
Dílčí kroky k naplňování cílových charakteristik KC (5a) týkající se řešeného území:
Dílčí kroky k naplňování cílových charakteristik KC (13) týkající se řešeného území:

Pro upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot
území kraje jsou v kapitole 5. ZÚR ÚK stanoveny úkoly pro územní plánování, jejichž splnění je třeba v rámci
rozsahu pořizovaného územního plánu vyhodnotit.
Pro lokality, jež budou předmětem územního plánu, stanovují ZÚR ÚK jako limity využití území CHKO České
středohoří, vodní zdroje a jejich OP, dále ložiska a prognózní zdroje, sesuvná území, elektrické vedení VVN 110
kV a radioreléové trasy, OP zájmového území objektů AČR Nakléřov a archeologická naleziště.

Územní plán respektuje uvedené požadavky a podrobně uvádí vyhodnocení v:
Vyhodnocení souladu územního plánu Velké Chvojno se ZÚR ČR je uvedeno v samostatné kapitole
odůvodnění 2.2 – Vyhodnocení souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem.
ÚAP ORP Ústí n. L. uvádějí silné stránky jako je přiměřeně dobré vybavení technickou vybavenosti, dále
výbornou dostupnost automobilovou a autobusovou dopravou. Slabou stránkou je, že v obcích není kanalizace s
napojením na ČOV. Střety v území nenalezeny. Mezi problémové skutečnosti jsou uváděna například
protipovodňová opatření, spalovaní tuhých paliv, ložiskové území a nutnost doplnění chybějící technické
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infrastruktury, modernizace kanalizace v obci a návrhu na umístění ČOV.
Územní plán doplňuje technickou vybavenost a eliminuje nedostatky vymezení územních rezerv pro ČOV a
vymezením VPO vodohospodářské plochy.
Stávající občanské vybavení ve smyslu ustanovení § 2 odst. (1), písm. k), bodu 3 stavebního zákona, zůstane
územním plánem respektováno. Návrh územního plánu v řešeném území stanoví celkovou koncepci veřejných
prostranství, a to v souladu s platnou legislativou.
Územní plán vytváří předpoklady pro zachování občanské vybavenosti vymezením ploch občanského vybavení
a ploch smíšených obytných.
Z požadavků na naplnění republikových priorit územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území
uvedených v kapitole 2. PÚR ČR se řešeného území týkají zejména body 14, 14a, 20a, 25, 28:
Územní plán respektuje uvedené požadavky a podrobně uvádí vyhodnocení v:
Vyhodnocení souladu územního plánu Velké Chvojno s PÚR ČR je uvedeno v samostatné kapitole odůvodnění
2.1 – Vyhodnocení souladu s Politikou územního rozvoje ČR.
Z požadavků na naplnění priorit územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje kraje uvedených v
kapitole 1. ZÚR ÚK se řešeného území týkají zejména body 1, 2, 3, 38, 42:
Územní plán respektuje uvedené požadavky a podrobně uvádí vyhodnocení v:
Vyhodnocení souladu územního plánu Velké Chvojno se ZÚR ČR je uvedeno v samostatné kapitole
odůvodnění 2.2 – Vyhodnocení souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem.
Z kapitoly 5. ZÚR ÚK - Upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a
civilizačních hodnot území kraje, pro zpracování návrhu Územního plánu Velké Chvojno vyplývají zejména tyto
úkoly 1,4, 10, 11 :
Územní plán respektuje uvedené požadavky a podrobně uvádí vyhodnocení v:
Vyhodnocení souladu územního plánu Velké Chvojno se ZÚR ČR je uvedeno v samostatné kapitole
odůvodnění 2.2 – Vyhodnocení souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem.

a.2) Požadavky na koncepci veřejné infrastruktury, zejména na prověření uspořádání veřejné
infrastruktury a možnosti jejich změn

požadavek zadání
vyhodnocení
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Návrh Územního plánu Velké Chvojno bude vycházet ze základní koncepce řešení dopravní a technické
infrastruktury řešeného území, občanské vybavenosti a veřejných prostranství zřizovaných ve veřejném zájmu –
tato koncepce bude doplněna příp. upravena na základě zpracovaných územně analytických podkladů a
doplňujících průzkumů a rozborů o řešení problémů a střetů v území.
Obecné požadavky na řešení veřejné infrastruktury:
V rámci návrhů nových zastavitelných ploch, budou v návrhu územního plánu řešeny:
− Návrhy napojení nových lokalit na stávající vodovodní síť. Toto bude vycházet z prověření a potvrzení
kapacity stávající vodovodní sítě. Při návrzích vodovodní sítě k novým lokalitám počítat i se zajištěním
požární vody, a to v souladu s ustanovením § 29 odst. 1, písm. k) zákona č. 133/1985 Sb., ve znění
pozdějších předpisů v množství stanoveném ČSN 73 08 73.
− Návrhy napojení nových lokalit na stávající kanalizační síť.
− Návrhy napojení nových lokalit na stávající zařízení energetiky a plynu.
− Návrhy napojení stávajících lokalit a nových lokalit na čistírny odpadních vod.
Návrhy prověřované v územním plánu musí naplňovat republikové priority územního plánování pro zajištění
uspořádání veřejné infrastruktury v území uvedené v PÚR pod body23, 24, 27:
Návrhy prověřované v územním plánu musí naplňovat priority územního plánování pro zajištění udržitelného
rozvoje území kraje uvedené v kapitole 1. ZÚR ÚK pod body 20, 33:
Návrh Územního plánu Velké Chvojno vychází a stabilizuje základní koncepci řešení dopravní a technické
infrastruktury řešeného území, občanské vybavenosti a veřejných prostranství zřizovaných ve veřejném zájmu –
tyto prvky vymezuje jako VPS a VPO.
V rámci návrhů nových zastavitelných ploch, jsou v návrhu územního plánu řešeny:
− Návrhy napojení nových lokalit na stávající vodovodní síť. Návrhy napojení nových lokalit na stávající
kanalizační síť.
− Návrhy napojení nových lokalit na stávající zařízení energetiky a plynu.
− Návrhy napojení stávajících lokalit a nových lokalit na čistírny odpadních vod.
Uvedená napojení jsou řešena nikoliv návrhem konkrétních liniových tras, ale stanovením zásad jejich
řešení.
Územní plán respektuje uvedené požadavky PUR a ZUR a podrobně uvádí vyhodnocení v:
Vyhodnocení souladu územního plánu Velké Chvojno s PÚR ČR je uvedeno v samostatné kapitole odůvodnění
2.1 – Vyhodnocení souladu s Politikou územního rozvoje ČR.
Vyhodnocení souladu územního plánu Velké Chvojno se ZÚR ČR je uvedeno v samostatné kapitole
odůvodnění 2.2 – Vyhodnocení souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem.
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Dopravní infrastruktura

požadavek zadání
vyhodnocení
Návrh nové dopravní infrastruktury bude vycházet ze stávajícího stavu využití území (doplňující průzkumy a
rozbory), zároveň budou prověřeny dopravní problémy zjištěné v rámci ÚAP.
Návrh dopravní infrastruktury bude dále:
− respektovat stabilizovaný rozsah jednotlivých dopravních systémů (silnice, železnice, respektovat
OP železniční tratě Děčín – Oldřichov u Duchcova) a OP silnice I/13 a dále jej rozvíjet především s
důrazem na preferenci a posílení kvality veřejné dopravy,
− dopravní napojení nových rozvojových ploch či přestavbových ploch bude řešeno prostřednictvím
sítě silnic nižších tříd, nikoliv přímým napojením na silnici 1/13,
− prověří stav silniční sítě v řešeném území a navrhne případné úpravy a zajištění nevyhovujících
směrových a šířkových poměrů, případně i úpravy nevyhovujících povrchů, pokud tyto budou mít
územní dopad,
− řešit nedostatek parkovacích míst v obytné zástavbě,
− v místech nové výstavby musí být komunikace dostatečně široké o náležité nosnosti (20t) pro svoz
komunálního odpadu,
− v případě slepých ulic je třeba zajistit otáčení těchto vozidel,
− respektovat a navrhnout doplnění tras pro pěší a cyklisty.
Návrh nové dopravní infrastruktury vychází ze stávajícího stavu využití a eliminuje dopravní problémy zjištěné v
rámci ÚAP.
Návrh dopravní infrastruktury:
− respektovat stabilizovaný rozsah jednotlivých dopravních systémů a vytváří (vymezením ploch
dopravní infrastruktury a veřejných prostranství) předpoklady preferenci a posílení kvality veřejné
dopravy,
− dopravní napojení nových rozvojových ploch či přestavbových ploch řeší prostřednictvím sítě silnic
nižších tříd, nikoliv přímým napojením na silnici 1/13,
− územní plán s ohledem na podrobnost řešení nenavrhuje konkrétní úpravy a zajištění
nevyhovujících směrových a šířkových poměrů, případně i úpravy nevyhovujících povrchů, toto
řeší pouze v rovině obecných podmínek využití
− řeší nedostatek parkovacích míst v obytné zástavbě a to zejména v plošně rozsáhlých plochách
podmíněných územní studií,
− ukládá, že v místech nové výstavby musí být komunikace dostatečně široké o náležité nosnosti
(20t) pro svoz komunálního odpadu,
− ukládá, že v případě slepých ulic je třeba zajistit otáčení těchto vozidel,
− umožňuje a to podmínkami využití PRZV doplnění tras pro pěší a cyklisty.
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Technická infrastruktura

požadavek zadání
vyhodnocení
−
−
−

−
−
−

respektovat nadřazené systémy technické infrastruktury včetně jejich ochranných pásem,
návrh řešení jednotlivých složek technické infrastruktury vychází z ÚAP ORP a ÚAP KÚ a
průzkumů a rozborů,
navrhovaná řešení koncipovat v souladu se schválenými oborovými koncepčními materiály (např.
„Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje“), strategickými cíli rozvoje obce a krytím
potřeb rozvoje dalších funkcí obce.
ÚP respektuje nadřazené systémy technické infrastruktury včetně jejich ochranných pásem,
řešení jednotlivých složek technické infrastruktury vychází z ÚAP ORP a ÚAP KÚ a průzkumů a
rozborů,
návrh řešení je v v souladu s „Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje“),
strategickými cíli rozvoje obce a krytím potřeb rozvoje dalších funkcí obce.

zásobování pitnou vodou:

požadavek zadání
vyhodnocení
−
−
−
−

prověřit kapacity stávající vodovodní sítě zejména s ohledem na rozvojové záměry a navrhnout
odpovídající opatření
při návrhu nových rozvojových ploch řešit zásobování vodou se zohledněním potřeby požární
vody
ÚP prověřil kapacity stávající vodovodní sítě zejména s ohledem na rozvojové záměry a navrhnul
odpovídající opatření
navrhuje zejména u nových rozvojových ploch způsob zásobování vodou se zohledněním potřeby
požární vody

zásobování užitkovou vodou – požární vodou:

požadavek zadání
vyhodnocení
−
−
−
−

v území není žádný samostatný zdroj požární vody
ve Velkém Chvojně je možno využít vodní nádrž
v Malém Chvojně, Lučním Chvojně a Arnultovicích jsou pro případ potřeby nádrže
v Mnichově a Žďáru rybníky použitelné pro případ požáru
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tam, kde požární vodu nebude možno zajistit z vodovodních řadů, je nutno získat požární vodu
akumulací, na příklad zachycováním dešťové vody apod.
ÚP řeší podmínky a zásady zásobování požární vodou v kapitole D

odvádění odpadních a dešťových vod:

požadavek zadání
vyhodnocení

−
−
−

−
−
−
−
−

−
−
−
−
−
−
−

rozvíjet koncepci likvidace odpadních vod při respektování zákona č.254/2001 Sb., o vodách a
zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, oba v platných zněních
v Lučním Chvojně a Arnultovicích je možné řešení kanalizace s napojením na ČOV s odtokem do
místních toků nebo do závsaku
ve Žďáru, Mnichově a v Malém Chvojně posoudit možnost řešení kanalizace s napojením na ČOV
s odtokem do místních toků nebo do závsaku, jinak řešit likvidaci odpadních vod na DČOV,
s odvodem vod do místních vodotečí nebo do závsaku
navrhnout likvidaci splaškových i dešťových vod v nových rozvojových lokalitách
v § 20 odst. (2) vyhlášky č. 269/2009 Sb. je uvedeno, že odvádění dešťových vod musí být řešeno
vsakováním nebo jejich zadržováním
pokud dešťové vody nebude možno likvidovat uvedeným způsobem, budou realizována opatření,
zajišťující snížení a zpomalení odtoku
přímé neregulované odvádění dešťových vod do místních potoků je nepřípustné
dešťovou vodu z RD je možno likvidovat na pozemcích jednotlivých objektů závsakem nebo
zachycováním do nepropustných nádrží (jímek) a využívat je například na zalévání nebo jiné
hospodářské účely
nové přístupové komunikace je možno rovněž odvodnit pomocí žlabů zaústěných do terénu nebo
do vodotečí
dešťová voda z RD bude likvidována na pozemcích jednotlivých objektů, a to nepropustnými
nádržemi a využívána na zalévání a hospodářské účely
zajistit územní podmínky pro retenci vod, vymezit terénní deprese k retenci přívalových vod a
zároveň pro akumulaci vody a navrhnout regulativy pro využití takto vymezených ploch
při vymezení rozvojových ploch respektovat mimo jiné i podrobné hydro-geologické průzkumy
průsaků vody v území
ÚP řeší koncepci likvidace odpadních vod při respektování zákona č.254/2001 Sb., o vodách a
zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, oba v platných zněních
v Lučním Chvojně a Arnultovicích umožňuje ÚP výstavbu společné ČOV
ÚP ve Žďáru a Mnichově řeší likvidaci splašků individuálně u jednotlivých objektů (jímky, domovní
ČOV a v Malém Chvojně umožňuje výstavbu společné ČOV
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ÚP navrhuje řešení likvidace splaškových i dešťových vod v nových rozvojových lokalitách
ÚP odvádění dešťových vod řeší vsakováním nebo jejich zadržováním
ÚP navrhuje VPO zajišťující snížení a zpomalení odtoku v Arnultovicích
ÚP stanoví přímé neregulované odvádění dešťových vod do místních potoků je nepřípustné
stanuje takové parametry zástavby, aby dešťovou vodu z RD je možno likvidovat na pozemcích
jednotlivých objektů závsakem nebo zachycováním do nepropustných nádrží (jímek) a využívat je
například na zalévání nebo jiné hospodářské účely a dešťová voda z RD byla likvidována na
pozemcích jednotlivých objektů,
územní podmínky pro retenci vod, vymezení terénní deprese k retenci přívalových vod a zároveň
pro akumulaci vody a regulativy pro využití takto vymezených ploch – byly stanoveny v obecné
rovině
nutnost u rozvojových ploch respektovat podrobné hydro-geologické průzkumy průsaků vody v
území je uložena pro navazující dokumentaci

vodní zdroje: vodní toky a plochy:

požadavek zadání
vyhodnocení
−
−

−
−

Klíšský potok s přítokem Žďárského potoka respektovat jako přirozenou a přírodní odvodňovací síť
v území
prověřit vyloučení nové výstavby v záplavových územích vodních toků včetně vymezení a
důsledného dodržování nezastavěnosti dosud volných území podél vodních toků v souladu se
zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách v platném znění a o změně některých zákonů (vodní zákon)
nebo v plošném rozsahu ÚSES
vodní toky jsou respektovány a vymezeny jako PRZV druhu plochy vodní a vodohospodářské
vyloučení nové výstavby v záplavových územích vodních toků včetně vymezení a důsledného
dodržování nezastavěnosti dosud volných území podél vodních toků v souladu se zákonem č.
254/2001 Sb., o vodách v platném znění a o změně některých zákonů (vodní zákon) nebo v
plošném rozsahu ÚSES je ošetřeno v kapitole F výroku ÚP

energetika a spoje:

požadavek zadání
vyhodnocení
plynofikace:
−

mimo OP STL plynovodů je nutno respektovat u VTL bezpečnostní pásma
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elektrická energie:
−
−

v řešeném území prověřit stav zásobování elektrickou energií a to s ohledem na plánované
záměry, v případě potřeby provést odpovídající návrhy opatření
přehodnotit zejména při použití elektrické energie pro výstavbu, včetně systému trafostanic

zásobování teplem:
−
−
−
−

ve Velkém Chvojně část bytů a obecních objektů napojena na kotelnu na bioplyn a je možné
rozšíření
v ostatních částech vytápění bude řešeno na bázi ekologických paliv – plynu, elektřiny, biomasy
nebo též uhlí v kotlích, umožňující jeho ekologické spalování.
bude posouzen potenciál využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie
respektovat zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění

telekomunikační spoje a jiné sítě:
−
−
−
−
−
−

respektovat zájmové území elektronického komunikačního zařízení MO ČR (jev 081) – viz §175
odst. (1) stavebního zákona č.183/2006 Sb., v platném zněn
ÚP respektuje OP STL plynovodů a u VTL bezpečnostní pásma (viz koordinační výkres)
ÚP prověřil stav zásobování elektrickou energií a to s ohledem na plánované záměry, pokrytí
území energií je dostatečné
ÚP umožňuje vytápění bude řešeno na bázi ekologických paliv – plynu, elektřiny, biomasy nebo
též uhlí v kotlích, umožňující jeho ekologické spalování.
ÚP v přiměřené míře umožňuje využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie
ÚP respektuje zájmové území elektronického komunikačního zařízení MO ČR (jev 081) – viz §175
odst. (1) stavebního zákona č.183/2006 Sb., v platném znění

nakládání s odpady:

požadavek zadání
vyhodnocení
−

−
−
−

na úseku odpadového hospodářství respektovat stávající koncepci při zneškodňování domovního
a směsného odpadu a odpadu z veřejných prostranství v řešeném území, respektovat zákon č.
185/2001 Sb., o odpadech v platném znění
TKO bude soustřeďován do nádob na pozemku majitele
ÚP respektuje stávající koncepci při zneškodňování domovního a směsného odpadu a odpadu z
veřejných prostranství v řešeném území a zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění
ÚP nemění to, že TKO bude soustřeďován do nádob na pozemku majitele

ostatní:
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požadavek zadání
vyhodnocení
−
−
−
−
−
−

−
−

budou stanoveny podmínky pro umisťování nadzemních vedení a zařízení technické infrastruktury
a staveb umisťovaných v nezastavěném území
zájmové území elektronického komunikačního zařízení MO ČR (jev 081), ve vymezeném území
může být výstavba výškových staveb nad 30m nad terénem výškově omezena nebo zakázána
respektovat ochranná pásma inženýrských podzemních i vzdušných sítí
v k.ú. Velké Chvojno a v k.ú. Luční Chvojno se nacházejí stávající plošné meliorace
ÚP stanovení podmínky pro umisťování nadzemních vedení a zařízení technické infrastruktury a
staveb umisťovaných v nezastavěném území
ÚP respektuje zájmové území elektronického komunikačního zařízení MO ČR (jev 081), v textu
ÚP je uvedena podmínka, že ve vymezeném území může být výstavba výškových staveb nad
30m nad terénem výškově omezena nebo zakázána
ÚP respektuje a v koordinačním výkresu znázorňuje ochranná pásma inženýrských podzemních i
vzdušných sítí
v k.ú. Velké Chvojno a v k.ú. Luční Chvojno se nacházejí stávající plošné me-liorace – tyto jsou
rovněž znázorněny v koordinačním výkresu

Občanské vybavení a technická vybavenost

požadavek zadání
vyhodnocení
- je třeba zajistit podmínky pro další rozvoj místních zařízení pro kulturu, sport a další volnočasové a rekreační
aktivity s preferencí pohybové rekreace pro nejširší veřejnost, resp. zabezpečující potřeby většinové části
populace, která není tělovýchovně organizovaná
– stávající plochy výroby a skladování - zůstávají ve stabilizovaném stavu, v rozsahu podle ÚPnSÚ, bez
požadavků na rozšiřování ploch
- územní plán vymezuje plochy pro sportovní občanskou vybavenost a volnočasové aktivity :
- v prostoru Velkého Chvojna byla vymezena plocha Z_VCH_10 pro sportovní a volnočasové aktivity
- stávající i rozvojové plochy výroby a skladování byly stabilizovány a vymezeny v rozsahu odpovídajícím
požadavku zadání
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Veřejná prostranství

požadavek zadání
vyhodnocení
−

−

−
−
−

−

−
−

v zastavitelných plochách a v plochách přestavby budou stanoveny podmínky pro vymezování
veřejných prostranství podél veřejných komunikací a pro vymezování veřejných prostranství v
návaznosti na ustanovení § 22 vyhlášky č. 501/2006 Sb., v platném znění, o obecných
požadavcích na využívání území, zejména s cílem zajistit dostatečný rozsah veřejné zeleně v
těchto plochách
podle § 7 této vyhlášky pro každé dva hektary zastavitelné plochy bydlení, rekreace, občanského
vybavení anebo smíšené obytné se vymezuje s touto zastavitelnou plochou související plocha
veřejného prostranství o výměře nejméně 1000 m2; do této výměry se nezapočítávají pozemní
komunikace
jednoznačně definovat a chránit stávající veřejná prostranství proti snahám o jejich zastavění
podmínit rozvoj bytové funkce adekvátním rozvojem veřejných prostranství a zeleně na nich
v zastavitelných plochách a v plochách přestavby je umožněna výstavba dopravní infrastruktury a
veřejná prostranství musí splňovat § 22 vyhlášky č. 501/2006 Sb., v platném znění, o obecných
požadavcích na využívání území, zejména s cílem zajistit dostatečný rozsah veřejné zeleně v
těchto plochách
v dotčených zastavitelných plochách nad 2 ha je v rámci územní studie uložena povinnost vymezit
podle § 7 této vyhlášky pro každé dva hektary zastavitelné plochy bydlení, rekreace, občanského
vybavení anebo smíšené obytné se vymezuje s touto zastavitelnou plochou související plocha
veřejného prostranství o výměře nejméně 1000 m2; do této výměry se nezapočítávají pozemní
komunikace"
jednoznačně jsou vymezena a tudíž i chráněna stávající veřejná prostranství proti snahám o jejich
zastavění
podmínit rozvoj bytové funkce adekvátním rozvojem veřejných prostranství a zeleně na nich – viz
předcházející bod k §7 vyhlášky 501/2006 Sb.

a.3) Požadavky na koncepci uspořádání krajiny, zejména na prověření plošného a prostorového
uspořádání nezastavěného území a na prověření možných změn, včetně prověření, ve kterých plochách
je vhodné vyloučit umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v §18 odst. (5)
stavebního zákona

požadavek zadání
vyhodnocení
Řešení koncepce uspořádání krajiny se zaměří zejména na:
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možnosti zlepšení stavu krajiny a zlepšení prostupnosti krajiny,
komplexní řešení ÚSES,
návrh ÚSES bude zpracován tak, aby z hlediska širších vztahů v území respektoval a zachovával
návaznosti na platnou územně plánovací dokumentaci sousedních obcí,
za účelem zlepšení prostupnosti krajiny obnovu, a případné návrhy na doplnění cestní sítě, včetně
návrhů na doplnění doprovodné zeleně podél těchto cest, a včetně návrhů na umístění přechodů
vodních toků,
způsob řešení protipovodňových opatření formou výběru ploch vhodných v území pro tzv. „řízený
rozliv“,
území sídel je zařazeno do zranitelných oblastí, návrh územního plánu tak bude reagovat na tuto
skutečnost a v rámci komplexního řešení krajiny tak budou prověřena a v případě potřeby navržena
preventivní opatření k ochraně zastavěných území sídel před povodněmi z dlouhotrvajících nebo
přívalových dešťů; zároveň bude proveden návrh likvidace srážkových vod v území zastavěném,
po prověření stavu retenční schopnosti krajiny, popřípadě větrné či vodní eroze, budou v případě
potřeby vytvořeny podmínky pro zvýšení retenční schopnosti krajiny, eventuálně ke snížení vodní či
větrné eroze v území,
pro Klíšský potok vyhlásil Krajský úřad Ústeckého kraje dne 3. 2. 2014 pod č.j.
MM/OŽP/VHO/138264/2013/Cep/Rz-71 záplavové území Q100 (ZÚ) a jeho aktivní zónu (AZZÚ),
dále byla zpracována „Studie záplavového území Klíšského potoka“ (datována 15. 12. 2014),
posuzující ZÚ a AZZÚ s výsledkem, že koryto má větší průtok, než průtok Q100 a proto se zde žádné
opatření nenavrhuje,
v řešeném území se dále nachází Žďárský a Lužecký potok, které nemají vyhlášené ZÚ a AZZÚ,
plochy, ve kterých bude vhodné vyloučit umísťování staveb a zařízení a jiných opatření pro účely
uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona.

Koncepce řešení uspořádání krajiny je vymezena tak, aby byl zajištěn soulad funkcí přírodních a funkcí
urbanizovaného území. Bude podporovat ochranu přírodních hodnot a zachování a posílení ekologické stability
území.
Územní plán vymezuje územní systém ekologické stability území (ÚSES) tak, aby vytvářel předpoklady pro
udržení a obnovení ekologické stability krajiny. Vymezení skladebných částí ÚSES odpovídá platné legislativě,
metodikám a metodickým pokynům. Na území obce nezasahuje nadregionální koridor NRBK K4, jsou
zastoupeny pouze plochy a koridory lokálních ÚSES. Úses navazuje na vymezení v ÚPD sousedních obcí
Pro potřebu stanovení koncepce uspořádání krajiny je nezastavěné území obce (podobně jako území
urbanizované) členěno na plochy podle stávajícího nebo požadovaného způsobu využití - plochy s rozdílným
způsobem využití a podle jejich významu s ohledem na specifické podmínky a charakter krajiny – na
stabilizované plochy krajiny, nevyžadující změnu stávajícího využití území a plochy změn v krajině vymezené za
účelem změny využití nezastavěného území.
Způsob využití ploch krajiny je stanoven v souladu s § 13 až 18 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných
požadavcích na využití území, ve znění pozdějších předpisů. S ohledem na specifické podmínky a charakter
území bylo provedeno podrobnější členění některých druhů ploch, a jednom případě (plochy zeleně)i využití
odlišně s ohledem na specifické podmínky v daném území.
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Pro jednotlivé plochy byly stanoveny podmínky s určením převažujícího (hlavního), přípustného, popř.
podmínečně přípustného a nepřípustného využití a stanoveny podmínky jejich prostorového uspořádání včetně
základních podmínek ochrany krajinného rázu.
Územní plán obsahuje výslovné vyloučení vymezení ploch a staveb, zařízení a jiných opatření pro účely
uvedených v § 18 odst. 5 stavebního zákona, a konkrétně stanoví, které stavby, zařízení nebo jiná opatření jsou
v dané ploše vyloučeny.
Zlepšení prostupnosti krajiny možnost doplnění cestní sítě je umožněna v rámci podmínek využití jednotlivých
druhů PRZV.
Preventivní opatření (s ohledem zařazení sídel do zranitelných oblastí) k ochraně zastavěných území sídel před
povodněmi z dlouhotrvajících nebo přívalových dešťů a řešení protipovodňových opatření formou výběru ploch
vhodných v území pro tzv. „řízený rozliv“ a pro zlepšení retenční schopnosti krajiny – je zajištěno návrhem
veřejně prospěšného opatření v Arnultovicích,
Obecně budou jednotlivé části návrhu územního plánu zpracovány tak, aby byly naplněny republikové priority
územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, jichž se tyto návrhy dotýkají, a které jsou v PÚR
ČR uvedeny pod body 20, 20a, 22, 23, 30:
Územní plán respektuje uvedené požadavky a podrobně uvádí vyhodnocení v:
Vyhodnocení souladu územního plánu Velké Chvojno s PÚR ČR je uvedeno v samostatné kapitole odůvodnění
2.1 – Vyhodnocení souladu s Politikou územního rozvoje ČR.
Obecně budou jednotlivé návrhy územního plánu zpracovány tak, aby byly naplněny priority územního
plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, jichž se tyto návrhy dotýkají, a které jsou v kapitole 1. ZÚR
ÚK uvedeny pod body3, 5, 14 :
Územní plán respektuje uvedené požadavky a podrobně uvádí vyhodnocení v:
Vyhodnocení souladu územního plánu Velké Chvojno se ZÚR ČR je uvedeno v samostatné kapitole
odůvodnění 2.2 – Vyhodnocení souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem.
Obecně budou jednotlivé návrhy územního plánu zpracovány tak, aby byly naplněny dílčí kroky k naplnění
cílové charakteristiky krajiny, která je v kapitole 6. ZÚR ÚK nazvané „Vymezení cílových charakteristik krajiny“,
zařazena do krajinného celku „KC České středohoří – Milešovské a Verneřické středohoří (5a) “ a „KC
Severočeské nížiny a pánve (13) “.
Územní plán respektuje uvedené požadavky a podrobně uvádí vyhodnocení v:
Vyhodnocení souladu územního plánu Velké Chvojno se ZÚR ČR je uvedeno v samostatné kapitole
odůvodnění 2.2 – Vyhodnocení souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem.
Územní plán bude zpracován tak, aby byly naplněny tyto úkoly stanovené v podkapitole 4.7 kapitoly 4. ZÚR ÚK,
která je nazvána „Zpřesnění vymezených ploch a koridorů vymezených v PÚR a vymezení ploch a koridorů
nadmístního významu, ovlivňujících území více obcí, včetně ploch a koridorů veřejné infrastruktury, ÚSES a
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územních rezerv“:
Územní plán respektuje uvedené požadavky a podrobně uvádí vyhodnocení v:
Vyhodnocení souladu územního plánu Velké Chvojno s PÚR ČR je uvedeno v samostatné kapitole odůvodnění
2.1 – Vyhodnocení souladu s Politikou územního rozvoje ČR.
Vyhodnocení souladu územního plánu Velké Chvojno se ZÚR ČR je uvedeno v samostatné kapitole
odůvodnění 2.2 – Vyhodnocení souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem.

a.4) Koncepce ochrany a rozvoje hodnot v území

požadavek zadání
vyhodnocení
v oblasti ochrany a rozvoje kulturních, historických, estetických a duchovních hodnot:
vymezením PRZV a stanovením jejich podmínek využití a hmotově prostorových parametrů a stanovením
koncepce ochrany hodnot:
− chrání genius loci,
− zajišťuje ochranu urbanistických, architektonických, kulturních, technických a jiných hodnot území,
− dbá na důslednou ochranu zachované historické struktury sídla, ploch zahrad, ploch archeologických
nalezišť, jednotlivých nemovitých kulturních památek a souborů mimo jiné např. ochranou opticky
exponovaných horizontů, panoramat a dálkových pohledů a stanovením vhodných regulativů
− navrhuje funkční či prostorovou transformaci nevhodně využívaných území, narušujících estetickou
harmonii území

Respektuje:
− veškeré státem chráněné nemovité kulturní památky,
− sídla jako možná archeologická naleziště ve smyslu § 22 odst. (2) zákona č.20/1987 Sb., o státní
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů,
Zachovává a chrání:
historicky vzniklou kvalitní urbanistickou strukturu a prvky urbanistické kompozice, včetně jejich výškové
rozmanitosti. Na urbanistického dědictví minulých generací, citlivě navazuje návrhem zastavitelných ploch,

V oblasti ochrany a rozvoje civilizačních hodnot:
V jednotlivých oblastech jsou zohledněny požadavky (zejména zapracováním do textové částí územního plánu:
Dopravní a technická infrastruktura: jsou respektovány stávající stavby dopravní infrastruktury.
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Požární ochrana: v textu výroku je uveden požadavek na dostatečné zásobování požární vodou i to, že
dopravní infrastruktura bude řešena způsobem umožňujícím průjezdnost a sjízdnost pro potřeby jednotek
požární ochrany (zpevněné, min. šíře 3 m).
Ochrana obyvatelstva: jsou uvedeny v textu výroku dle § 20 vyhlášky č. 380/2002 Sb.
Ochrana ovzduší: ÚP nenavrhuje takové využití území, které by vedlo ke zhoršování kvality ovzduší.
Ochrana před povodněmi: jsou respektovány požadavky na vytváření podmínek pro preventivní ochranu
území před povodněmi dle PÚR ČR kap. 2 Republikové priority územního plánování pro zajištění
udržitelného rozvoje území a dle priorit pro ochranu území před potenciálními riziky a přírodními riziky
stanovenými v ZÚR ÚK. Pokud zastavitelné plochy částečně zasahují do záplavových území je tato
skutečnost uvedena a komentována v jejich charakteristice v odůvodnění a ošetřena ve výroku.
Ochrana veřejného zdraví: v textu výroku je uvedena, že v dalším stupni projektové přípravy bude
prokázáno nepřekročení maximální přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech
staveb. V blízkosti silnice I/13 včetně jejího OP nevymezovat plochy, jejichž funkční využití umožňuje
umístění objektů a zařízení, pro které jsou stanoveny hygienické limity (hluk, emise).

V oblasti ochrany a rozvoje přírodních hodnot:
Územní plán respektuje:
- obecné požadavky na ochranu přírodních hodnot
- všechny plochy a objekty ochrany přírody (tj. prvky všeobecné ochrany přírody dle zákona 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny v platném znění) a všechny přírodně hodnotné plochy a objekty. Veškeré znázornitelné
limity využití území vyplývající ze zákona jsou zakresleny v koordinačním výkresu odůvodnění územního plánu.
- ochranu ložisek nerostných surovin a horninového prostředí: dobývací prostor 71038 Libouchec a výhradní
ložisko 30940 Libouchec – Chvojno jsou uvedeny jako limity využití území v textové části odůvodnění územního
plánu a zakresleny v koordinačním výkresu odůvodnění územního plánu.
- Ochrana zemědělského půdního fondu: územní plán je zpracován v souladu se zásadami ochrany
zemědělského půdního fondu (ZPF) dle § 4 zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF. Vyhodnocení
předpokládaných záborů ZPF je součástí odůvodnění územního plánu, je zpracováno v souladu s § 3 odst. 1, 2,
a 3 vyhl. č. 13/1994 Sb. a přílohou č. 3 k vyhlášce. Návrhy jednotlivých záborů jsou v tabulkové, grafické a
textové části bilancovány v zastavěném i mimo zastavěné území.
- Ochrana lesního půdního fondu: územní plán respektuje požadavky a neobsahuje zábor lesních pozemků.
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b) Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na
stanovení jejich využití, které bude nutno prověřit

požadavek zadání
vyhodnocení
Plochy nebo koridory územních rezerv budou v územním plánu vymezeny, pokud se jejich nezbytnost prokáže
v průběhu zpracování návrhu územního plánu k naplnění cílů rozvoje obce nebo rozvoje a ochrany jejích
hodnot.
Budou-li vymezeny plochy nebo koridory územních rezerv, bude v územním plánu podle konkrétního charakteru
území stanoveno jejich možné budoucí využití a podmínky jeho prověření.
Z PÚR ČR, ZÚR ÚK ani z ÚAP nevyplývají žádné konkrétní požadavky na vymezení územních rezerv.
Územní plán Velké Chvojno vymezuje územní rezervy pro budoucí využití ve sféře technické infrastruktury.

c) Požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb,
veřejně prospěšných opatření a asanací, pro které bude možné uplatnit
vyvlastnění nebo předkupní právo
požadavek zadání
vyhodnocení
Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace budou v územním plánu vymezeny na
základě prověření nutnosti zabezpečení hlavních cílů a požadavků rozvoje obce, ochrany a rozvoje jejích
přírodních, kulturních a civilizačních hodnot.

Veřejně prospěšné stavby (VPS) budou v územním plánu vymezeny v rozsahu nezbytném pro realizaci
navrženého rozvoje obce, její urbanistické koncepce a koncepce veřejné infrastruktury.
Veřejně prospěšná opatření (VPO) budou v územním plánu vymezena v rozsahu nezbytném pro realizaci
záměrů nestavební povahy, určených zejména pro doplnění územních systémů ekologické stability území,
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opatření ke snižování ohrožování území, k rozvoji a ochraně přírodních, kulturních a civilizačních hodnot
v území.
Rozlišeny budou veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření, pro které bude možné uplatnit
vyvlastnění a veřejně prospěšné stavby a veřejná prostranství pro uplatnění předkupního práva.
U veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství určených k uplatnění předkupního práva bude uvedeno,
v čí prospěch má být předkupní právo zřízeno, název katastrálního území, parcelní čísla pozemků, popř. další
údaje podle § 5 odst. 1 katastrálního zákona.
Plochy asanací
Není požadavek na vymezení ploch pro asanace.
Z PÚR ČR, ZÚR ÚK ani z ÚAP nevyplývají žádné požadavky na vymezení VPS, VPO a asanací.
Územní plánu Velké Chvojno obsahuje vymezení VPS i VPO určených pro právo vyvlastnění a veřejné
prostranství s předkupním právem. VPS, VPO i veřejné prostranství jsou vymezeny a označeny dle požadavků,
asanace nebyly vymezeny.

d) Požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude
rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu,
zpracováním územní studie nebo uzavřením dohody o parcelaci

požadavek zadání
vyhodnocení
Plochy a koridory, ve kterých podmínkou rozhodování je vydání regulačního plánu
Nepožaduje se vymezení ploch ani koridorů, ve kterých je podmínkou rozhodování vydání regulačního plánu.
Plochy a koridory, ve kterých podmínkou rozhodování je zpracování územní studie
Pokud se během zpracování návrhu územního plánu prokáže nezbytnost podrobnějšího návrhu, prověření nebo
posouzení možných řešení vybraných problémů, které by mohly významně ovlivňovat nebo podmiňovat využití a
uspořádání území v některých plochách řešeného území, bude jako podmínka pro rozhodování o změnách
využití těchto ploch nebo koridorů stanovena podmínka zpracování územní studie.
Pro tyto plochy nebo koridory pak budou stanoveny podmínky pro jejich pořízení a přiměřená lhůta pro vložení
dat o územních studiích do evidence územně plánovací činnosti.
Plochy a koridory, ve kterých je podmínkou rozhodování uzavření dohody o parcelaci
Pokud se během zpracování návrhu územního plánu v některých plochách nebo koridorech řešeného území
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prokáže nezbytnost uzavření dohody o parcelaci, pak rozhodování o změnách využití těchto ploch nebo koridorů
bude podmíněno jejím uzavřením.
Z PÚR ČR, ZÚR ÚK ani z ÚAP nevyplývají žádné konkrétní požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve
kterých bude podmínkou rozhodování vydání regulačního plánu, zpracování územní studie nebo uzavření
dohody o parcelaci.
Řešení územního plánu stanovilo v případě plošně rozsáhlejších rozvojových ploch se složitými majetkoprávními
poměry podmínku dohody o parcelaci a v případě plošně rozsáhlých a koordinačně náročných ploch i podmínku
zpracování územní studie.

e) Případný požadavek na zpracování variant řešení

požadavek zadání
vyhodnocení
Případný požadavek na řešení variant se nestanovuje.
Z PÚR ČR, ZÚR ÚK ani z ÚAP nevyplývají žádné konkrétní požadavky na zpracování variant řešení.
Návrh územního plánu byl vypracován invariantně.

f) Požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na
uspořádání obsahu jeho odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu
vyhotovení

požadavek zadání
vyhodnocení
Návrh územního plánu bude zpracován v souladu se zákonem č.183/2006 Sb., v platném znění, o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), vyhláškou č.500/2006 Sb., v platném znění, o územně
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a
vyhláškou č.501/2006 Sb., v platném znění, o obecných požadavcích na využívání území.
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V souladu s dohodou o společném postupu a vzájemné spolupráci uzavřené mezi Ústeckým krajem a obcemi s
rozšířenou působností Ústeckého kraje bude datová část Územního plánu Velké Chvojno zpracována v aktuální
verzi datového modelu ÚPD Ústeckého kraje.

Územní plán bude obsahovat textovou a grafickou část návrhu a textovou a grafickou část odůvodnění.
Textová část návrhu územního plánu:
Bude zpracována v rozsahu dle přílohy č. 7 bodů I.(1) a I.(2) vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění
pozdějších předpisů.
Grafická část návrhu územního plánu:
Výkresy budou zpracovány digitálně nad katastrální mapou, v souladu s bodem I.(3) přílohy č. 7 vyhlášky č.
500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů.
Tiskem budou v měřítku 1:5.000 vydány výkresy:
−
−
−
−

výkres základního členění,
hlavní výkres,
výkres veřejně prospěšných staveb a opatření,
výkres pořadí změn v území (etapizace), pokud bude stanovena.

V případě potřeby lze urbanistickou koncepci, koncepci uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury
zpracovat v samostatných výkresech.
Grafická část může být doplněna schématy.
Textová část odůvodnění územního plánu:
Bude obsahovat zdůvodnění navrhovaného řešení v rozsahu stanoveném v bodu II.(1) přílohy č. 7 vyhlášky č.
500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů.
Grafická část odůvodnění územního plánu:
Bude zpracována digitálně nad katastrální mapou, v souladu s bodem II.(2) přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006
Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací
činnosti, ve znění pozdějších předpisů.
Tiskem budou v měřítku 1:5.000 vydány výkresy:
koordinační výkres,
výkres předpokládaných záborů půdního fondu.
V měřítku výkresu ploch a koridorů ZÚR ÚK nebo větším bude zpracován:
výkres širších vztahů, dokumentující vazby na území sousedních obcí.
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Počet vyhotovení dokumentace:
Návrh územního plánu bude po dokončení předán pořizovateli v předběžně stanoveném min. počtu:
−
−
−
−

ve 2 vyhotoveních pro společné jednání o návrhu územního plánu (§ 50 odst. 1 stavebního zákona),
v 1 vyhotovení pro řízení o územním plánu (§ 52 odst. 1 stavebního zákona),
v 1 vyhotovení pro vydání územního plánu (§ 53 odst. 1 stavebního zákona),
ve 4 vyhotoveních po vydání územního plánu (§ 54 stavebního zákona).

Počet vyhotovení je pouze orientační, pro potřeby projednání a vydání dokumentace může být změněn podle
aktuálních potřeb.
Pro každý stupeň jednání bude předáno rovněž digitální vyhotovení dokumentace pro možnost zveřejnění na
webových stránkách obce ve formátu pdf.
Dokumentace územního plánu byla provedena dle požadavků zadání. Výkres etapizace nebyl vypracován,
doplněn byl výkres koncepce dopravní a technické infrastruktury.

g) Požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů na
udržitelný rozvoj území

požadavek zadání
vyhodnocení
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, jako příslušný orgán ochrany přírody uplatnila k návrhu zadání
stanovisko ze dne 10. 8. 2017 č.j. SR/1718/UL/2017-2,ve kterém konstatovala, že lze vyloučit významný vliv, ať
již samostatně či ve spolupůsobení s jinými známými záměry či koncepcemi, na příznivý stav předmětů ochrany
nebo celistvosti evropsky významných lokalit a ptačích oblastí.
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný úřad uplatnil k návrhu
zadání stanovisko ze dne 11. 8. 2017 č.j. 3144/ZPZ/2017/SEA, ve kterém konstatoval, že ÚP Velké Chvojno je
třeba posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí, protože návrh zadání nevylučuje vymezení ploch pro
umístění záměrů podléhajících posouzení a nevylučuje vymezení ploch, které mohou způsobit výrazně negativní
zásah do životního prostředí, ovlivnění krajinného rázu, ekologické stability území a udržitelného rozvoje.
Na základě výše uvedených stanovisek je podle § 47 odst. 3 požadováno zpracování vyhodnocení vlivů
územního plánu na udržitelný rozvoj území.
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území bude zpracováno v rozsahu stanoveném v příloze č. 5 vyhlášky č.
500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
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plánovací činnosti a to v rozsahu:
Kapitola A. - Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí podle přílohy stavebního zákona.
Vyhodnocení bude zpracováno osobou k tomu oprávněnou podle § 19 zákona a zaměří se na vlivy
navrhovaných záměrů na poměry dotčené oblasti s ohledem na možnost celkového negativního ovlivnění složek
životního prostředí. Součástí vyhodnocení bude vypracování kapitoly závěry a doporučení včetně návrhu
stanoviska dotčeného orgánu ke koncepci s uvedením výroků, zda lze z hlediska negativních vlivů na životní
prostředí s jednotlivou plochou a s územním plánem jako celkem souhlasit, souhlasit s podmínkami včetně jejich
upřesnění anebo nesouhlasit.
Kapitoly C., D., E., F. - Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území.
Návrh územní plán byl podroben Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území v rozsahu
kapitol A, C, D, E, F dle vyhlášky 500/2006 Sb.

Vyhodnocení pozemků (ploch), k prověření a vymezení jako
zastavitelných ploch v Územním plánu Velké Chvojno dle přílohy
k zadání ÚP
k.ú. Velké Chvojno
1. Prověření zařazení nových zastavitelných ploch v ÚP Velké Chvojno (neobsažených
v ÚPnSÚ Velké Chvojno)

Plocha VCH1 byla v územním plánu vymezena pod označením Z_VCH_01.
Vymezení plochy bylo oproti požadavku redukováno s ohledem na limity využití území a
zajištění požadavku na přiměřenost plošného rozvoje.
Plocha VCH5 byla v územním plánu přiřazena k ploše Z_VCH_01.
Plocha Z_VCH_01 byla vymezena jako plocha BI - pro bydlení individuální
v rodinných domech městské a příměstské na základě požadavku zadání územního
plánu s ohledem na to, že vhodně navazuje na rozvojové plochy sídla Velké Chvojno.
Její využití je limitováno nutností respektovat pásmo 50m od hranice lesa, existencí
vodovodu a obecní cesty.
Zastavitelná plocha je podmíněna dohodou o parcelaci.
Plocha musela být na základě výsledku společného jednání vyřazena z řešení
územního plánu.
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Plocha VCH2 byla v územním plánu vymezena pod označením Z_VCH_02.
Vymezení plochy bylo oproti požadavku redukováno s ohledem na limity využití území a
zajištění požadavku na přiměřenost plošného rozvoje a zastavěnost území.
Plocha VCH_02 byla vymezena jako plocha BI - pro bydlení individuální v rodinných
domech městské a příměstské na základě požadavku zadání územního plánu
s ohledem na to, že vhodně navazuje na rozvojové plochy sídla Velké Chvojno.
Plocha musela být na základě výsledku společného jednání vyřazena z řešení
územního plánu.

Plocha VCH3 byla v územním plánu vymezena pod označením Z_VCH_03.
Vymezení plochy bylo koordinováno s ohledem na zastavěnost okolního území.
Plocha VCH4 byla v územním plánu přiřazena k ploše Z_VCH_03.
Plocha VCH9 byla v územním plánu přiřazena k ploše Z_VCH_03.
Plocha Z_VCH_03 byla vymezena jako plocha SV - smíšené obytné území vesnické
s ohledem na charakter území a návaznost na jádro obce na základě požadavku
zadání územního plánu s ohledem na to, že vhodně navazuje na rozvojové plochy
sídla Velké Chvojno.
Plocha musela být na základě výsledku společného jednání podstatně redukována.

Plocha VCH6 byla v územním plánu vymezena pod označením Z_VCH_06.
Vymezení plochy bylo koordinováno s ohledem na zastavěnost okolního území a podmíněno
dohodou o parcelaci a územní studií.
Plocha VCH7 byla v územním plánu přiřazena k ploše Z_VCH_06.
Plocha VCH- B1 byla v územním plánu přiřazena k ploše Z_VCH_06 a částečně zařazena
do stavu.
Plocha Z_VCH_06 byla vymezena jako plocha SV - smíšené obytné území vesnické
s ohledem na charakter území a návaznost na jádro sídelního útvaru Velké Chvojno,
které je vymezení plochy přirozeně zarovnáno. Plocha byla vymezena na základě
požadavku zadání a částečně převzata z ÚPSÚ (plocha VCH-B1 dle ÚPSÚ).
Její využití je limitováno nutností respektovat ochranné pásmo vodních zdrojů, plochu
bývalé hřbitova v sousedství
Zastavitelná plocha je podmíněna dohodou o parcelaci s ohledem na rozlohu lokality,
komplikované vlastnické vztahy v území a obtížné předpoklady pro umístění dopravní
infrastruktury.
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Plocha VCH8 byla v územním plánu vymezena jako plocha stabilizovaná v plochách výroby.

2. Prověření zastavitelných ploch (dosud nezastavěných), vymezených v ÚPnSÚ Velké
Chvojno (1998) a jeho změnách č. 1 až č. 6 a č. 8 do nového ÚP Velké Chvojno

ÚPnSÚ Velké Chvojno (1998)

Plocha VCH – B1 - p.p.č.310/2, 3154/1, 315/2, 316/1, 316/3 plocha pro bydlení a
komunikaci
Plocha VCH- B1 byla v územním plánu přiřazena k ploše Z_VCH_06 a částečně zařazena
do stavu.

Plocha VCH – B2 - p.p.č.260/1, 261 plocha pro dětské hřiště – veřejně prospěšná stavba
Plocha VCH - B2 byla v územním plánu vymezena pod označením P_VCH_07.
Plocha Z_VCH_07 byla vymezena jako plocha PZ - pro veřejná prostranství
s převahou nezpevněných ploch (zeleně).
Vymezení plochy bylo vymezeno
s ohledem na požadavky zajištění veřejné infrastruktury obce a převzato z původního
ÚPSÚ. S ohledem na veřejný zájem je plochy vymezena jako plocha veřejného
prostranství s předkupním právem obce.

Plocha VCH- B4 - p.p.č 296, 297 plocha bydlení
Plocha VCH- B4 byla v územním plánu vymezena jako STAV

Plochy VCH-P1 - p.p.č.183 plocha pro podnikání
Plocha VCH- P1 byla v územním plánu vymezena jako plocha Z_VCH_08
Plocha Z_VCH_08 byla vymezena jako plocha SV - smíšené obytné území vesnické
s ohledem na charakter území a návaznost na jádro sídelního útvaru Velké Chvojno,
které je vymezení plochy přirozeně zarovnáno. Plocha byla vymezena dle původního
ÚPSÚ (plocha VCH-P1 dle ÚPSÚ).

Změna č. 2 ÚPnSÚ Velké Chvojno (2005)
Plocha VCH – B7 - p.p.č.364/7, 364/11, plocha bydlení
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Plocha VCH- B7 byla v územním plánu vymezena jako STAV, obsahuje pouze jedinou
proluku, ostatní plochy jsou již zastavěny.

Plocha VCH-B8 - p.p.č.357/10 plocha bydlení
Plocha VCH-B8 byla v územním plánu vymezena jako plocha Z_VCH_09
Plocha Z_VCH_09 byla vymezena jako plocha SV - smíšené obytné území vesnické
s ohledem na charakter území a návaznost na jádro sídelního útvaru Velké Chvojno,
které je vymezení plochy přirozeně zarovnáno. Plocha byla vymezena dle původního
ÚPSÚ (plocha VCH-B8 dle změny č.2 ÚPSÚ).
Využití plochy je omezeno existencí sítí vodohospodářské a energetické technické
infrastruktury.
Plocha musela být na základě výsledku společného jednání vyřazena z řešení
územního plánu.

Plocha VCH-TV1 - p.p.č.352/2, 354/1, část 350/3 plocha technické infrastruktury ČOV a
komunikace
Plocha VCH-TV1 byla v územním plánu vymezena jako STAV.

Změna č. 5 ÚPnSÚ Velké Chvojno (2008)
Plocha VCH-S1 - p.p.č.363, 362 (360) plocha bydlení
Plocha VCH-S1 byla v územním plánu vymezena jako STAV.

Změna č. 8 ÚPnSÚ Velké Chvojno (2013)

Plocha VCH-VP1 - p.p.č. 142, 143, 144, 145 veřejné prostranství
Plocha VCH-VP1 byla v územním plánu vymezena jako plocha Z_VCH_04
Plocha Z_VCH_04 byla vymezena jako plocha OS - plochy pro tělovýchovu a sport
s ohledem na charakter území a potřebu posílit sportovně rekreační občanskou
vybavenost obce. Plocha byla vymezena dle původního ÚPSÚ (plocha VCH-P1 dle
změny č.8 ÚPSÚ).
Plocha Z_VCH_04 byla na základě výsledku společného jednání přeřazena do ploch
PZ – veřejná prostranství s převahou nezpevněných ploch.
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Ostatní vymezené plochy změn:

Plocha Z_VCH_05 byla vymezena jako plocha TO - plochy technického zabezpečení obce
s ohledem na potřebu zajisti plochy pro komunální služby obecního úřadu. Plocha byla
vymezena na základě požadavku obce během zpracování územního plánu a s ohledem na
veřejný zájem byla vymezena též jako VPS pro technickou infrastrukturu s právem
vyvlastnění.
Plocha musela být na základě výsledku společného jednání vyřazena z řešení
územního plánu.

plocha P1 byla v rozsahu ostatních ploch zařazena jako veřejné prostranství do veřejných prostranství - stav

k.ú. Arnultovice u Lučního Chvojna
1. Prověření zařazení nových zastavitelných ploch v ÚP Velké Chvojno (neobsažených
v ÚPnSÚ Velké Chvojno)

Plocha A1 byla v územním plánu vymezena pod označením Z_AR_01. Vymezení bylo
redukováno s ohledem na vodovodní sítě v západní části plochy a nutnost zachovat
soustředěný a kompaktní charakter sídla.
Plocha Z_AR_01 byla vymezena jako plocha SV - smíšené obytné území vesnické
s ohledem na charakter území a návaznost na jádro sídla na základě požadavku
zadání územního plánu
Její využití je limitováno existencí sítí vodohospodářské infrastruktury.
Plocha musela být na základě výsledku společného jednání vyřazena z řešení
územního plánu.

Plocha A2 byla v územním plánu vymezena pod označením K_AR_02. Vymezení bylo
redukováno s ohledem na vodovodní sítě v západní části plochy a nutnost zachovat
soustředěný a kompaktní charakter sídla.
Plocha K_AR_02 byla vymezena jako plocha WP - plochy vodohospodářské
s ohledem na potřebu zlepšení odtokových poměrů, retenci a zpomalení odtoku
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srážkových vod. Vymezení je provedeno s ohledem na morfologii a gravitační poměry
v území.
Její využití je částečně limitováno existencí sítí vodohospodářské infrastruktury.
Plocha byla současně zařazena jako VPO pro zlepšení retenční schopnosti území
s právem vyvlastnění.

Plocha A2 nebyla do řešení územního plánu jako plocha pro bydlení v RD vymezena, neboť
pozemek je pro uvedený účel z urbanistických hledisek nevhodný.

Plocha A5 byla v územním plánu vymezena pod označením Z_AR_03.
redukováno s ohledem na zachování kompaktnosti sídla.

Vymezení bylo

Plocha AR – B4 byla připojena k zastavitelné ploše Z_AR_03
Plocha Z_AR_03 byla vymezena jako plocha SV - smíšené obytné území vesnické
s ohledem na charakter území a návaznost na jádro sídla Arnultovice na základě
požadavku zadání územního plánu a dle vymezení ploch ve změně č.2 (plocha ARB4. Hloubka parcel byla omezena na cca 50m s ohledem na zachování kompaktnosti
sídla.
Její využití je částečně limitováno existencí sítí energetické a spojové infrastruktury.
Plocha je podmíněna dohodou o parcelaci.

Plocha A6 byla v územním plánu vymezena pod označením Z_AR_04.
podstatně redukováno s ohledem na zachování kompaktnosti sídla .

Vymezení bylo

Plocha AR-B5 byla připojena k zastavitelné ploše Z_AR_04
Plocha Z_AR_04 byla vymezena jako plocha SV - smíšené obytné území vesnické
s ohledem na charakter území a návaznost na jádro sídla Arnultovice na základě
požadavku zadání územního plánu a dle vymezení ploch ve změně č.2 (plocha ARB5.. Vymezení bylo podstatně redukováno s ohledem na zachování kompaktnosti
sídla a limity využití území.
Její využití je částečně limitováno existencí sítí vodohospodářské infrastruktury,
pásmem 50m od hranice lesa.
Plocha musela být na základě výsledku společného jednání podstatně redukována.
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2. Prověření zastavitelných ploch (dosud nezastavěných), vymezených v ÚPnSÚ Velké
Chvojno (1998) a jeho změnách č. 1 až č. 6 a č. 8 do nového ÚP Velké Chvojno

Poznámka:
Všechna parcelní čísla uvedených ploch jsou převzata ze současného KN a proto se mohou
lišit od parcelních čísel uvedených v ÚPnSÚ Velké Chvojno a jeho změnách.

ÚPnSÚ Velké Chvojno (1998)
Plocha AR1 - p.p.č.122,123, část 121 plocha bydlení
plocha byla v územním plánu vymezena jako STAV

Plocha AR2 - p.p.č.59/1, část 49/1 plocha bydlení (AR2)
plocha byla v územním plánu vymezena jako STAV

Změna č. 2 ÚPnSÚ Velké Chvojno (2005)
Plocha AR – B4 - p.p.č. 74/3,74/4 plocha bydlení
byla připojena k zastavitelné ploše Z_AR_03

Plocha AR-B5 - p.p.č.161/1, 179/1 plocha bydlení (plocha AR-B5)
byla připojena k zastavitelné ploše Z_AR_04

k.ú. Luční Chvojno
1. Prověření zařazení nových zastavitelných ploch v ÚP Velké Chvojno (neobsažených
v ÚPnSÚ Velké Chvojno)

Plocha LCH1 byla v územním plánu vymezena pod označením Z_LCH_01.
Plocha Z_LCH_01 byla vymezena jako plocha SV - smíšené obytné území vesnické
s ohledem na charakter území a návaznost na hlavní komunikaci na základě
požadavku zadání územního plánu s ohledem na to, že vhodně navazuje na
zastavěné plochy sídla Luční Chvojno.

Plocha LCH2 byla v územním plánu vymezena pod označením Z_LCH_02
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Plocha Z_LCH_02 byla vymezena jako plocha SV - smíšené obytné území vesnické
na základě požadavku zadání územního plánu s ohledem na to, že vhodně navazuje
na zastavěné plochy sídla Luční Chvojno. Vymezení bylo redukováno s ohledem na
eliminaci kolize s lokálním biokoridorem ÚSES.
Plocha musela být na základě výsledku společného jednání vyřazena z řešení
územního plánu a přiřazena k ploše K_LCH_06.

2. Prověření zastavitelných ploch (dosud nezastavěných), vymezených v ÚPnSÚ Velké
Chvojno (1998) a jeho změnách č. 1 až č. 6 a č. 8 do nového ÚP Velké Chvojno
Poznámka:
Všechna parcelní čísla uvedených ploch jsou převzata ze současného KN a proto se mohou
lišit od parcelních čísel uvedených v ÚPnSÚ Velké Chvojno a jeho změnách.

ÚPnSÚ Velké Chvojno (1998)

Plocha LCH1 - p.p.č.148/1 plocha bydlení
plocha byla v územním plánu vymezena jako STAV

Plocha LCH2 - p.p.č.139, 140 plocha bydlení
plocha byla v územním plánu vymezena jako STAV

Plocha LCH3 - p.p.č.264, 265, část 256, část 263
plocha byla v územním plánu vymezena jako STAV

Změna č. 6 ÚPnSÚ Velké Chvojno (2008)
Plocha LCH – B8 - p.p.č.61, 70/1, 70/2, 71/1, 71/2, 74, 76, 77, 81/1, 82/2, 320/1 plocha
bydlení a komunikace
Plocha LCH – B8 byla v územním plánu vymezena pod označením P_LCH_03
Plocha P_LCH_03 byla vymezena jako plocha SV - smíšené obytné území
vesnické s ohledem na v polohu v zastavěném území sídla Luční Chvojno.
Vymezení plochy je převzato dle změny č.6 ÚPSÚ.
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Změna č. 8 ÚPnSÚ Velké Chvojno (2013)
Plocha LCH-B10 - p.p.č.135, 136 technická infrastruktura
Plocha LCH – B10 byla v územním plánu vymezena pod označením Z_LCH_05
Plocha Z_LCH_05 byla vymezena jako plocha SV - smíšené obytné území
vesnické s ohledem na v polohu v návaznosti na zastavěné území sídla Luční
Chvojno. Vymezení plochy je převzato dle změny č.6 ÚPSÚ.

Plocha LCH-B11 - p.p.č.27, 28/1, 28/3, 28/4, 28/5 plocha bydlení
Plocha LCH – B11 byla v územním plánu vymezena pod označením Z_LCH_04
Plocha Z_LCH_04 byla vymezena jako plocha SV - smíšené obytné území
vesnické s ohledem na v polohu v návaznosti na zastavěné území sídla Luční
Chvojno. Vymezení plochy je převzato dle změny č.6 ÚPSÚ.
Plocha byla na základě stavu mapy KN zařazena do zastavěného území.

Plocha LCH-ZV1 - p.p.č.291/1, 319 plochy zemědělské
Plocha LCH – ZV1 byla v územním plánu vymezena pod označením K_LCH_06
Plocha K_LCH_06 byla vymezena jako plocha VZ - plochy pro zemědělskou a
lesnickou výrobu. Vymezení plochy je převzato dle změny č.6 ÚPSÚ. Plocha je
vymezena jako plocha změny v krajině s ohledem na omezení podmínek využití
pouze na zastavitelnost do 5% celkové rozlohy území s tím, že lze do těchto ploch
umístit pouze: 1/stavby související s pastvou hospodářských zvířat, konkrétně
přístřešky proti nepřízni počasí a stavby pro skladování sena a slámy, jednotlivé
stavby mohou dosáhnout max. do 60 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, 2/
zařízení související s rekreačně sportovními aktivitami a výcvikem koní.

OSTATNÍ plochy mimo rámec zadání:

Plocha LCH-B4 dle změny č.2 ÚPSÚ
Plocha LCH – B4 byla v územním plánu vymezena pod označením Z_LCH_07
Plocha Z_LCH_07 byla vymezena jako plocha SV - smíšené obytné území
vesnické s ohledem na v polohu v návaznosti na zastavěné území sídla Luční
Chvojno. Vymezení plochy je převzato dle změny č.2 ÚPSÚ. Plocha je částečně
omezena ochranným pásmem VN.
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Plochy LCH-HR1A a 1B - hospodářsko rekreační
Plochy LCH–HR1A a 1B byly v územním plánu vymezena pod označením K_LCH_08 a
K_LCH_09
Plochy K_LCH_08 byly vymezeny jako plocha VZ - plochy pro zemědělskou a
lesnickou výrobu. Vymezení plochy je převzato dle změny č.2 ÚPSÚ. Plocha je
vymezena jako plocha změny v krajině s ohledem na omezení podmínek využití
pouze na zastavitelnost do 5% celkové rozlohy území s tím, že lze do těchto ploch
umístit pouze: 1/stavby související s pastvou hospodářských zvířat, konkrétně
přístřešky proti nepřízni počasí a stavby pro skladování sena a slámy, jednotlivé
stavby mohou dosáhnout max. do 60 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, 2/
zařízení související s rekreačně sportovními aktivitami a výcvikem koní.

POŽADAVEK OBCE
LCH_10 - SV
Plocha Z_LCH_10 byla vymezena jako plocha SV - smíšené obytné území
vesnické s ohledem na v polohu v návaznosti na zastavěné území sídla Luční
Chvojno. Vymezení plochy bylo provedeno na základě požadavku obce.

Malé Chvojno
1. Prověření zařazení nových zastavitelných ploch v ÚP Velké Chvojno (neobsažených
v ÚPnSÚ Velké Chvojno)

Plocha MCH1 (část) byla v územním plánu vymezena pod označením Z_MCH_01.
část plochy MCH2 byla v územním plánu přiřazena k ploše Z_MCH_01.
plocha MCH4 byla v územním plánu přiřazena k ploše Z_MCH_01.
Plocha Z_MCH_01 byla vymezena jako plocha SV - smíšené obytné území vesnické
s ohledem na charakter území a návaznost na zastavěné území na základě
požadavku zadání územního plánu.
Její využití je limitováno – nutno je respektovat stávající sítě TI a pozemní
komunikace.
Zastavitelná plocha je podmíněna dohodou o parcelaci, ve které musí být
přeparcelací zajištěna i vazba na sousední plochu Z_MCH_06.

Plocha MCH1 (část) byla v územním plánu vymezena pod označením Z_MCH_06.
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Plocha MCH2 (část) byla v územním plánu vymezena pod označením Z_MCH_06
Plocha Z_MCH_06 byla vymezena jako plocha SV - smíšené obytné území vesnické
s ohledem na charakter území a návaznost na zastavěné území na základě
požadavku zadání územního plánu.
Plocha musela být na základě výsledku společného jednání vyřazena z řešení
územního plánu.

Plocha MCH2 (část) byla v územním plánu vymezena pod označením Z_MCH_02
Plocha Z_MCH_02 byla vymezena jako plocha SV - smíšené obytné území vesnické
s ohledem na charakter území a návaznost na zastavěné území na základě
požadavku zadání územního plánu.
Plocha musela být na základě výsledku společného jednání vyřazena z řešení
územního plánu.

Plocha MCH3 (část) byla v územním plánu vymezena pod označením Z_MCH_03.
Plocha MCH-B7 dle změny č.6 ÚPSÚ byla přiřazena k zastavitelné ploše Z_ MCH_03

Vymezení bylo oproti požadavku redukováno s ohledem na ochranu ZPF.
Plocha Z_MCH_03 byla vymezena jako plocha BV - pro bydlení individuální
v rodinných domech vesnické na základě požadavku zadání územního plánu a dále
dle změny č.6 ÚPSÚ a s ohledem na to, že vhodně navazuje na zastavěné plochy
sídla Malé Chvojno. V ploše se předpokládá zvýšený podíl chovatelských funkcí
(chov koní).
Plocha byla na základě výsledku společného jednání funkčně rozdělena na využití BV
a plochy zeleně nezastavitelných soukromých zahrad (ZN).

2. Prověření zastavitelných ploch (dosud nezastavěných), vymezených v ÚPnSÚ Velké
Chvojno (1998) a jeho změnách č. 1 až č. 6 a č. 8 do nového ÚP Velké Chvojno
Poznámka:
Všechna parcelní čísla uvedených ploch jsou převzata ze současného KN a proto se mohou
lišit od parcelních čísel uvedených v ÚPnSÚ Velké Chvojno a jeho změnách.

ÚPnSÚ Velké Chvojno (1998)
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Plocha MCH1 - p.p.č.166,168 plocha bydlení
plocha byla zařazena do stavu, jedná se o proluku uvnitř zastavěného území

Plocha MCH4 - p.p.č.121/2, 378/12 plocha bydlení
plocha MCH4 byla v územním plánu přiřazena k ploše Z_MCH_04, vymezení bylo upraveno
s ohledem na vlastnické vztahy tak, aby tvar parcely bylo racionálně zastavitelný.
Plocha Z_MCH_04 byla vymezena jako plocha SV - smíšené obytné území vesnické
s ohledem na charakter území a návaznost na zastavěné území a na základě
skutečnosti, že plochy byla součásti ÚPSÚ.
Plocha musela být na základě výsledku společného jednání redukována a funkčně
rozdělena na využití BV a plochy zeleně nezastavitelných soukromých zahrad (ZN).

Plocha MCH- 3 - p.p.č.188 průmyslová plocha
plocha byla z řešení ÚP vyřazena. s ohledem na nevhodnou polohu a návaznost na
urbanizované území a dopravní systémy a limity na úseku protipovodňové ochrany.

Změna č. 2 ÚPnSÚ Velké Chvojno (2005)
Plocha MCH-B6 - p.p.č.236/4, plocha bydlení
Plocha MCH-B6 byla částečně zařazena jako stav a částečně vymezena jako pod
označením Z_MCH_05
Plocha Z_MCH_05 byla vymezena jako plocha SV - smíšené obytné území vesnické
s ohledem na charakter území a návaznost na zastavěné území a na základě
skutečnosti, že plochy byla součásti změny č.2 ÚPSÚ.
Její využití je limitováno stávající sítí soustavy odvodnění a závlah.

Změna č. 6 ÚPnSÚ Velké Chvojno (2008)
Plocha MCH-B7 - p.p.č.60/1 plocha bydlení
Plocha MCH-B7 byla přiřazena k zastavitelné ploše Z_ MCH_03
Plocha musela být na základě výsledku společného jednání funkčně rozdělena na
využití BV a plochy zeleně nazastavitelných soukromých zahrad (ZN).

k.ú. Žďár u Velkého Chvojna
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1. Prověření zařazení nových zastavitelných ploch v ÚP Velké Chvojno (neobsažených
v ÚPnSÚ Velké Chvojno)

Plocha Ž1 – byla vymezena jako stav

Plocha Ž2 byla v územním plánu vymezena pod označením Z_ZD_02.
Plocha ŽĎ-B8 byla v územním plánu přiřazena k ploše Z_ZD_02.
Plocha Z_ZD_02 byla vymezena jako plocha SV - smíšené obytné území vesnické
s ohledem na charakter území a návaznost na zastavěné území na základě
požadavku zadání územního plánu a částečně dle vymezení ve změně 2 ÚPSÚ.
Její využití je limitováno nutností respektovat a nezastavovat severní části, do které
zasahuje záplavové území a ochranné pásmo VN.
Plocha musela být na základě výsledku společného jednání plošně redukována.

Plocha Ž3 byla v územním plánu vymezena pod označením Z_ZD_03.
Plocha ŽĎ-B10 byla v územním plánu přiřazena k ploše Z_ZD_03.
Vymezení plochy bylo plošně redukováno upraveno tak, aby zastavitelná plocha tvořila
souvislý celek se zastavěným územím sídla Žďár.
Plocha Z_ZD_03 byla vymezena jako plocha SV - smíšené obytné území vesnické
s ohledem na charakter území a návaznost na zastavěné území na základě
požadavku zadání územního plánu a částečně dle vymezení ve změně č.2 ÚPSÚ.
Její využití je limitováno nutností respektovat sítě vodovodu a cestní a dopravní sítě
a jejich vazby.
Plocha musela být na základě výsledku společného jednání plošně redukována.

Plocha Ž4 byla v územním plánu vymezena pod označením Z_ZD_04.
Plocha ŽĎ-B9 byla v územním plánu přiřazena k ploše Z_ZD_04.
Vymezení plochy bylo plošně redukováno upraveno tak, aby zastavitelná plocha tvořila
souvislý celek se zastavěným územím sídla Žďár a nevybíhala do volné krajiny a migračního
koridoru zvířat.
Plocha Z_ZD_04 byla vymezena jako plocha SV - smíšené obytné území vesnické
s ohledem na charakter území a návaznost na zastavěné území na základě
požadavku zadání územního plánu a částečně dle vymezení ve změně 2 ÚPSÚ.
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Její využití je limitováno nutností respektovat sítě vodovodu a cestní a dopravní sítě
a jejich vazby. Plocha je podmíněna dohodou o parcelaci.

2. Prověření zastavitelných ploch (dosud nezastavěných), vymezených v ÚPnSÚ Velké
Chvojno (1998) a jeho změnách č. 1 až č. 6 a č. 8 do nového ÚP Velké Chvojno

ÚPnSÚ Velké Chvojno (1998)
plocha ŽĎ1 - p.p.č.61 plocha bydlení
vymezeno jako stav - již zastavěno

plocha ŽĎ2 - p.p.č.98,99 plocha bydlení
Plocha ŽĎ2 byla v územním plánu vymezena pod označením P_ZD_05.
Plocha ŽĎ6 byla v územním plánu přiřazena k ploše P_ZD_05.
Plocha ŽĎ-B7 byla v územním plánu přiřazena k ploše P_ZD_05.
Plocha ŽĎ-B11 byla v územním plánu přiřazena k ploše P_ZD_05.

Plocha P_ZD_05 byla vymezena jako přestavbová plocha SV - smíšené obytné
území vesnické s ohledem na polohu uvnitř zastavěného území a na základě
skutečnosti, že byla vymezena v rámci ÚPSÚ a jeho změn.
Její využití je limitováno nutností respektovat a nezastavovat východní část do které
nepatrně zasahuje záplavové území. dalším limitem je ochranné pásmo VN.
Zastavitelná plocha je podmíněna dohodou o parcelaci a podmínkou zpracování
územní studie s ohledem na komplikované vlastnické vztahy a potřebu zajistit plochy
pro racionální umístění dopravní a technické infrastruktury.

Plocha ŽĎ3 - p.p.č. část 122, 241/2, 7,8,9,11 plocha bydlení
Plocha ŽĎ3 byla v územním plánu vymezena pod označením P_ZD_06.
Plocha P_ZD_06 byla vymezena jako přestavbová plocha SV - smíšené obytné
území vesnické s ohledem na polohu uvnitř zastavěného území a na základě
skutečnosti, že byla vymezena v rámci ÚPSÚ a jeho změn.
Její využití je limitováno nutností respektovat a nezastavovat jihovýchodní část do
které nepatrně zasahuje záplavové území. dalším limitem je sousedství s vymezení
lokálního biokoridoru.
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Plocha musela být na základě výsledku společného jednání plošně redukována.

Plocha ŽĎ4 - p.p.č. 115, 118 plocha bydlení
vymezeno jako stav - již zastavěno

ŽĎ6 - p.p.č.79 plocha bydlení (ŽĎ6)
79/1 A 79/2
Plocha ŽĎ6 byla v územním plánu přiřazena k ploše P_ZD_05.

Změna č. 2 ÚPnSÚ Velké Chvojno (2005)

Plocha ŽĎ-B7 - p.p.č.91, 96, část 80, 97plocha bydlení
Plocha ŽĎ-B7 byla v územním plánu přiřazena k ploše P_ZD_05.

Plocha ŽĎ-B8 - p.p.č.306/5
Plocha ŽĎ-B8 byla v územním plánu přiřazena k ploše Z_ZD_02.
Plocha musela být na základě výsledku společného jednání plošně redukována.

Plocha ŽĎ- B9 - p.p.č.301/8, 301/9, 301/10, 301/11, 301/17 plocha bydlení a komunikace
Plocha ŽĎ-B9 byla v územním plánu přiřazena k ploše Z_ZD_04.

Plocha ŽĎ-B10 - p.p.č. část 279 plocha bydlení
Plocha ŽĎ-B10 byla v územním plánu přiřazena k ploše Z_ZD_03.
Plocha musela být na základě výsledku společného jednání plošně redukována.

Plocha ŽĎ-P-P, ŽĎ-P-Z - p.p.č. část 283/1, 283/2, 283/3, 283/4, 283/5, logistické centrum
Plocha ŽĎ-P-P, ŽĎ-P-7 byla jako zastavitelná plocha Z_ZD_07 vymezená v návrhu ÚP
zpracovaném pro společné projednání v 11/2018. Na základě výsledků vyhodnocení
vlivů územního plánu na životní prostředí (zjištěn významný negativní vliv na krajinu a
na ZPF) a výsledků projednání (zejména nesouhlas dotčených orgánů ochrany
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přírody, ochrany ZPF, nadřízeného orgánu územního plánování z hlediska souladu se
ZÚR ÚK) musela být plocha z UP vyřazena.

Změna č. 5 ÚPnSÚ Velké Chvojno (2008)
Plocha ŽĎ-B11 - p.p.č. 92/1, 92/3,, 312/1, 312/4, 312/5, 312/11,312/12 plocha bydlení a
komunikace
Plocha ŽĎ-B11 byla v územním plánu přiřazena k ploše P_ZD_05.

Změna č. 8 ÚPnSÚ Velké Chvojno (2013)
Plocha ŽĎ-B12 - p.p.č.86, 311 plocha bydlení
Plocha ŽĎ-B12 byla v územním plánu vymezena s označením ploše Z_ZD_01.
Plocha Z_ZD_01 byla vymezena jako plocha SV - smíšené obytné území vesnické
s ohledem na charakter území a návaznost na zastavěné území na základě
vymezení ve změně 8 ÚPSÚ.
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Mnichov u Lučního Chvojna
1. Prověření zařazení nových zastavitelných ploch v ÚP Velké Chvojno (neobsažených
v ÚPnSÚ Velké Chvojno)
zadání: 0

2. Prověření zastavitelných ploch (dosud nezastavěných), vymezených v ÚPnSÚ Velké
Chvojno (1998) a jeho změnách č. 1 až č. 6 a č. 8 do nového ÚP Velké Chvojno
zadání: 0
Ostatní vymezené zastavitelné plochy nad rámec zadání:

Plocha Lokalita 2
Lokalita 2 byla v územním plánu vymezena s označením ploše P_MN_02.
Plocha P_MN_02 byla vymezena jako plocha SV - smíšené obytné území vesnické
a s ohledem na polohu v zastavěném území je vymezena jako přestavbová plocha.
Plocha byla vymezena v rámci původního ÚPSÚ. Plocha je limitována existencí
elektroenergetických sítí. v její severní části.

Plocha Lokalita 3
Lokalita 3 byla v územním plánu vymezena s označením ploše Z_MN_01.
Plocha Z_MN_01 byla vymezena jako plocha SV - smíšené obytné území vesnické
a s ohledem na polohu v návaznosti na zastavěné území. Plocha byla vymezena
v rámci původního ÚPSÚ je vymezena jako přestavbová plocha. Plocha je limitována
existencí telekomunikační infrastruktury a sousedí s lokálním biokoridorem.
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7

VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU ŘEŠENY
V ZUR (§43, ODST.1 SZ) S ODŮVODNĚNÍM POTŘEBY JEJICH VYMEZENÍ

Územní plán nevymezuje žádné záměry nadmístního významu.

8

8.1

KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ VČ. ŘEŠENÍ VYBRANÉ
VARIANTY
Odůvodnění vymezení zastavěného území

(Odůvodnění kapitoly A. územního plánu):
Vymezení zastavěného území bylo v rámci zpracování územního plánu a jeho úprav v průběhu projednávání
provedeno v souladu s aktuálním právním stavem zastavění území dle stavu katastru nemovitostí a příslušných
ustanovení § 2 a § 58 stavebního zákona. Při vymezení byly použity aktuální mapy katastru nemovitostí
poskytnuté pořizovatelem a mapy katastru nemovitostí se zákresem intravilánu k 1. 9. 1966 poskytnuté obcí.

8.2

Odůvodnění základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho
hodnot

(Odůvodnění kapitoly B.a. a B.b. územního plánu):
Koncepce rozvoje území obce respektuje Politiku územního rozvoje České republiky1 a Zásady územního
rozvoje Ústeckého kraje2, tato povinnost přímo vyplývá ze zákona 183/2006 Sb.

(Odůvodnění kapitoly B.c. územního plánu):
Hlavním důvodem pro pořízení územního plánu je naplnit úkoly a cíle územního plánování dle požadavků §18 a
§19 zákona č.183/2006 Sb.
Sekundárním důvodem pro pořízení nového územního plánu je potřeba nahradit původní územní plán sídelního
útvaru Velké Chvojno a jeho následné změny potřebnou územně plánovací dokumentací zpracovanou dle
platného stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů. V této souvislosti je cílem nového územního plánu:
- zabezpečit zpřehlednění dokumentace a její obsahový soulad s požadavky aktuální stavební
legislativy

1

Politika územního rozvoje České republiky ve znění aktualizace č.1, 2, 3 a 5

2

Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje aktualizované 1., 2. a 3. aktualizací
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- nahradit původní ÚPD zpracovanou před 1.1.2007 a její změny dokumentací zpracovanou dle zákona
183/2006 Sb. do 31.12.2022. kdy by měla tato dokumentace pozbýt platnosti
Základem pro koncepci územního plánu, jak vyplývá i z předchozích odstavců, tedy není nutnost změny
koncepce rozvoje území či navýšení počtu zastavitelných ploch. S ohledem na rozvojový potenciál obce, limity
využití území a dosud nezastavěné plochy určené k rozvoji dle původního územního plánu nový územní plán
navazuje na koncepci rozvoje území založenou schváleným územním plánem sídelního útvaru Velké Chvojno a
jeho změny a pouze v minimálním rozsahu navyšuje rozsah rozvojových ploch. Územní plán na původní
koncepci navazuje v těchto směrech:
- v řešení respektuje ty prvky, které vyplývají z aktuální nadřazené ÚPD, z ÚAP a z původního ÚPO
- zpřesňuje uspořádání a vymezení rozvojových ploch a koncepci jednotlivých územních subsystémů dle
aktuálního stavu území a doplňuje plochy změn v souladu s požadavky zadání
- rozšiřuje řešené území na celé správní území obce a řeší uspořádání krajiny a vymezení skladebných
prvků ÚSES na celém správním území

Koncepce rozvoje území obce se významně uplatňuje zejména v těch částech území obce, kde je jeho využití
navrženo ke změně, tedy tam, kde není jeho funkční využití stabilizováno v souladu se současným stavem jeho
využití a navrhuje se jeho změna. Tyto plochy změn v území (rozvojové plochy) se vyjadřují návrhem
zastavitelných ploch, ploch přestaveb či ploch změn v krajině. Zjednodušeně a přehledně je systematika členění
stabilizovaných a rozvojových ploch v území demonstrována v následující tabulce:

administrativní území obce Velké Chvojno

zastavěné území

zastavitelné
plochy

nezastavěné území

nestabilizované území – rozvojové plochy - plochy změn
stabilizované
území sídel

plochy přestaveb
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Ve vyhodnocení zadání je pro každou rozvojovou plochu uvedeno, z jakého zdroje je zapracována do územního
plánu.

(Odůvodnění kapitol B.d. až B.f. územního plánu):
Ochrana hodnot a z ní vyplývající omezení a podmínky stanovené územním plánem jsou odůvodněny potřebou
zachovat (chránit) a rozvíjet kulturní, přírodní a civilizační hodnoty v řešeném území a tento úkol je povinností
stanovenou v úkolech a cílech územního plánování.
Koncepce ochrany a rozvoje historických, kulturních, architektonických a urbanistických hodnot – do
územního plánu je zohledněna existence archeologických lokalit (ty jsou znázorněny v koordinačním výkresu) a
povinnost respektovat nemovité kulturní památky a archeologické hodnoty (nemovité kulturní památky se na
území obce nevyskytují). Povinnost chránit a rozvíjet urbanistické a architektonické hodnoty a stavební objekty
architektonicky přizpůsobit prostředí a nepřesahovat místní měřítko staveb je odůvodněna nutností zabránit
poškození kulturních hodnot .
Na území obce se vyskytují tyto nemovité kulturní památky:
− areál kostela Všech svatých (k.ú. Arnultovice)
− socha sv.Jana Nepomuckého (k.ú. Velké Chvojno)
− soubor výklenkové kaple a božích muk (k.ú. Luční Chvojno)
Poznámka ke kategorii UAN:
Jev ÚAP území s archeologickými nálezy (dále jen UAN) se člení území do 4 kategorií, dle pravděpodobnosti výskytu archeologických
nálezů. Jejich prostorové vymezení vede Státní archeologický seznam ČR (SAS ČR). UAN jsou rozdělena do těchto kategorií :
UAN I – území s pozitivně prokázaným a dále bezpečně předpokládaným výskytem archeologických nálezů;
UAN II – území, na němž nebyl doposud pozitivně prokázán výskyt archeologických nálezů, ale určité indicie mu nasvědčují:
pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů 51-100%;
UAN III – území, na kterém ještě nebyl rozpoznán a pozitivně doložen výskyt arch. nálezů a prozatím tomu nenasvědčují žádné indicie,
ale předmětné území mohlo být osídleno nebo jinak využito člověkem a proto existuje 50% pravděpodobnost výskytu archeologických
nálezů ;
UAN IV – území, kde je nereálná pravděpodobnost výskytu arch. nálezů – veškerá vytěžená území - lomy, cihelny, pískovny apod.

Koncepce ochrany a rozvoje přírodních a krajinných hodnot respektuje limity na úseku ochrany přírody a
krajiny a současně koncepci původního ÚPO. Koncepce chrání další exploataci krajiny tím, že zajišťuje přestavbu
podvyužitých území a do návrhu byly zapracovány další nové zastavitelné plochy v potřebném rozsahu.
Ochrana přírody je podpořena vytvořením předpokladů pro zvýšení ekologické stability zpřesněním vymezení
systému ÚSES.
Koncepce ochrany a rozvoje civilizačních hodnot – respektuje a nemění stávající koncepci uspořádání
veřejné infrastruktury. Promítá do vymezení nadřazené záměry řešení železniční dopravy, které směřují
k posílené významu železniční dopravy.
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8.3

Odůvodnění urbanistické koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch,
ploch přestavby a systému sídelní zeleně

(Odůvodnění kapitoly C. územního plánu):
Zásady urbanistické koncepce Velkého Chvojna vycházejí ze současného funkčního využití, zohledňují
potenciál a potřeby obce a dosavadní koncepci dle původního územního plánu obce.
Z důvodů eliminace duplicit odkazujeme pro odůvodnění vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby do
kapitoly podrobného odůvodnění záborů ZPF, kde je uvedeno odůvodnění vymezení jednotlivých ploch změn a
jejich charakteristika:

8.4

Odůvodnění koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její
umísťování

(Odůvodnění kapitoly D.a. územního plánu):
Dopravní infrastruktura
Z hlediska dopravní infrastruktury jsou širší vztahy i dopravní infrastruktura stabilizované. Obec je
protkána poměrně hustou sítí místních a účelových komunikací, drážní infrastrukturou a s ohledem na charakter
území i množstvím pěších cest. Ostatní druhy dopravy (vodní, letecká) v území nejsou zastoupeny.
Základní dopravní infrastrukturu tvoří:
- nadřazená silniční síť I/13 - Karlovy Vary – Děčín – Liberec,
- železniční trať č. 132
- silnice č. III/26041 a č.III/26363 Ústí n.L. – Strážky – Žďár – Velké Chvojno - Malé Chvojno - Libouchec
je důležitou spojnicí jak do Ústí n.L., tak do Děčína. Silnice Ústí n. L. – Chuderov- Arnultovice – Luční
Chvojno umožňuje přímou návaznost této oblasti na vnitroměstský dopravní systém města Ústí nad
Labem (Severní Terasy),
- silnice č. III/26041, č. III/25361, č. III/26036, č. III/25374, č. III/26040,
- cyklostezky.
Územní plán nevymezuje samostatné zastavitelné plochy ve sféře dopravní infrastruktury z důvodů, že tyto jsou
buď součástí rozvojových ploch podméněných územní studií, nebo jsou plochy změn dopravně zpřístupněny ze
stávajících komunikací.
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(Odůvodnění kapitoly D.b. územního plánu):
Technická infrastruktura
ad (1) Všeobecné zásady:
Na základě doplňujících průzkumů a rozborů a na základě UAP ORP Ústí nad Labem bylo obecně konstatováno,
že systémy technické infrastruktury jsou v území funkční a nevyžadují koncepční změny.
V rámci obecných zásad koordinace a ČSN 73 6005 je nezbytné přednostně umisťovat trasy inženýrských sítí do
veřejných prostorů, nejlépe koordinovaně v přidružených dopravních prostorech.
Na základě novely stavebního zákona nelze v územním plánu předem přesně definovat polohu stavby nebo
zařízení technické infrastruktury, což je v pravomoci regulačních plánů a územních řízení.
Uzemní plán, pouze v koncepční rovině, dává doporučení pro umístění systémů technické infrastruktury s
výjimkou staveb, které vyžadují plošné územní nároky.
Dále je v územním plánu deklarována zásada ochrany stávajících systémů TI prostřednictvím limitů využiti
území, graficky znázorněných v koordinačním výkrese. Konkrétní limity využiti území jsou součástí kapitol
odůvodnění ÚP v rámci jednotlivých systémů TI.
Na základě schváleného zadání UP a vyhodnocení potřeby (koncepce TI se nemění) nebyl zpracován
samostatný výkres koncepce technické infrastruktury. Jednotlivé detailní řešení umisťování staveb a zařízení TI,
jak bylo deklarováno výše, je mimo kompetenci územního plánu.
ad (2) Vodní hospodářství - zásobování vodou:
Velké Chvojno je zásobováno pitnou vodou skupinovým vodovodem SK-UL.023 - Velké Chvojno. Vodovod je v
majetku Severočeské vodárenské společnosti a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace,
a.s. Skupinový vodovod Velké Chvojno je zásobován pitnou vodou z ÚV Ostrov, kde se upravuje voda z
prameniště Ostrov o celkové vydatnosti zdroje 60 l/s. Podzemní voda z prameniště je jímána studnami. Z ÚV
Ostrov se voda čerpá ČS Ostrov o výkonu 60 l/s do VDJ Ostrov vrcholový - 2×400 m3 (599,00/693,50 m n. m.).
Kromě tohoto zdroje jsou k dispozici další lokální zdroje – prameniště a vrt Velké Chvojno včetně vodojemu Velké
Chvojno a prameniště Malé Chvojno (momentálně nevyužívané). Na vodovod jsou napojeny všechny místní
části, z nichž v Arnultovicích a Žďáru jsou další vodojemy.
Skupinový vodovod Velké Chvojno je propojen s okolními skupinovými vodovody v této části Ústeckého kraje.
Podle Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje mají zdroje skupinového vodovodu Velké Chvojno
dostatečnou kapacitní rezervu, přičemž v případě nutnosti lze využít i zdroje sousedních vodárenských soustav.
Vodovodní síť nevykazuje závažnější provozní problémy.
Zdroje požární vody jsou určeny Požárním řádem a nařízením Ústeckého kraje č. 8/2012. S výjimkou místní části
Arnultovice jsou ve všech místních částech vymezeny přírodní nebo umělé požární nádrže. V místní části
Arnultovice je jako zdroj požární vody určena pouze hydrantová síť. Vzhledem k tomu, že na okraji sídla je
vodojem 2x100 m3 napájený vodovodním řadem DN 200, lze hydranty na vodovodní síti považovat za dostatečný
zdroj. Do budoucna bude jako zdroj požární vody pro Arnultovice, případně i Luční Chvojno využita navržená
vodní nádrž na ploše AR_02.
Pro výpočet nárůstu potřeby vody byly použity hodnoty:
· potřeba vody na obyvatele a den 100 l
· potřeba vody na zaměstnance a den 60 l
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· koeficient denní nerovnoměrnosti 1,4
· koeficient hodinové nerovnoměrnosti 1,8
Výpočtem vychází narůst potřeby pitné vody:
Obyvatel

m3/den

max. m3/hod

Žďár (bez plochy pro výrobu)

51

5,2

0,55

Velké Chvojno

33

3,3

0,34

Mnichov

6

0,6

0,1

Malé Chvojno

33

3,3

0,34

Luční Chvojno

27

2,6

0,3

Arnultovice

18

1,8

0,2

Celkem

168

16,8

1,8

Lokalita

Vypočtené hodnoty odpovídají nárůstu 0,7 l/s na zdrojích. Vzhledem ke značné rezervě ve využití zdrojů
skupinového vodovodu Velké Chvojno a možnosti dodávek z okolních vodárenských soustav tento nárůst
nepředstavuje pro zásobování Velkého Chvojna pitnou vodou problém.
Návrhové plochy jsou lokalizovány v blízkosti stávajících vodovodních řadů a lze je tedy napojit pouhým
prodloužením těchto řadů. Případné posílení kapacity vodovodní sítě ve stávajících trasách je mimo působnost
územního plánu.
Územní plán respektuje ochranná pásma vodovodů podle Zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích
pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů), ve znění pozdějších předpisů:
Kapacita vodovodního řadu
do DN 500 mm

Vzdálenost od vnějšího líce stěny potrubí
1,5 m

nad DN 500 mm

2,5 m

nad DN 200 mm při uloženi v hloubce od 2,5 m

+ 1 m ke stanovenému ochrannému pásmu

ad (3) Vodní hospodářství - odvádění a likvidace odpadních vod (kanalizace)
Koncepce odvádění a likvidace odpadních vod vychází z koncepce Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací
Ústeckého kraje, který pro každé sídlo definuje současny stav a návrh rozvoje kanalizace. Současně je řešení
likvidace odpadních vod koncipováno dle požadavků dotčených orgánů, vzešlých ze společného jednání.
V sídle Velké Chvojno je vybudována gravitační splašková kanalizace, zakončená ČOV pro 500 EO. Čistírna
odpadních vod je vybudována na maximální denní množství 90 m3/d odpadních vod. Jedná se o dvoulinkovou
mechanicko-biologickou ČOV typu CFR-SD 75. Mechanicko-biologická ČOV je tvořena hrubým a jemným
mechanickým předčištěním surových odpadních vod, biologickou linkou čištěni, kalovou koncovkou a měrným
objektem. Součástí ČOV je i svozová jímka pro navážení odpadních vod ze žump a kalová jímka pro akumulaci
přebytečných kalů. Vyčištěné odpadní vody se odvádějí do Klíšského potoka.
V ostatních sídlech není kanalizace vybudována a územní plán v souladu s PRVKÚK její budování s ohledem na
malé počty obyvatel nenavrhuje. Je nutné postupné přebudování stávajících septiků na bezodtokové, nebo jejich
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nahrazení domovními čistírnami. Dle požadavků dotčených orgánů je v plochách změn, tedy zastavitelných a
přestavbových plochách, které jsou mimo dosah stávající ČOV, tedy ploch ve všech sídlech mimo Velké Chvojno,
nutné novou výstavbu řešit s individuální či skupinovou čistírnou odpadních vod.
Územní plán připouští (bez nutnosti změny územního plánu) výstavbu splaškové kanalizace pro místní části
Arnultovice a Luční Chvojno s umístěním ČOV na návrhové ploše K_AR_02. Účelnost vybudování kanalizace
musí být potvrzena technicko – ekonomickou studií.
Územní plán detailně neřeší zachycování a likvidaci dešťových vod. Ta bude řešena individuálně v dalších
stupních projektové přípravy při respektování obecně platných zásad, t.j. zpomalení odtoku dešťových vod a tím
jejich maximální možné zadržení v krajině. Přímé neregulované odvádění dešťových vod do místních potoků je
nepřípustné.
Uzemni plán respektuje ochranná pásma kanalizaci podle Zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích
pro veřejnou potřebu , ve zněni pozdějších předpisů:
Kapacita kanalizační stoky
do DN 500 mm

Vzdálenost od vnějšího líce stěny potrubí
1,5 m

nad DN 500 mm

2,5 m

nad DN 200 mm při uloženi v hloubce od 2,5 m

+ 1 m ke stanovenému ochrannému pásmu

ad (4) Energetická koncepce
Protože se v řešeném území nepředpokládá plynofikace, je navržena energetická koncepce jako dvojcestná,
založená na dodávkách elektrické energie a ekologicky vhodných palivech.
ad (5) Energetika - zásobování elektrickou energií
Územím neprocházejí žádná vedení VVN nebo ZVN. Velké Chvojno je zásobeno elektrickou energií sítí VN 22kV
ve správě ČEZ, vycházející z rozvoden 110 / 22 kV Koštov, Krásné Březno a Teplice. Všechny uvedené
rozvodny mají dostatečnou výkonovou rezervu. Vedení VN jsou provedena téměř výhradně jako nadzemní. Na
síti VN je rozmístěno celkem 13 distribučních trafostanic 22 / 0,4 kV různého výkonu a provedení. Síť NN je
v novější zástavbě provedena jako podzemní převážně však, zejména v menších sídlech zůstávají vedení NN
nadzemní. Veřejné osvětlení je vybudováno ve všech sídlech.
V sídle Velké Chvojno je vybudována bioplynová stanice s elektrickým výkonem 750 kW, který je částečně
dodáván i do sítě ČEZ.
Pro výpočet nárůstu potřeby elektrické energie byly použity výchozí hodnoty:
-instalovaný příkon na domácnost bez elektrického vytápění 11 kW, součinitel soudobosti β= 0,3
-instalovaný příkon na domácnost pro elektrické vytápění 12 kW, součinitel soudobosti β= 0,8
- instalovaný příkon na 1 ha výrobní plochy 30 kW, součinitel soudobosti β= 0,6
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Výpočtem vychází narůst soudobého příkonu:
Domácností

soudobý příkon
bez topení (MW)

soudobý příkon
s topením 50%
domácností

Žďár

17

0,06

0,14

Velké Chvojno

11

0,04

0,1

Mnichov

2

0,01

0,02

Malé Chvojno

11

0,04

0,09

Luční Chvojno

9

0,03

0,07

Arnultovice

6

0,02

0,05

Celkem

56

0,2

0,47

Místní část

Volba elektrického vytápění je záležitostí majitelů jednotlivých domů a nelze ji v územním plánu předem stanovit.
Proto byl výpočet proveden za odhadnutého předpokladu, že elektrickým vytápěním bude vybavena polovina
nových domů.
Většina rozvojových ploch je umístěna v přijatelné vzdálenosti od stávajících trafostanic, takže v případě potřeby
lze nárůst příkonu řešit zesílením jejich výkonu, případně i zesílením stávajících přívodů VN. Výjimkou jsou
plochy VCH_01 a VCH_02 ve Velkém Chvojnu, kde se jeví jako účelné vybudování nové trafostanice. (Jako
vhodná pro umístění se jeví parcela 364/7 ve vlastnictví obce.) V každém případě musí být trafostanice umístěna
tak, aby byla přístupná z veřejného prostoru pro těžkou stavební a požární techniku.
Územní plán připouští rekonstrukce a modernizace vedení a trafostanic, včetně přeložek vedení, náhrady
nadzemních vedení podzemními, zesílení nebo změny typu trafostanic apod., aniž by to muselo být v územním
plánu konkrétně řešeno. Všechny uvedené změny budou řešeny v dalších stupních přípravy staveb.
Uzemní plán respektuje ochranná pásma elektrických vedeni a stanic ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., o
podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích, ve zněni pozdějších předpisů:
Druh vedení a napětí

Vzdálenost od krajních vodičů

Nadzemní od 1 kV do 35 kV včetně (bez izolace)

7 m (10 m*)

Podzemní do 110 kV

1m

Elektrické stanice
Elektrické stanice obecně podle dříve platných předpisů

30m*

Stožárové

7 m (10 m*)

Kompaktní a zděné

2m

Vestavěné

1m

*Podle ustanovení § 98 odst. 2 energetického zákona (č. 458/2000 Sb.) se po nabytí účinnosti energetického zákona nezměnila ochranná
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pásma stanovená v elektroenergetice a teplárenství podle předchozích právních předpisů, platí tedy hodnoty podle zákona 79/1957 Sb.,
platného před rokem 1994 (uvedeny v závorce).

ad (6) Energetika - zásobování plynem
V souběhu se silnicí I/13 prochází řešeným územím VTL plynovod ve správě GasNet, s.r.o. Odbočka
(momentálně bez odběru, ale funkční) je vyvedena k výrobním plochám v Malém Chvojnu. Obytná zástavba
v celém území, jakož i výrobní provozy v celém řešeném území nejsou plynofikovány a plynofikace se
nepředpokládá ani do budoucna.
ad (7) Energetika - zásobování teplem
S výjimkou několika objektů v místní části Velké Chvojno, vytápěným z bioplynové stanice jsou pro vytápění
využívány lokální zdroje využívající převážně pevná paliva. Současny systém, založený na lokálních zdrojích
zásobování teplem, zůstane zachován. Žádoucí je rozvoj vytápění s využitím elektrické energie, netradičních a
obnovitelných zdrojů tepla. Územní plán vytváří předpoklady pro rozšiřování elektrického vytápění. Určení
konkrétního způsobu vytápění však není v působnosti územního plánu a je závislé na rozhodnutí vlastníků domů.
ad (8) Telekomunikace
V obci je vybudována kabelová telefonní síť CETIN. Vzhledem k poklesu zájmu o pevné telefonní linky je
současny stav vyhovující. Za vyhovující lze považovat i pokrytí území signálem mobilních operátorů, rozhlasovým
a televizním signálem.
Současný stav vyhovuje i pro návrhové období, v územním plánu se nepředpokládají koncepční změny. Napojeni
rozvojových ploch bude provedeno prodloužením stávajících sítí.
Územní plán nevymezuje nové plochy nebo trasy pro telekomunikační zařízení, u stávajících respektuje
ochranná pásma podle Zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích
ve zněni pozdějších předpisů (podzemní komunikační vedeni - 1,5 m).

ad (9) Odpadové hospodářství
Odpadové hospodářství se řídí OZV ř. 2 /2015, která stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálního odpadu, systém nakládání se stavebním odpadem a systém komunitního
kompostování.
Na území obce je vymezeno 8 stanovišť pro nádoby na tříděný odpad. Další stanoviště mohou být zřízena pro
rozvojové plochy tak, aby byla dodržena docházková vzdálenost.
V místní části Velké Chvojno je zřízen sběrný dvůr.
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(Odůvodnění kapitoly D.c. územního plánu):
Občanská vybavenost a veřejná prostranství
Návrh koncepce občanské vybavenosti a veřejných prostranství zohledňuje lokalizaci stávajících zařízení OV a
ploch veřejných prostranství v obci a přizpůsobuje jim vymezení a zařazení ploch s rozdílným způsobem využití.
Koncepce konkrétních zastavitelných a přestavbových ploch v této sféře je odůvodněna potřebou zajistit veřejná
prostranství pro zajištění občanské vybavenosti a veřejných prostranství pro účely rekreace, sportu a kultury.
Odůvodnění vymezení ploch změn v této sféře je uvedeno v rámci kapitoly 11.2.3 tohoto odůvodnění.
Občanské vybavení je v obci zastoupeno:
- obecním úřadem, základní a mateřskou školou, knihovnou, dvěma kulturními zařízeními, hasičskou
zbrojnicí (jinak je uspokojování kulturních, sociálních a ekonomických služeb a potřeb zajišťováno
základní i vyšší občanskou vybaveností v Ústí n. L., resp. v Libouchci)
- církevní zařízení v Arnultovicích – kostel
- zdravotnictví – lékař
- obchod ve Velkém Chvojně
- výrobní služby – (Malé Chvojno)
- hřbitov (urnový háj) a jeho OP - Arnultovice

8.5

Odůvodnění koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení
podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability,
prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci,
dobývání ložisek nerostných surovin apod.

(Odůvodnění kapitoly E. územního plánu):
ad E.a Odůvodnění koncepce uspořádání krajiny, vymezení ploch změn v krajině a stanovení podmínek
pro změny v jejich využití
Koncepce uspořádání krajiny je odůvodněna základním výchozím aspektem zabránit další redukci
neurbanizovaného území nad rámec stávající ÚPD a směřovat k dosažení cílových charakteristik krajiny.
Konkrétně je koncepce vedle vymezení ÚSES a ploch změn v krajině naplněna:
- zařazením do patřičných ploch s rozdílným způsobem využití vytváří podmínky pro lesní hospodářství
a zemědělství pro zachování krajinného rázu a stanovených krajinných typů,
- celkovou koncepcí urbanistického rozvoje stabilizuje a mírně rozvíjí osídlení,
- stanovením podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití eliminuje návrh takových změn,
které by mohly negativně ovlivnit krajinný ráz, s ohledem na potřebu uchování vysoké hodnoty
krajinného rázu s harmonickým zastoupením složek přírodních a kulturních, zamezuje ohrožení
naplnění cílových charakteristik krajinného celku.
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Stručný přehled přírodních podmínek v obci:

Terénní podmínky
Podle Geomorfologického členění ČR spadá území do provincie Česká vysočina, soustava Krušnohorská,
oblast Krušnohorská hornatina, v jejímž rámci je území začleněno do geomorfologického celku České středohoří,
podcelku Verněřické středohoří s okrskem Ústecké Středohoří. Jen velmi okrajově zasahuje vymezený celek
Mostecký pánev, s podcelkem Chomutovsko – teplická pánev a okrskem Libouchecká brázda. Ústecké
Středohoří je charakterizováno jako plochá hornatina až členitá vrchovina na levém břehu průlomového údolí
Labe tvořená neogenními čediči proniklými svrchnoturonskými až koniackými slínovci a pískovci. Území má
destruovaný neovulkanický reliéf se zbytky posopečného zarovnaného povrchu, strukturními plošinami, hřbety a
výraznými kuželovitými a kupovitými suky s tvary zvětrávání a odnosu a četnými sesuvy. Území je rozbrázděno
hlubokými zářezy labských přítoků.
Terén vlastního území správního obvodu obce má převážně charakter pozvolných lučinatých svahů široké
boční sníženiny s tokem a pramennou oblastí Ždárského potoka, která na severním okraji území navazuje na
sníženinu Libouchecké brázdy odvodňovanou Klíšským potokem. Podél cca západní, jižní a východní hranice
území terén vystupuje k širokým plochým rozvodím, z nichž vystupují nízké, místy zalesněné a balvanité
vulkanické vyvýšeniny a krátké hřbety; nejvýše k bezejmenné kótě 528 m.n.m. a Z hranici území. Na SZ hranici
území terén v krátkém úseku strmě spadá k zářezu Klíšského potoka, u nějž se nachází nejníže položené místo
území v nadm. výšce 369 m.

Klimatické podmínky
Zájmové území spadá v klasickém rozdělení dle Atlasu podnebí ČSR 1958 do klimatické oblasti mírně
teplé, podoblast mírně vlhká, klimatický okrsek B7 - mírně teplý, mírně vlhký, vrchovinný. V rozdělení dle Quitta je
území řazeno do chladnějších okrsků mírně teplé oblasti – převážně MT4, resp. MT2 na S území v úpatí
krušnohorských svahů. Oblast je v poměru k nadmořské výšce srážkově relativně bohatá, patrný je vysoký podíl
zimních srážek. Klima je výrazně oceanicky laděné, zejména ve srážkové oblasti. V mikroklimatu se projevuje
cca výrazně projevuje inverzní charakter sníženin v úpatí krušnohorských svahů.
Pro charakteristiku klimatických podmínek je použito údajů Tabulek Podnebí ČSR pro nejbližší
srovnatelné stanice:

Tabulka průměrných měsíčních srážek
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

IV-IX

rok

t (oC)

-1,3

-0,2

3,8

8,5

13,8

16,9

18,6

17,7

14,0

8,5

3,4

0,1

8,6

14,9

H (mm)

66

51

45

54

62

62

89

71

50

58

55

53

717

389
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Geologické podmínky
V pestré geologické skladbě území se ve stavbě povrchu uplatňují horniny několika útvarů Českého
masivu. Nejstarší vrstvou jsou zpevněné sedimenty české křídové pánve (vápnité jílovce, slínovce, vápence,
pískovce a prachovce lužického, labského, jizerského a oháreckého souvrství) tvořící níže položené partie svahů.
Starší křídové vrstvy jsou proraženy průniky miocenních intruziv podkrušnohorské pánve a vulkanických hornatin
Českého Středohoří (v pestré směsi bazalt, bazanit, limburgit, nefelinit, analcimit, leucitit, tefrit, trachyt,
trachybazalt, resp. jejich tufy a pyroklastika) jež tvoří balvanitá temena vyvýšenin. Okrajově zasahují miocenní
diatomity a uhelné jíly Mostecké pánve ve dně sníženiny na severu území. V nižších partiích reliéfu je území v
různé mocnosti a rozsahu překryto kvartérními hlínami, písky a štěrky, v úpatích svahů se uplatňují pleistocenní
deluviální a eolické, resp. smíšené deluvioeolické sedimenty, v aluviích vodotečí a údolnicích fluviální, resp.
smíšené deluviofluviální sedimenty.
Ve správním obvodu obce je registrováno jako rezervní zdroj ložisko stavebního kamene (čedič, nefelinit)
Libouchec -Chvojno (na vrchu Strážiště). Je registrováno jedno sesuvné území na okraji osady Žďár.

Půdní podmínky a Hydrologické podmínky
Jsou uvedeny v kapitole 11.1. tohoto svazku.

Fytocenologické podmínky
Podle regionálního fytogeografického členění spadá zájmové území do fytogeografické oblasti Mezofytika,
fytogeografický obvod Českomoravské mezofytikum a okres 25 – Verneřické Středohoří s podokresem 25a –
Libouchecká plošina. Květena oblasti s převládajícím hercynským charakterem je pestrá vlivem pestrých
přírodních podmínek, vysoká diverzita je podmíněna geologickou a klimatickou rozmanitostí stanovišť, polohou
na styku oceanického a kontinentálního vlivu i polohou na kontaktu horských poloh krušnohoří a refugií
teplomilné květeny podél labského údolí, resp. výskytem dalších mezních a enklávních prvků. Významný je vliv
šíření druhů podél Labe.
Jako převládající přírodní klimaxová společenstva jsou mapovány v nižších a teplejších polohách
dubohabrové háje Melampyro nemorosi - Carpinetum, ve vyšších polohách a chladnějších expozicích květnaté
bučiny Dentario enneaphylli - Fagetum. Ostrůvkovitě se mohou vyskytovat na kyselých horninách (některé
trachyty, pískovce) ve vyšších polohách bikové bučiny Luzulo - Fagetum, níže acidofilní doubravy Luzulo –
Quercetum, na pískovci i Vaccinio - Quercetum. Mozaiku potenciální vegetace vzácně doplňují na příslušných
stanovištích suťové a roklinové lesy Aceri - Carpinetum, v roklinách zřejmě i Arunco – Aceretum, ve slunných
expozicích ojediněle subxerofilní doubravy Potentillo albae - Quercetum. V nivách toků jsou původní vegetací
zřejmě luhy Stellario - Alnetum.
Aktuální stav krajiny je značně pozměněn, významně převládají druhotná luční společenstva. Převažují
kulturní mezofilní louky a pastviny, v přirozenějších porostech s druhy svazu Arrhenatherion, pod vlivem pastvy
Cynosurion, časté jsou i porosty vlhkých až mokrých luk Molinion a Calthion. Ojedinělé jsou ostrůvky acidofilních
trávníků Violion caninae i společenstva suchých Bromion erecti, vzácně doznívají prvky horských luk Polygono –
Trisetion . Hojné jsou porosty společenstev křovin svazu Berberidion tvořící charakteristickou liniovou zeleň podél
starých mezí a kamenic.
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Zoologie
V zoogeografickém členění dle Mařana spadá území do provincie listnatých lesů, úsek českých listnatých
lesů. Katastr s velkým podílem luk, ostrůvky smíšených lesů a hojnou nelesní zelení a hojnými drobnými toky je
zoologicky dosti bohatě osídlen ochuzenou hercynskou fauna se západními vlivy.
Prvkem ochrany krajiny z hlediska prostupnosti pro zoologické druhy je předpokládaný dálkový migrační
koridor sledující hřeben Zámeckého vrchu podél západní hranice území.

ad E.b Odůvodnění vymezení územního systému ekologické stability
Aktuální stav krajiny zájmového území
Správní obvod obce Velké Chvojno leží v pozvolna zvlněné krajině severního okraje Ústeckého
Středohoří, které je na severním okraji území ohraničeno sníženinou Libouchecké brázdy, protaženou podél úpatí
svahů krušnohorského zlomu. Krajina je charakterizována převážně krajinným typem 5M7 - lesozemědělská
krajina sopečných pohoří pozdně středověké kolonizace Hercynika. Území zaujímá širokou otevřenou boční
sníženinu s malým povodím Žďárského potoka pozvolna spadající k severu do Libouchecké brázdy. Podél hranic
na východě, západě a jihu území terén pozvolna stoupá k širokých pozvolna zvlněným rozvodím, z nichž
vystupují nevýrazná vulkanická návrší. Převážnou část území pokrývají louky a pastviny s hojnou liniovou i
skupinovou nelesní zelení, v menší míře jsou zastoupeny lesy, častěji kolem vyvýšenin na okraji území. Jen malá
souvislá partie ve středu území je zorněna. V území je celkově zachován charakter harmonické kulturní krajiny,
přičemž ke zvýšení ekologické stability v posledním období vývoje významně přispělo rozsáhleji realizované
zatravnění méně úrodných pozemků polí. Osídlení je typicky pro širší oblast Středohoří soustředěno do malých
osad se zástavbou koncentrovanou kolem historického jádra. Převládá charakter zemědělské krajiny, do něhož s
výjimkou blízké menší komerční zóny Žďárek a menších zemědělských provozních areálů nezasahuje
urbanizace a průmysl blízké ústecké a děčínské aglomerace.
Trvalé travní porosty jsou převládajícím druhem využití pozemků v území. Louky a pastviny mají z větší
části kulturní charakter s ochuzenými, více či méně ruderalizovanými společenstvy svěžích luk s obecnými druhy
svěžích luk. Poměrně hojně se vyskytují polokulturní, vzácněji i přirozenější porosty svěžích, vlhkých až mokrých
luk a pastvin s pestřejší vegetací svazů Arrhenatherion, Cynosurion a Calthion, méně i Molinion, Caricion gracilis,
okrajově i prvky jiných typů lučních společenstev (Bromion, Violion). Ekologickou stabilitu luk lze hodnotit
nejčastěji stupněm 2 u intenzivnějších kulturních porostů, často i stupněm 3 u cca polokulturních porostů, u
přirozenějších zejm. vlhkých luk a lad až stupněm 4.
Nelesní zeleň je výrazným, hojně zachovaným krajinným prvkem území. Pro krajinu jsou charakteristické
soustavy kamenitých mezí, resp. agrární valů (kamenic) porostlé pásy zeleně. Liniová, ale i skupinová zeleň mezí
a kamenic má zčásti charakter lesních pásů s druhy dubohabřin, zčásti charakter sukcesních stadií trnkových
nebo lískových křovin.
Lesní porosty jsou zachovány na malé části ploch, převážně v menších enklávních skupinách, menší
celky lesů zasahují z okolí kolem vrchů Strážiště a Na Gruntě. Většina porostů má listnatý, resp. skupinově i
jednotlivě smíšený charakter dubohabrových hájů, výš i květnatých bučin, ojediněle s prvky suťových lesů, často

Ing. arch. František Pospíšil a kol.

Návrh k veřejnému projednání

listopad 2020

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ CHVOJNO

100

s poměrně přírodě blízkou dřevinnou skladbou. Místy jsou podél toků a v zamokřených deluviích zachovány
porosty olšových n. jasanových luhů. Ekologickou stabilitu lesů lze hodnotit nejčastěji stupněm 4, při absenci
přirozených příměsí či v mladých porostech a pasekách stupněm 3, resp. 4-5 ve starších skupinách tvořených
přirozenými druhy dřevin.
Mokřadní vegetace společenstev vysokých ostřic a rákosin je vyvinuta na malých plochách zejména okolí
drobných rybníčků; vodní plochy zpravidla bez významněji vyvinuté vegetace vodních makrofyt. Ekologickou
stabilitu drobných nádrží lze hodnotit zpravidla stupněm 3-4.
Vodní toky Klíšského a Žďárského potoka mají v níže položených vodnějších úsecích zachována
přirozená kamenitá koryta. Síť drobných toků ve výše položených partiích povodí Ždárského potoka byla ve větší
míře upravena – povodí bylo cca do konce minulého století do značné míry zorněno a v 70.-80. letech
odvodněno plošnou drenáží. Toky místy doprovází lužní porosty s převahou olše. Ekologickou stabilitu vodních
toků lze hodnotit od stupně 2 u kanalizovaných úseků po stupeň 4-5 u zachovaných přírodních biotopů.
Kostru ekologické stability doplňuje sídelní zeleň, prvkem kostry ekologické stability s malým významem
jsou ojedinělé vegetační doprovody komunikací s ekologickou stabilitou stupně 2-3.

Ochrana přírody a krajiny
Převážná část správního obvodu obce je součástí CHKO České středohoří, severní hranici CHKO tvoří
železniční trať Děčín - Telnice na S okraji území. Vymezeny jsou III a IV zóny ochrany CHKO. Jiné chráněné
plochy dle Zákona o ochraně přírody a krajiny - maloplošná chráněná území, evropsky významné lokality a ptačí
oblasti Natura 2000, resp. registrované VKP - nejsou v území zastoupeny. V území jsou vyhlášeny 2 památné
stromy: lípa ve Ždáru a Arnultovická lípa. Obecným významným krajinným prvkem „ze zákona“ jsou lesní porosty,
vodní plochy a nivy toků.

Biogeografická diferenciace
Biogeografická diferenciace vymezuje území obdobných přírodních charakteristik a potenciálních
přirozených společenstev a je podkladem návrhu ÚSES, resp. lokalizace biocenter a vedení tras biokoridorů tak,
aby spojovaly převážně stanoviště obdobného charakteru.
Ve vyšším biogeografickém členění území spadá do provincie středoevropských listnatých lesů,
podprovincie hercynské, bioregion 1.15 – Verněřický. Ten leží ve střední části severních Čech a zahrnuje
geomorfologický celek Verneřické středohoří. Území je geologicky budováno zejména terciérními bazickými
neovulkanity, často se uplatňují i křídové sedimenty. V půdách převažují eutrofní kambizemě a pseudogleje, v
balvanitých svazích často rankery. Reliéf se vyznačuje značnou členitostí dosahující charakteru ploché, místy
podél Labe až členité hornatiny. Převažuje biota 4. vegetačního stupně (71%), v teplejších partiích 3.VS (23%),
nejteplejší lokality spadají až do 2.VS (6%), naopak ve vrcholových partiích se lokálně objevuje vegetace 5.VS.
Potenciální vegetaci tvoří květnaté bučiny a dubohobřiny, ve svazích často suťové lesy, okrajově teplomilné i
acidofilní doubravy. Flóra je vlivem různorodých stanovištních podmínek i dosti zachovaného přírodního prostředí
dosud velmi pestrá.
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Jen okrajově do území zasahuje bioregion 1.14 - Milešovský jež se nachází v západní části severních
Čech a zahrnuje geomorfologický celek Milešovské Středohoří.
Nižší biogeografickou jednotkou je biochora, vyčleňující na regionální úrovni území s typickou kombinací
biotopů. V zájmovém území jsou vymezeny následující biochory:

4Do

Podmáčené sníženiny na kyselých horninách 4. v.s.

4SC

Svahy na slínitém flyši 4. v.s.

4VI

Vrchoviny na bazických neovulkanitech 4. v.s.

4Db

Podmáčené sníženiny na bazických horninách 4. v.s.

4PI

Pahorkatiny na bazických neovulkanitech 4. v.s.

-3BI

Erodované plošiny na bazických neovulkanitech 3. v.s.

Základní stanovištní charakteristikou, vyjadřující typ přirozeného lesního společenstva daného stanoviště
je skupina typů geobiocénů (STG). Charakteristika stanovišť pomocí STG sjednocuje analogické jednotky
lesnické typologie (skupiny lesních typů) a jednotky pedologické bonitace (půdní typ, resp. HPJ). Kód STG
vyjadřuje kombinaci klimatických, půdně chemických a hydropedologických podmínek. Klimatické podmínky jsou
dány vegetačním stupněm, vyjádřeným prvním číslem kódu. Území leží v typických polohách 4. vegetačního
stupně s převahou stanovišť bukové varianty. Z hlediska chemických vlastností půd (prostřední údaj kódu STG)
je v území vymezena trofická řada A-AB na kyselých kambizemích a litozemích, resp. řada AB-B na mezotrofních
kambizemích, pseudoglejích a glejích, řada BD na vápnitých křídových horninách, evnt. spraších a resp. řada BC
na obohacených půdách v aluviích toků. Z hlediska hydropedologických vlastností půd je vymezena omezená
řada 2 na litozemích a vysýchavých kambizemích, svěží řada na 3 kambizemích, vlhká řada 4 na kambizemích
pseudoglejových a pseudoglejích a mokrá řada 4-5 na glejích. V katastru lze vymezit následující STG, u nichž
jsou uvedeny jsou přirozené dřevinné skladby sestavené dle lesnické typologie, vč. vedlejších přirozených druhů
dřevin.

Kód STG
3-4AAB(B)4

SLT
3-4O

HPJ
44,50,54

Přirozená dřevinná skladba

Dřeviny pro prvky mimo les

BK2, DB4, JD2, LP1, HB1,

DB,LP,

JR, OS, BR

(JR,OS,BR)
OL,DB,VR

3B-BC5b 2-3L

3B3

67,73

OL8, VRB1, DB1, JS, OS, STH

BK6, DB3, HB, LP1,
2-4S,B, 228,41,45
3H
JD, JV, KL, TR, BRK, BB

3-4BC-C43U
5a

(OS,BR,JR)

Stanoviště
vlhká oglejená stanoviště na neutrálních až kyselých těžších
substrátech, svahová deluvia, křídové sedimenty
trvale mokrá stanoviště, obohacené glejové půdy,
mokřady, zamokřené terénní deprese

DB,LP,JV(JL,KL,TR)

svěží stanoviště svahů na neutrálních zvětralinách, hlínách,
odvápněných spraších

56,58,67, OL7, JS3, DB, JL, KL, SM, OLS,OL,JS,DB,KL
VRK, VRB, JR, STH, OS, BR, JV, BB (JL,OLS,VR,JR,OS)
71

mokrá obohacená stanoviště na nivních uloženinách,
nivy vodních toků
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3BD1-2

2-3Z

38,41

2-4B,
3BD3

28, 30,41
2-3H,2C
2V,

3BD4

50,54
4O

BK5, DB3, LP1, HB1, BO, BB,

DB,LP,BO

BRK, MUK, BR, DBP, JR, JS, JV

(BB,JS,BR)

BK6, DB3, LP1,

DB,LP,KL,JV,JS,

HB, KL, JV, JD, JS, BRK, BB, TR

(BB,TR)

BK3, DB3, LP1, JD1, JV1, JS1, KL,
DB,LP,JV,JL,JS(KL)
JL, LP, HB, LPV, STH, BB, OL

67,69,71, JD5, DB2, OL2, BR1, SM, BK, JR,DB,OL,BR,SM,
72,73,74 OS
(OS,JR,VR,DB)

4A-AB5

4G

4B3

BK7-8, JD2, DB, LP0-1,
3H,B,2C,
28,30,41
3S
KL, JV, HB, TR, JL, JS

3D,2C
4BC-BD3
2-3A,3H

suchá stanoviště na bazických a vápnitých substrátech,
skalky, prudší svahy, temena vyvýšenin, litozemě
svěží
stanoviště
na
bazickém
n.vápnitém
neovulkanickém, sprašovém či jílovcovém podloží,
plošiny, svahy, temena vrchů
vlhká oglejená stanoviště na bazických a vápnitých
substrátech, úžlabiny, deluvia v neovulkanitech,
slínech, jílech a spraších
mokrá stanoviště vyšších poloh území na nebazických
sedimentech a zvětralinách, glejové procesy,
rašelinění, úžlabiny, terénní deprese, vývěry

DB,LP,KL (TR,JL,JV,JS)

svěží stanoviště vyšších poloh území na neutrálních
zvětralinách a hlínách apod., plošiny, svahy

-

svěží humózní stanoviště vyšších poloh území na
bazickém podloží, svahy a vyvýšeniny na
neovulkanitech

BK6, JV, KL1, LP2, JD1,

28,30,41
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JS, JL, HB, BB, DB, TR, LPV
BK6, DB1, LP2, JD1, BR, BO, JS,
DB,LP,BO(JS,BR)
BR, JR, BRK, BB

suchá stanoviště vyšších poloh území na bazických
substrátech, skalky, prudší svahy, temena vyvýšenin,
litozemě n. rendziny

3H,B,2C 28,30,41

BK7-8, LP1, JD1, DB0-1, JV, KL, JS,DB,LP,KL
TR, JL, TR, BB, HB, BRK
(JV,JS,TR,JL)

svěží stanoviště vyšších poloh území na bazickém event.
vápnitém nebo i sprašovém podloží, plošiny, svahy, temena

4BD4

4O,2V

BK3, LP2, JD1, DB1, JV, KL2, JS1,LP,DB,JV,KL,JS
JL, BR, STH, HB, OL, BB
(JL,BR,BB)

vlhká oglejená stanoviště vyšších poloh území na
bazických a vápnitých substrátech, zahrnuje úžlabiny,
vlhké sutě a deluvia v neovulkanitech i svahy na
slínech a jílech

4C-CD3

3A,3D

BK3, LP3, JV, KL2, JS1, JL1, JD,
HB, DB, BB, TR, LPV, BRK

svěží humusem a živinami bohatá stanoviště vyšších
poloh území na bazických vulkanitech, svahy a
úžlabiny s rankery

4BD1-2

2Z

4BD3

38,41

50,54

Důvody pro vymezování ÚSES
Cílem územního plánování by mimo jiné mělo být i udržitelné využití krajiny, resp. stanovení limitů
exploatace krajiny z hlediska jejích přírodních složek. Charakteristikou jíž lze poměřovat tyto limity je tzv.
ekologická stabilita krajiny, tedy schopnost krajinného ekosystému odolávat nepříznivým kalamitním vlivům.
Ekologicky stabilní krajina se vyznačuje nejen spontánním zachováváním druhové rozmanitosti, ale např. i
udržením půdní úrodnosti, únosnou mírou procesů půdní eroze a eutrofizace prostředí, vyšší retencí vody v
krajině a vyrovnanějšími odtoky srážkové vody, přirozenou biologickou ochranou zemědělských kultur, resp.
schopností prostředí odolávat kalamitním výskytům škůdců a chorob, stabilitou a odolností lesních porostů a
dalšími ekonomicky příznivými faktory. V neposlední řadě lze zmínit příznivý psychologický a rekreační vliv
stabilní harmonické a esteticky hodnotné kulturní krajiny na její obyvatele. Jedním z prostředků k zachování
ekologické stability krajiny je tvorba sítě „územních systémů ekologické stability“ (ÚSES).
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Podklady pro návrh ÚSES
Podkladem pro návrh sítě prvků ÚSES bylo jejich vymezení ÚAP ORP Ústí nad Labem, které je do
značné míry v územních dokumentacích i krajině dlouhodobě stabilizované a bylo převzato již v předchozím
územním plánu obce Velké Chvojno. Nadregionální a regionální prvky ÚSES do správního obvodu obce
nezasahují, jsou vymezeny v okolí v rámci koridorů daných v generelním vymezení v ZÚR Ústeckého kraje.

Koncepce vymezení ÚSES
Cílem tvorby ÚSES je vymezit a zachovat, resp. založit minimální nutnou síť ekologicky stabilních ploch
(tj. ploch s přirozenou vegetací) pro zachování druhové rozmanitosti daného území. Tuto síť tvoří plochy
biocenter, vzájemně propojených biokoridory. Biocentra zastupují jednotlivé charakteristické typy stanovišť
daného území, biokoridory umožňují jejich vzájemnou komunikaci. Minimální plošný rozsah biocenter, resp.
minimální šířky a maximální délky úseků biokoridorů mezi biocentry stanovují příslušné metodiky. Podle
biogeografického významu rozlišujeme prvky ÚSES nadregionální, regionální a místní úrovně. Lokalizace
zasahujících prvků ÚSES vychází z dříve zpracovaných generelů ÚSES.
Řešení širších aspektů reprezentativnosti a návaznosti sítě ÚSES v rámci nově pojatého biogeografického
členění bylo řešeno v předchozích stupních projekce, souhrnně pak v Okresním generelu ÚSES Ústí nad Labem.
Cílem ÚP je vymezení a územní stabilizace prvků na konkrétních pozemcích, umožňující ochranu funkčních,
resp. postupnou realizaci navržených prvků ÚSES na pozemcích vyčleněných pro tento účel. V ÚP obce
vymezená síť biocenter a biokoridorů by měla být dále doplněna návrhem interakčních prvků, jako dalších
ekologicky významnějších ploch, pozitivně ovlivňujících ekologickou stabilitu svého okolí, jež jsou součástí
územně plánovacích podkladů. Jako další IP mohou být nově pojaty např. návrhy liniových výsadeb podél
komunikací a jiných liniových krajinných prvků s protierozní a krajinotvornou funkcí.

Nadregionální a regionální síť ÚSES
Prvky vyšších stupňů ÚSES - regionální a nadregionální – upřesněné v souladu s nadřazenou územní
dokumentací ZÚR Ústeckého kraje ve správních obvodech okolních obcí do řešeného území nezasahují.

Vymezení lokálního ÚSES
Trasy lokálních biokoridorů jsou vedeny se záměrem propojení různých typů pro krajinu
charakteristických stanovišť v širším krajinném rámci. S tímto záměrem jsou v zájmovém území v návaznosti na
širší okolí vymezeny následující trasy lokálních biokoridorů:
propojení vlhkých až mokrých lužních stanovišť snížěnin podél vodotečí
• trasa podél toku Ždárského potoka s propojením přes vlhké ploché rozvodí k Neštěmického potoku s
úseky LBK 557-559-581-582 a vloženými LBC 98 a 103
• trasa podél toku Klíšského potoka v severní části území s úseky LBK 543-556 a vloženým LBC 79
• trasa propojení přes vlhké rozvodí na jižní hranici území mezi toky Lužeckého a Červného potoka v
severní části území s úseky LBK 543-556 a vloženým LBC 79
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propojení mezofilních až střídavě vlhkých hájových stanovišť svahů vrchoviny na křídových sedimentech
• trasa vedená cca napříč směru sníženiny Žďárského potoka s úseky LBK 558-562 a vloženým LBC 98
• trasa vedená pozvolnými svahy ve směru sníženiny Žďárského potoka s úseky LBK 548-545-561-563570 a vloženými LBC 81, 83, 102 a 106
propojení mezofilních bučinných stanovišť vyvýšených poloh vulkanické vrchoviny
• trasa vedená partiemi zvlněného vulkanického hřbetu podél východní hranice území s úseky LBK 546549 a vloženými LBC 82 a 101

Regulativy pro prvky ÚSES jsou uvedeny v kapitole F výrokové části územního plánu
V následujících tabulkách jsou uvedeny podrobné informace o jednotlivých skladebných prvcích ÚSES:
Obec: Velké Chvojno

LBC 79 - RYBNÍK U ŽĎÁRU
Katastr: Žďár u V. Chvojna

List mapy 1:10 000: 02-23-21

Plocha: 4.85ha

List mapy 1: 5 000: UL 4-4, UL 4-3

STG: 4BC-C4-5a, 3A-AB(B)4

Bioregion, biochora: 1.15, 3To

Stabilita: 4-

Fyziotyp:VO,LO,RU

Kultura: vod.pl.,ost.pl.

Geologie: Q-niv

Funkčnost: cf

Stav: vymezený

Ochrana dle zákona 114: CHKO

Reprezentativnost: R

Význam v ECCONET:

Ostatní územní ochrana:

Charakteristika ekotopu a bioty:
Biocentrum tvoří extenzivní rybník s pásem bylinné litorální vegetace a dřevinné břehové zeleně ve dně plochého údolí, bočně
napájený vodotečí na horním toku Klíšského potoka na S okraji Žďáru.
Litorální pásmo na Z straně s přirozeným hlinitým břehem s porosty druhů rákosin svazu Phragm. (zejm. Typha latifoia, Phalaris i
Phragmites, menší partie s porosty ostřic svazu Caric. grac.). Hráz na V straně zpevněna betonovými panely. Kolem rybníka lem porostu
vyšších TPC, místy mladší VRK, OL, keře BC, HH, MAL, místy i nálet KL a JS. Nitrofilní bylinná vegetace spol. lužních lemů svazu
Convolv.

Cílový stav:
Cílem opatření v prostoru rybníka je iniciovat vznik nádrže extenzivního charakteru s pestrými přirozenými bylinnými i dřevinnými
litorálními porosty, neeutrofizovanou vodou a bohatými přirozenými zoocenózami.

Návrh opatření:
V lokalitě rybníka by bylo vhodné přiměřeně snížit intenzitu hospodářského využití. Volit druhově vhodné rybí osádky a snížit jejich
početnost tak, aby chov nebyl zdrojem eutrofizace vod. V maximálně možné míře omezovat jiné zdroje eutrofizace v povodí nádrže,
nezasahovat do vodního režimu lokality a jejího okolí. Provádět občasné kosení litorálních bylinných porostů, alespoň v ruderalizovaných
partiích častěji, odvoz sklizené hmoty mimo lokalitu. Přiměřeným nastavením výška hladiny umožnit alespoň podél menší části břehů
rozvoj přirozené litorální vegetace. Provádět občasné letnění nádrže. Při event. nutnosti odbahnění nezasahovat případné kvalitní břehové
partie, hmotu zásadně odvážet mimo lokalitu rybníka bez tvorby deponií bahna. Regulovat event. příliš vysoké stavy chovů divokých
kachen v případě ohrožení porostů rákosin.
V břehových porostech provádět údržbu výběrovými zásahy, vhodnými prořezávkami v podrostu podporovat jedince perspektivní
pro obnovu porostu, v případě potřeby doplňovat dřevinnou zeleň výsadbou přirozených druhů (OL, dále VRK, STH i JS, JL apod.).
Postupně omezovat podíl TPC na úkor dorůstajících přirozených dřevin.
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Na styku s okolní ornou půdou založit v š. min. 15 m pás pravidelně kosené trvalé louky, na okolních pozemcích polí hnojit v
minimalizovaných dávkách, za vhodných meteorologických podmínek, staršími tuhými statkovými hnojivy, komposty n. rybničním bahnem,
následně ihned zaorávat, omezit použití biocidů. Vyloučit pokud možno plodiny málo chránící půdu proti erozi (kukuřice). Kolem rybníka
zachovat stávající luční partie.

Podmíněnost funkčního využití: Stávající funkční využití podmíněno ochranným pásmem železniční trati, ochranným pásmem
elektirického vedení, bezprostřední blízkostí obce.
Ohrožení: Ohrožení prvku ÚSES intenzifikací hospodářského využití, ruderalizací, zásahy do vodního režimu, zazemňováním vodní
nádrže.

Obec: Velké Chvojno

LBC 81 - CHVOJENSKÝ POTOK
Katastr: Malé Chvojno

List mapy 1:10 000: 02-23-21

Plocha: 5.58ha

List mapy 1: 5 000: UL 3-3

STG: 4C-CD4-5, 4BD3

Bioregion, biochora: 1.15, 4VI

Stabilita: 4

Fyziotyp:LO,MT

Kultura: louka,tok,ost.pl.

Geologie: Q-del,niv

Funkčnost: f

Stav: vymezený

Ochrana dle zákona 114: CHKO,VB

Reprezentativnost: R

Význam v ECCONET:

Ostatní územní ochrana: PHO

Charakteristika ekotopu a bioty:
Biocentrum tvoří mokré extenzivní přirozené louky až nekosená lada v ploché boční údolnici ve svazích nad Chvojenským
potokem.
Vegetace spol. mokrých a vlhkých luk podsvazu Filipendulenion a svazu Molin., podél lužního břehového porostu u potoka i kolonie
rákosu. Sukcese lužních i mezofilních křovin s VRP, VK, OL, JIV, HH, RZ.

Cílový stav:
Cílem opatření v nivě drobné vodoteče je zachovat a prohloubit přirozený charakter společenstev luhů a mokrých luk.

Návrh opatření:
V nivě potoka údržba stávajícího porostu výběrovými zásahy, zaměřenými na podporu dřevin přirozené skladby podle vymezené
STG, postupné omezení méně vhodných příměsí a rovněž na posilování podílu přirozených dlouhověkých listnáčů. Prořezávkami v
podrostu uvolňovat stávající perspektivní jedince žádoucích dřevin, podporovat další přirozené zmlazení porostu, s cílem zajištění budoucí
kontinuální převážně přirozené obnovy. Chybějící, málo zastoupené nebo nedostatečně zmlazující dřeviny doplňovat výsadbou.
Postupný přechod na maloplošné podrostní hospodaření s dlouhou obnovní dobou, resp. na výběrný porost s minimem zásahů do
přirozeného prostředí luhu. Vhodné zdravé jedince, zejména dlouhověkých dřevin ponechávat do vysokého věku, včetně zachování
přiměřeného podílů jedinců ve stadiu rozpadu a padlého tlejícího dřeva.
V partiích nivních luk zachovat, resp. obnovit extenzivní hospodaření s vyloučením hnojení, dosévání a obnovy drnu, pravidelně
max. dvakrát ročně kosit, při nízkém stupni ruderalizace bylinných porostů dle aktuálního stavu společenstva snížit počet sečí na 1, max.
2 ročně. Termíny senoseče upravovat dle aktuálního složení společenstev, případně střídat v různých letech. Při převážně jednosečném
využití a časném termínu seče provést dle možností i občasnou druhou seč na konci vegetace pro odstranění stařiny. Pravidelně dvakrát
ročně kosit nadále nitrofilní partie louky, spolu s ní vyžínat i nitrofilní lem břehového porostu. Ke kosení využívat lehké mechanizace,
nevjíždět do louky při rozmoklé půdě. Seno pokud možno sušit přirozeným způsobem na pokose (mimo ruderální partie). Nezasahovat
nevhodně do vodního režimu nivy, maximálně omezit zdroje možné ruderalizace a eutrofizace.

Podmíněnost funkčního využití: Stávající funkční využití není podmíněno.
Ohrožení: Ohrožení prvku ÚSES intenzifikací hospodářského využití, degradací vegetace, intenzifikací pastvy, sukcesí dřevin,
ruderalizací, zásahy do vodního režimu, trvalou absencí hospodaření.

Ing. arch. František Pospíšil a kol.
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Obec: Velké Chvojno

LBC 82 - NA SVAHU
Katastr: Libouchec, Velké Chvojno, Čermná

List mapy 1:10 000: 02-23-22

Plocha: 6.87ha

List mapy 1: 5 000: UL 3-3

STG: 4BD3, 4BD4, 4BC-C4-5a, 4B3, 4BD1-2

Bioregion, biochora: 1.15, 4VI, 4SC

Stabilita: 3-5

Fyziotyp:DH,LO

Kultura: les

Geologie: Q-del

Funkčnost: cf-f

Stav: vymezený

Ochrana dle zákona 114: CHKO,VB

Reprezentativnost: R

Význam v ECCONET:

Ostatní územní ochrana:

Charakteristika ekotopu a bioty:
Biocentrum tvoří starší různověký lesní porost ve svahu pod Liščím kopcem Z od Čermné.
V dřevinné skladbě se objevuje JS, KL, DB, vtroušena BR, TR, místy staré LP, v podrostu dále BC, ZMO, HH, MAL, ostrůvkovité
bylinné patro s druhy dubohabřin až květnatých bučin. Níž navazuje široký pás lužního porostu v ploché údolnici drobné občasné
vodoteče Liščího potoka. Vyšší porost s převahou OL, dále KL, VRK, JS, BR, OS, LP, DB, v podrostu vedle dřevin stromového patra LIS,
HH, BC, STH, KAL, ZMO, OSK, MAL. Bylinné patro s druhy spol. podsvazu Aln. gl. - inc.

Cílový stav:
Cílem opatření v mladších lesních porostech je budoucí postupný vznik věkově diferencovaného porostu dřevinné skladby blízké
přirozené podle vymezených STG s přírodě blízkými maloplošnými podrostními formami hospodaření.
Cílem opatření v lužním porostu je zachování a ochrana jeho přirozeného charakteru a umožnění dalšího sukcesního vývoje
směrem k přirozenému různověkému porostu se spontánní obnovou.

Návrh opatření:
V mladém listnatém porostu současném stadiu výchova porostu zaměřená na podporu hlavních cílových dřevin přirozené skladby
a současně udržení celkové pestrosti dřevinné skladby. Později výchovu zaměřit rovněž na postupnou věkovou diferenciaci porostu a
vytváření podmínek pro vznik budoucí přirozené obnovy umožňující přechod na podrostní formy hospodaření.
V lužním porostu údržba a výchova výběrovými zásahy. Prořezávkami v podrostu podporovat vhodné jedince perspektivní pro
následný porost, po částečném prosvětlení podpořit další přirozenou obnovu v porostu zastoupených dřevin, případně podsadbou na
vhodných místech doplnit chybějící nebo obtížně zmlazující druhy přirozené skladby dle vymezených STG. Postupný přechod na
maloplošné podrostní hospodaření s dlouhou obnovní dobou, resp. formu hospodaření blízkou výběrnému porostu se spontánní
kontinuální obnovou. Staré jedince ponechávat do vysokého věku, v přiměřené míře zachovat i podíl odumírajích a tlejících padlých
stromů. Omezovat zdroje ruderalizace. Nezasahovat nevhodně do vodního režimu v lokalitě a jejím okolí.

Podmíněnost funkčního využití: Stávající funkční využití není podmíněno.
Ohrožení: Ohrožení prvku ÚSES zásahy do vodního režimu, nevhodnou formou obnovy lesního porostu.

Obec: Velké Chvojno

LBC 83 - CHVOJENEC
Katastr: Velké Chvojno

List mapy 1:10 000: 02-23-21

Plocha: 6.7ha

List mapy 1: 5 000: UL 3-4, UL 3-3

STG: 3BD1-2, 3BD3

Bioregion, biochora: 1.15, 4VI

Stabilita: 3-4

Fyziotyp:MT,XT,KR,DH,RU

Ing. arch. František Pospíšil a kol.
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Kultura: les,ost.pl.
Funkčnost: cf

Geologie: N-baz
Stav: vymezený

Ochrana dle zákona 114: CHKO,VB

Reprezentativnost: R

Význam v ECCONET:

Ostatní územní ochrana: PHO

Charakteristika ekotopu a bioty:
Biocentrum tvoří zarůstající travnatá lada se zbytky starých sadů a se skupinami dřevin ve slunných svazích vrchu Chvojenec SV
od Velkého Chvojna.
Převážně degradovaná, místy i ruderalizovaná luční vegetace se zbytky teplmilných spol. lemů svazu Trif. medii i luk svazu Cirs. Brachyp. Sukcese křovin svazu Prun. spin. s RZ, HH, TRN, BC, OSK, MAL, LIS, místy skupiny dřevin s JS, TR, OS, BR, KL, DB i LP.
Zbytek starého TR sadu.

Cílový stav:
Cílem opatření v partiích lad je zachování a ochrana sukcesního stadia druhově pestrých xerotermních bylinných, resp.
křovinobylinných společenstev a přirozených lesních skupin.

Návrh opatření:
V partiích lad je vhodnou formou péče obnova extenzivního pastevního nebo lukařského využití. Optimální je pastva ovcí nebo koz,
event. i možnost pastvy hovězího dobytka, zpravidla s jedním pastevním kratším cyklem a následným posečením nedopasků a
ponecháním prostoru pro regenereci porostu, event. dle stavu porostu s druhou sečí nebo pastvou v pozdějším období vegetace.
Vhodné je i lukařské využití, zpravidla s jednou sečí ročně. Při event. častějším dvojím kosení v roce občasné vynechání seče
střídavě v různých částech lokality. Vyloučení hnojení, obnovy drnu, dosévání a dalších pratotechnických zásahů. Termín seče upravovat
dle aktuálního složení společenstev, případně jej střídat v různých letech a částech lokality. Kosení za použití lehké mechanizace. Seno
pokud možno sušit přirozeným způsobem na pokose (mimo ruderální partie). Vhodné je kombinované pastevní a lukařské využití.
Pravidelně dvakrát, event. i vícekrát ročně kosit nitrofilní partie porostů a bylinné lemy dřevinných skupin. V případě nepravidelného
hospodářského využití n. jeho úplné absence dle potřeby alespo mechanické potlačování náletu křovin.
Na vhodných zarůstajících plochách mechanické potlačení náletu křovin. Křovinné porosty na zarostlých plochách ponechat
přirozenému vývoji, event. by bylo vhodné sledovat jejich vývoj a dle potřeby potlačovat šíření nevhodných druhů.
V lesních skupinách uplatňováním přírodě blízkých maloplošných podrostních způsobů hospodaření umožnit dlouhodobou
existenci, resp. přirozený vývoj a obnovu společenstva. Údržba výběrovými zásahy, výchovou podrostu uvolňovat perspektivní jedince
dřevin přirozené skladby, vytvářet podmínky pro vznik dlašího přirozeného zmlazení, podsadbami na vhodných místech event. doplňovat
chybějící nebo obtížně zmlazující druhy. Staré zdravé jedince ponechávat do vysokého věku, v přiměřené míře zachovat i podíl
odumírajích a tlejících padlých stromů.

Podmíněnost funkčního využití: Stávající funkční využití není podmíněno.
Ohrožení: Ohrožení prvku ÚSES intenzifikací hospodářského využití, degradací vegetace, zalesněním lučních pozemků, sukcesí dřevin,
ruderalizací.

Obec: Velké Chvojno

LBC 98 - POD VELKÝM CHVOJNEM
Katastr: Velké Chvojno, Arnultovice

List mapy 1:10 000: 02-41-01

Plocha: 5.05ha

List mapy 1: 5 000: UL 4-4, UL 3-4

STG: 3BC-C4-5a, 3BD4, 4BD3, 3BD3

Bioregion, biochora: 1.15, 4Db

Stabilita: 3-5

Fyziotyp:DH,LO,MT,RU

Kultura: louka,les,tok

Geologie: N-baz,K-slv,Q-del,niv

Funkčnost: cf-f

Stav: vymezený

Ing. arch. František Pospíšil a kol.

Reprezentativnost: R
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Ochrana dle zákona 114: CHKO,VB

Ostatní územní ochrana:

Charakteristika ekotopu a bioty:
Biocentrum tvoří starší listnatý remíz na kamenité vyvýšenině nad Žďárským potokem a přilehlý širší pás doprovodného porostu
podél drobné přirozené vodoteče mezi pozemky kulturních luk a pastvin ve dně mělkého údolí J od Velkého Chvojna.
Na vyvýšenině porost DB a HB, vtroušeně JV, KL, BK, podrost dále s hojným BC, ojediněle SRS, HH, ZMO,ostrůvkovité bylinné
patro s druhy dubohabřin.
Podél přirozeného kamenitého koryta pás porostu pestré skladby s OL, VRK, JS, VRB, TPC, OS, KL, JV, DB, v podrostu dále BC,
STH, HH, LIS, BSE, JIV, OSK, MAL, RZ. Bylinná vegetace v širších partiích pásu s přirozenými druhy spol. luhů podsvazu Aln. gl. - inc.,
dál od koryta i druhy dubohabřin. Silně nitrofilní bylinné lemy.

Cílový stav:
Cílem opatření v listnatém porostu je zachování a ochrana ekologicky stabilního přirozeného lesního společenstva, resp. vznik
různověkého porostu přirozené dřevinné skladby dle vymezené STG se spontánní obnovou a maloplošnými přírodě blízkými podrostními
formami hospodaření.
V břehových porostech kolem vodoteče je cílem zachovat a prohlubovat přirozený charakter lužních společenstev.
Cílem opatření v partiích polokulturních luk prohloubit přirozený charakter společenstva, resp. vhodným hospodařením iniciovat
vznik přirozené extenzivní druhově pestré louky.

Návrh opatření:
Ve starém listnatém porostu uplatňováním přírodě blízkých maloplošných podrostních forem hospodaření s dlouhou obnovní
dobou umožnit dlouhodobou existenci, resp. přirozený spontánní vývoj a kontinuální obnovu společenstva. V dlouhodobé perspektivě
velmi pozvolna negativním výběrem prosvětlovat horní etáž porostu, vytvářet podmínky pro vznik přirozeného zmlazení. Podsadbami na
vhodných místech event. doplňovat chybějící nebo obtížně zmlazující druhy přirozené skladby. Velmi pozvolná úprava dřevinné skladby
preferencí hlavních dřevin při zachování a rozšíření celkového spektra přirozených druhů. Staré zdravé jedince ponechávat do vysokého
věku, v přiměřené míře zachovat i podíl odumírajích a tlejících padlých stromů.
V nivě potoka údržba stávajícího porostu výběrovými zásahy, zaměřenými na podporu dřevin přirozené skladby podle vymezené
STG, postupné omezení méně vhodných příměsí a rovněž na posilování podílu přirozených dlouhověkých listnáčů. Prořezávkami v
podrostu uvolňovat stávající perspektivní jedince žádoucích dřevin, podporovat další přirozené zmlazení porostu, s cílem zajištění budoucí
kontinuální převážně přirozené obnovy. Chybějící, málo zastoupené nebo nedostatečně zmlazující dřeviny doplňovat výsadbou,
přednostně v užších partiích stávajícího porostu. Vhodné zdravé jedince, zejména dlouhověkých dřevin ponechávat do vysokého věku.
V pozemcích svěžích luk zachovat extenzivní lukařské hospodaření - vyloučit hnojení, obnovu drnu, dosévání a další
pratotechnické zásahy (s event. vyjímkou občasného smykování, např. pro rozhrnutí krtin). Kosit dle stavu společenstev jedenkrát až
dvakrát ročně. V případě potřeby potlačení expanze nitrofilních druhů n. zvýšení zapojení drnu pravidelně dvakrát ročně. V případě
pravidelnějšího převážně dvousečného hospodaření alespoň občasné vynecháním některé sezóny na menší části plochy střídavě v
různých místech lokality, tak aby byla umožněna existence druhů, neschopných regenerace v cyklu dvou sečí. Termíny senosečí
upravovat dle aktuálního složení společenstev, případně je střídat v různých letech. Při převážně jednosečném využití s časným prvním
kosením kosení dle možností event. občasná druhá seč na konci vegetace pro odstranění stařiny. Obecně nehnojit, pouze při
prokazetelné degradaci společenstva vlivem přílišného úbytku živin zvážit vhodnost přihnojení nízkou dávkou mineralizovaného
organického hnojiva (starý kompost n. hnůj). Ke kosení využívat pokud možno lehké mechanizace, nevjíždět do louky při rozmoklé půdě.
Seno pokud možno sušit přirozeným způsobem na pokose. Vhodné je občasné prostřídání lukařského využití pastevním - extenzivní
pastva s jedním až dvěma kratšími pastevními cykly, vždy s posečením nedopasků a ponecháním prostoru pro regenereci porostu, dle
stavu společenstev event. s druhou sečí na konci vegetace.

Podmíněnost funkčního využití: Stávající funkční využití podmíněno ochranným pásmem silnice, ochranným pásmem zemědělského
provozu.

Ohrožení: Ohrožení prvku ÚSES intenzifikací hospodářského využití, ruderalizací, zásahy do vodního režimu, nevhodnou formou obnovy
lesního porostu.

Ing. arch. František Pospíšil a kol.
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Obec: Velké Chvojno

LBC 101 - POD LIŠČÍM KOPCEM
Katastr: Čermná, Luční Chvojno

List mapy 1:10 000: 02-23-22

Plocha: 5.28ha

List mapy 1: 5 000: UL 2-4, UL 3-4

STG: 4BC-C4-5a, 4BD4, 4BC-BD3, 4BD1-2, 4BD3

Bioregion, biochora: 1.15, 4Db, 4PI

Stabilita: 4

Fyziotyp:DH-LO

Kultura: les

Geologie: Q-spr,del

Funkčnost: cf

Stav: vymezený

Ochrana dle zákona 114: CHKO

Reprezentativnost: R

Význam v ECCONET:

Ostatní územní ochrana:

Charakteristika ekotopu a bioty:
Biocentrum tvoří listnatá a smíšená různověká lesní skupina v pozvolných svazích vrchu Pláň mezi pozemky polí a luk JZ od
Čermné.
Porost s JS, DB, OL, KL, SM, BR, místy vtroušeně TR, OS, JIV, MD. V podrostu se dále objevuje BC, OSK, LIS, místy KAL, ZMO,
JR. Bylinné patro místy s prvky spol. dubohabřin, jinde převládá běžná degradovaná a nitrofilní květena.

Cílový stav:
Cílem opatření v lužním porostu je zachování a ochrana jeho přirozeného charakteru a umožnění dalšího sukcesního vývoje
směrem k přirozenému různověkému porostu se spontánní obnovou.

Návrh opatření:
V lužním porostu údržba a výchova výběrovými zásahy. Prořezávkami v podrostu podporovat vhodné jedince perspektivní pro
následný porost, po částečném prosvětlení podpořit další přirozenou obnovu v porostu zastoupených dřevin, případně podsadbou na
vhodných místech doplnit chybějící nebo obtížně zmlazující druhy přirozené skladby dle vymezených STG. Postupný přechod na
maloplošné podrostní hospodaření s dlouhou obnovní dobou, resp. formu hospodaření blízkou výběrnému porostu se spontánní
kontinuální obnovou. Staré jedince ponechávat do vysokého věku, v přiměřené míře zachovat i podíl odumírajích a tlejících padlých
stromů. Omezovat zdroje ruderalizace. Nezasahovat nevhodně do vodního režimu v lokalitě a jejím okolí.

Podmíněnost funkčního využití: Stávající funkční využití není podmíněno.
Ohrožení: Ohrožení prvku ÚSES ruderalizací, zásahy do vodního režimu, nevhodnou formou obnovy lesního porostu.

Obec: Velké Chvojno

LBC 102 - PLÁŇ
Katastr: Luční Chvojno

List mapy 1:10 000: 02-23-22, 02-41-02

Plocha: 2.91ha

List mapy 1: 5 000: UL 3-4

STG: 4BD4, 4BD3

Bioregion, biochora: 1.15, 4Db, 4PI

Stabilita: 1-3

Fyziotyp:KR,RU,SE

Kultura: louka,ost.pl.,orná

Geologie: N-baz

Funkčnost: cf

Reprezentativnost: R

Stav: vymezený

Ochrana dle zákona 114: CHKO

Význam v ECCONET:

Ostatní územní ochrana:

Charakteristika ekotopu a bioty: Biocentrum tvoří širší pásy dřevin podél mezí v pozemcích polí a chudých luk při temeni vrchu Pláň
SV od Lučního Chvojna.
Meze porostlé křovinami TRN, HH, BC, RZ, LIS, OSK, místy vyšší TR, JS, nitrofilní bylinný lem. Pozemky charakteru luk, resp.
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bývalá pole s chudými ruderalizovanými bylinnými porosty.

Cílový stav: Cílem opatření na orné půdě je založení trvalé louky, kde bude postupně vhodným extenzivním hospodařením iniciován
vznik druhově pestrého přirozeného společenstva.
Ve stávajících lokalitách rozptýlené zeleně v louce je cílem zachování a posílení přirozeného charakteru a umožnění jejího dalšího
vhodného sukcesního vývoje.

Návrh opatření: Na pozemku orné půdy po vhodné předplodině, tak aby půda byla minimálně zatížena dusíkem a semeny plevelů
provést výsev směsi přirozených druhů trav. V prvním období do zapojení drnu pravidelné kosení, dvakrát ročně s poněkud pozdějším
termínem první seče, umožňujícím alespoň částečné vysemenění trav. V této fázi je rovněž možno dle potřeby provést přísev, ve
vhodné míře válení, smykování. Po zapojení drnu snížit počet sečí, nadále nedosévat, vyloučit hnojení, obnovu drnu a další
pratotechnické zásahy (s event. vyjímkou občasného smykování, např. pro rozhrnutí krtin). Kosit dle stavu společenstva jeden až
dvakrát ročně, při převládajícím dvousečném využití alespoň s občasným vynecháním některé sezóny na části plochy střídavě v
různých místech lokality, tak aby byla umožněno uchycení a existence druhů, neschopných regenerace v cyklu pravidelných dvou sečí.
Pravidelné dvě seče používat zejména v případě nutnosti potlačení expanze nitrofilních druhů, pro zvýšené zapojení drnu, event. pro
podporu podílu trav. Termíny sečí určovat dle stavu společenstva, event. střídat v různých letech a částech lokality. Při převážně
jednosečném využití a časném kosení by bylo vhodné provést dle možností občasně i druhou seč na konci vegetace pro odstranění
stařiny. Ke kosení využívat pokud možno lehké mechanizace, lépe bez rotačních typů kos, nevjíždět do louky při rozmoklé půdě. Seno
pokud možno sušit přirozeným způsobem na pokose, vhodné je sušení sena z pestrých partií (event. z obdobných lokalit v okolí) na
chudších částech porostu.
V lokalitách rozptýlené zeleně občasná údržba výběrovými zásahy zaměřenými na omezení méně vhodných druhů, posílení dřevin
přirozené skladby dle vymezených STG. Prořezávkou v podrostu podpořit vhodné perspektivní jedince, chybějící n. nedostatečně
zmlazující druhy doplňovat podsadbami. Spolu s přilehlou loukou občasně kosit i bylinné lemy na okraji skupin.

Podmíněnost funkčního využití: Stávající funkční využití není podmíněno.
Ohrožení: Ohrožení prvku ÚSES nadměrným hnojením, degradací vegetace, ruderalizací.

Obec: Velké Chvojno

LBC 103 - U VĚTRNÉHO MLÝNA
Katastr: Arnultovice, Mnichov, Luční Chvojno

List mapy 1:10 000: 02-41-02

Plocha: 4.08ha

List mapy 1: 5 000: UL 3-4, UL 3-5

STG: 4BC-C4-5a, 4BD4, 3B3, 4B3

Fyziotyp:MT,VO,LO,RU

Stabilita: 3

Sosiekoregion, biochora: III/2/4

Kultura: les,tok,ost.pl.

Geologie: Q-del,niv

Funkčnost: cf

Stav: vymezený

Ochrana dle zákona 114: CHKO

Reprezentativnost: R

Význam v ECCONET:

Ostatní územní ochrana:

Charakteristika ekotopu a bioty:
Biocentrum tvoří upravená dlážněná vodoteč horního toku Žďárského potoka doprovázená nesouvisle, místy i v širokém pásu
dřevinami a drobnými pozemky luk, resp. lad .
Dřevinné porosty s vyššími i mladými TPC, VRB, JS, OL, VRK. Podél toku širší pás převážně nitrofilní bylinné vegetace místy s
běžnějšími druhy mokrých luk.

Cílový stav:
Cílem opatření podél drobné upravené vodoteče je iniciovat vznik pásu přirozených břehových porostů a mokrých extenzivních luk
podél po úpravě převážně přirozeného koryta toku.
Cílem opatření v lužním porostu je prohloubení jeho přirozeného charakteru a umožnění dalšího sukcesního vývoje směrem k
přirozenému různověkému porostu s přirozenou obnovou.

Návrh opatření:
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Podél vodoteče, nejlépe v rámci revitalizačních opatření v širším povodí, na převládající části trasy odstranit dlažbu, stabilizace
zemního koryta doplněním a rozšířením břehového porostu s dřevinami přirozené skladby dle vymezené STG, event. další opatření,
včetně vytvoření drobných zdrží, obnovy meandrů ad. na základě podrobnějšího průzkumu. Ke stabilizaci koryta možno využít výsadeb
VR plůtků v rámci zakládání břehových porostů, v ohrožených úsecích příp. i kamenných záhozů apod. Tam, kde nebude možné odstranit
opevnění toku, provést technická opatření pro zvýšení členitosti koryta a možnosti infiltrace. V maximální míře zachovat stávající zeleň
podél toku, provádět její údržbu výběrovými zásahy, event. úprava probírkou a prořezávkou zaměřenou na podporu vhodných dřevin a
jejich přirozenou obnovu.
Za součást biokoridoru pokládat pás okolní louky po obou stranách vodoteče alespoň v celkové minimální šířce biokoridoru extenzivně hospodařit s vyloučením hnojení, dosévání a obnovy drnu, pravidelně max. dvakrát ročně kosit, při nízkém stupni ruderalizace
bylinných porostů dle aktuálního stavu společenstva snížit počet sečí na 1, max. 2 ročně. Termíny senoseče upravovat dle aktuálního
složení společenstev, případně střídat v různých letech. Při časném kosení provést dle možností druhou seč na konci vegetace pro
odstranění stařiny. Pravidelně dvakrát ročně kosit nadále nitrofilní partie porostu. Ke kosení využívat lehké mechanizace, nevjíždět do
louky při rozmoklé půdě. Seno pokud možno sušit přirozeným způsobem na pokose (mimo ruderální partie). Nezasahovat nevhodně do
vodního režimu nivy, maximálně omezit zdroje možné ruderalizace.
V lužním porostu údržba a výchova porostu výběrovými zásahy, zaměřenými věkovou diferenciaci porostu a na posílení podílu
přirozených lužních dřevin na úkor TPC. Prořezávkou v podrostu podpořit vhodné perspektivní jedince pro následný porost, po částečném
prosvětlení podpořit další přirozenou obnovu v porostu zastoupených dřevin, případně doplnit chybějící a obtížně zmlazující druhy
přirozené skladby dle vymezených STG na vhodných místech podsadbou. Postupný přechod na maloplošné podrostní hospodaření s
dlouhou obnovní dobou, resp. na tvar blízký výběrnému porostu se spontánní kontinuální obnovou. Staré jedince ponechávat do
vysokého věku, v přiměřené míře zachovat i podíl odumírajích a tlejících padlých stromů. Podle možnosti kosit okrajové partie nitrofilních
bylinných porostů, omezovat zdroje ruderalizace. Nezasahovat nevhodně do vodního režimu v lokalitě a jejím okolí.

Podmíněnost funkčního využití: Stávající funkční využití podmíněno ochranným pásmem elektirického vedení.
Ohrožení: Ohrožení prvku ÚSES intenzifikací hospodářského využití, degradací vegetace, ruderalizací, splachy z pozemků polí,
eutrofizací prostředí, zásahy do vodního režimu, nevhodnou formou obnovy lesního porostu.

Obec: Velké Chvojno

LBC 105 - POD VYSOKÝM HÁJEM
Katastr: Mnichov

List mapy 1:10 000: 02-41-02

Plocha: 3.11ha

List mapy 1: 5 000: UL 2-4

STG: 3BD4, 4BC-C4-5a

Bioregion, biochora: 1.15, 4Db

Stabilita: 2-4

Fyziotyp:MT,LO,RU

Kultura: les,tok,ost.pl.

Geologie: N-baz,Q-del

Funkčnost: cf

Stav: vymezený

Ochrana dle zákona 114: CHKO,VB

Reprezentativnost: R

Význam v ECCONET:

Ostatní územní ochrana: PHO

Charakteristika ekotopu a bioty:
Biocentrum tvoří starší stinný lužní remíz v bažinaté svahové partii mezi pozemky kulturních vlhkých pastvin ve svazích SV od
Mnichova.
V porostu převaha OL, místy s VRB, v podrostu dále řídce BC, JS, JR i STH. Bylinné patro směrem k okrajům silně nitrofilní, uvnitř
porostu zachována místy přirozená vegetace spol. luhů podsvazu Aln. gl. - inc.

Cílový stav:
Cílem opatření v lužním porostu je zachování a ochrana jeho přirozeného charakteru a umožnění dalšího sukcesního vývoje
směrem k přirozenému různověkému porostu se spontánní obnovou.
Cílem opatření v partiích kulturních pastvin je iniciovat vznik přirozeného společenstva extenzivních druhově pestrých luk a pastvin.
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Návrh opatření:
V lužním porostu údržba a výchova výběrovými zásahy. Prořezávkami v podrostu podporovat vhodné jedince perspektivní pro
následný porost, po částečném prosvětlení podpořit další přirozenou obnovu v porostu zastoupených dřevin, případně podsadbou na
vhodných místech doplnit chybějící nebo obtížně zmlazující druhy přirozené skladby dle vymezených STG. Postupný přechod na
maloplošné podrostní hospodaření s dlouhou obnovní dobou, resp. formu hospodaření blízkou výběrnému porostu se spontánní
kontinuální obnovou. Staré jedince ponechávat do vysokého věku, v přiměřené míře zachovat i podíl odumírajích a tlejících padlých
stromů. Omezovat zdroje ruderalizace. Nezasahovat nevhodně do vodního režimu v lokalitě a jejím okolí.
V pastvině zachovat extenzivní pastevní využití s jedním max. dvěma kratšími pastevními cykly. Pastva v kratším období se
střídáním termínů pastvy v různých letech a částech lokality, vždy s následným posečním nedopasků a ponecháním prostoru pro
regeneraci porostu. Při jedné pastvě zvážit vhodnost občasné druhé seče na konci vegetace, vhodné pro odstranění stařiny. Pastvinu
nehnojit, nedosévat, neprovádět obnovu a další pratotechnická opatření, s event. vyjímkou jarního smykování pro rozhrnutí krtin a výkalů.
Pastevní využití je vhodné, např. při rozvoji nitrofilních druhů kombinovat s jedno až dvousečným lukařským využitím.

Podmíněnost funkčního využití: Stávající funkční využití není podmíněno.
Ohrožení: Ohrožení prvku ÚSES degradací vegetace, intenzifikací pastvy, ruderalizací, zásahy do vodního režimu, nevhodnou formou
obnovy lesního porostu.

Obec: Velké Chvojno

LBC 106 - U MNICHOVA
Katastr: Mnichov

List mapy 1:10 000: 02-41-02

Plocha: 5.11ha

List mapy 1: 5 000: UL 2-4, UL 2-5

STG: 4BD3

Bioregion, biochora: 1.15, 4PI

Stabilita: 3

Fyziotyp:MT,KR,XT

Kultura: louka,os.pl.

Geologie: N-baz

Funkčnost: cf

Stav: vymezený

Ochrana dle zákona 114: CHKO

Reprezentativnost: R

Význam v ECCONET:

Ostatní územní ochrana: PHO

Charakteristika ekotopu a bioty:
Biocentrum tvoří soustava kamenitých mezí v pozemcích kosených kulturních až polokulturních luk v pozvolných svazích oblé
vyvýšeniny J od Mnichova.
Pásy vyšších JS, dále TR, DB, objevuje se i HR, JR, VRK, křoviny TRN, RZ, HH, BC, OSK, MAL, místy LIS. Běžná bylinná
vegetace s druhy kulturních luk a nitrofilních lemů.

Cílový stav:
Cílem opatření v partiích luk s liniovou zelení je zachování, ochrana a posílení přirozeného charakteru harmonického krajinného
segmentu. V loukách vhodným hospodařením iniciovat vznik přirozeného extenzivního druhově pestrého společenstva, v liniových
porostech pomocí vhodné minimální údržby a výchovy umožnit vznik různověkého lesního pásu přirozené dřevinné skladby s kontinuální
spontánní obnovou.

Návrh opatření:
V lučních porostech uplatňovat extenzivní hospodaření - vyloučit hnojení, obnovu drnu, dosévání a další pratotechnické zásahy (s
event. vyjímkou občasného smykování, např. pro rozhrnutí krtin). Kosit dle stavu společenstev jedenkrát až dvakrát ročně. V případě
potřeby potlačení expanze nitrofilních druhů n. zvýšení zapojení drnu kosit pravidelně dvakrát ročně. V případě pravidelnějšího
dvousečného hospodaření alespoň občasné vynecháním některé sezóny na menší části plochy střídavě v různých místech lokality, tak
aby byla umožněna existence druhů, neschopných regenerace v cyklu dvou sečí. Naopak při jednosečném využití s časným prvním
kosením kosení dle možností event. druhá seč na konci vegetace pro odstranění stařiny. Termíny senoseče upravovat dle aktuálního
složení společenstev, případně je střídat v různých letech. Ke kosení využívat pokud možno lehké mechanizace, nevjíždět do louky při
rozmoklé půdě. Seno pokud možno sušit přirozeným způsobem na pokose, vhodné je sušení sena s pestrých partií porostu na
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degradovaných a zkulturněných plochách.
Vhodné je i kombinované lukařské a pastevní, nebo převážně pastevní využití. Extenzivní pastva s jedním, max. dvěma kratšími
pastevními cykly, vždy s posečením nedopasků a ponecháním prostoru pro regenereci porostu.
Stávající dřevinné pásy udržovat podle potřeby jemnými probírkami. V přiměřené míře zachovávat staré stromy do vysokého věku.
Prořezávkou v podrostu uvolňovat perspektivní jedince pro následný porost, omezovat event. méně vhodné druhy, podpora vhodných
druhů keřů. Podle potřeby i dosadba zejm. chybějících druhů přirozených dřevin. Postupný vznik pásu přirozeného porostu, schopného
nadále pokračovat pouze s nutnou údržbou v žádoucím spontánním vývoji. Spolu s loukou kosit bylinné lemy dřevinného porostu pro
zamezení vývoje ruderálních společenstev.

Podmíněnost funkčního využití: Stávající funkční využití podmíněno ochranným pásmem elektirického vedení.
Ohrožení: Ohrožení prvku ÚSES intenzifikací hospodářského využití, degradací vegetace, ruderalizací.

Obec: Velké Chvojno

LBC 121 - U LIPOVÉ
Katastr: Lipová, Libov, Mnichov

List mapy 1:10 000: 02-41-02

Plocha: 3.4ha

List mapy 1: 5 000: UL 2-5

STG: 3B3, 4B3, 4B-BC5, 3BD3

Bioregion, biochora: 1.15, 4PI, 4Db

Stabilita: 3-4

Fyziotyp:MT,VO,LO,RU

Kultura: louka,os.pl.

Geologie: Q-del

Funkčnost: cf

Stav: vymezený

Ochrana dle zákona 114: CHKO

Reprezentativnost: R

Význam v ECCONET:

Ostatní územní ochrana: PHO

Charakteristika ekotopu a bioty:
Biocentrum tvoří mokré pozemky v ploché sníženině JZ od Lipové s pramennou oblastí Lužeckého potoka.
Vegetaci tvoří pásy porostu vyšších i mladých OL, dále je zastoupena JIV, TR, BR, STH, křoviny VRP, MAL, HH, silně nitrofilní
bylinný lem, mezi pásy dřevin porost Phragmites, rovněž s podílem nitrofilních druhů, stejně jako chudé bylinné patro lužních skupin.

Cílový stav:
Cílem opatření v lokalitě lužních lad je zachování a ochrana mozaiky pestrých přirozených luk, rákosin, porostů lužních křovin i
starších dřevinných porostů.

Návrh opatření:
V lokalitě mokrých lad je optimální formou údržby lučních částí lokality obnovit pravidelné přírodě blízké extenzivní lukařské
hospodaření s vyloučením hnojení a obnovy drnu, dosévání a dalších pratotechnických zásahů. Kosit jedenkrát až dvakrát ročně. Při
pravidelnějším dvojím kosení provádět občasné vynechání některé seče na části plochy střídavě v různých místech lokality, naopak při
převážně jednosečném hospodaření a časném prvním kosení dle možností provedení druhé seče na konci vegetace pro odstranění
stařiny. Termíny sečí upravovat dle aktuálního složení společenstev, případně střídat v různých letech a částech pozemku časnější a
pozdní zásahy. Pravidelně dvakrát ročně kosit případné nitrofilní části porostu. Kosení při vyšší únosnosti terénu v suchém období pomocí
lehké mechanizace, nevjíždět do lokality při rozmoklé půdě. Seno pokud možno sušit přirozeným způsobem na pokose, vhodné může být
sušení sena z druhově pestrých partií na degradovaných plochách. Obecně nehnojit, při prokazatelné degradaci vlivem vyčerpání živin
zvážit možnost přihnojení malou dávkou mineralizovaného organického substrátu (starý kompost n. hnůj).
Celoročně zamokřené partie ve vlhkých letech ponechat bez zásahu, vhodná by byla alespoň občasná sklizeň biomasy, event.
alespoň občasné ruční kosení.
Na základě posouzení aktuálního stavu společenstev provádět v případě potřeby občasné podzimní kosení porostů rákosin s
odvozem sklizené hmoty mimo lokalitu.
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Vhodným typem hospodaření je i kombinované nebo čistě pastevní využití. Extenzivní pastva dobytka s jedním pastevním cyklem
a následným posečením nedopasků a ponecháním prostoru pro regenereci porostu a dle aktuálního stavu společenstva event. druhá
pastva n. seč v pozdějším období vegetace. Zamezit devastaci biotopu příliš intenzivním pastevním zatížením, ohradníky chránit dřevinné
partie porostu.
Nezasahovat do vodního režimu lokality ani jejího okolí, maximálně omezit zdroje možné ruderalizace.
Na příhodných zarůstajících plochách ještě mechanické potlačení náletu křovin a obnova lučního charakteru. Převážně zarostlé
partie lužních křovin ponechat spontánnímu vývoji.
V dřevinných porostech by byla vhodná v nutné míře údržba výběrovými zásahy. Jemnými prořezávkami v podrostu podpořit
vhodné jedince pro následný porost, po částečném prosvětlení podpořit další přirozenou obnovu v porostu zastoupených dřevin, případně
doplnit chybějící druhy přirozené skladby dle vymezených STG na vhodných místech podsadbou. Postupný přechod na maloplošné
podrostní hospodaření s dlouhou obnovní dobou, resp. na výběrný přirozený způsob hospodaření. Staré zdravé jedince ponechávat do
vysokého věku, v přiměřené míře zachovat i podíl odumírajích a tlejících padlých stromů. Podle možnosti kosit okrajové partie nitrofilních
bylinných porostů.

Podmíněnost funkčního využití: Stávající funkční využití není podmíněno.
Ohrožení: Ohrožení prvku ÚSES degradací vegetace, ruderalizací, zásahy do vodního režimu.

Obec: Velké Chvojno

LBK 543 - KLÍŠSKÝ POTOK - U M. CHVOJNA

Katastr: Knínice, Žďár u V. Chvojna, Malé Chvojno, Velké Chvojno List mapy 1:10 000: 02-23-21
Plocha: 1.97ha

Délka: 1313.0m

Šířka: 15.0m

List mapy 1: 5 000: UL 4-4, UL 4-3

STG: 4BC-C4-5a, 3BD4

Bioregion, biochora: 1.15, 3To, 4Db

Stabilita: 2-3

Fyziotyp:VO,RU,MT,LO

Kultura: louka,tok

Geologie: Q-niv

Funkčnost: cf

Stav: vymezený

Ochrana dle zákona 114:

Reprezentativnost:

Význam v ECCONET:

Ostatní územní ochrana:

Charakteristika ekotopu a bioty:
V trase biokoridoru drobná upravená dlážděná vodoteč na horním toku Klíšského potoka.
Výš příkop doprovázený úzkým pásem mladších OL, VRB, JIV, TPC, převážně nitrofilní bylinná vegetace. Níž upravená vodoteč
horního toku Klíšského potoka s doprovodem vyšších TPC. Křoviny BC, nitrofilní bylinná vegetace.

Cílový stav:
Cílem opatření v nivě podél drobné vodoteče je vznik pásu přirozených extenzivních mokrých luk a přirozeného lužního porostu.
Cílem opatření podél drobné upravené vodoteče je iniciovat vznik pásu přirozených břehových porostů a mokrých extenzivních luk
podél po úpravě převážně přirozeného koryta toku.

Návrh opatření:
Podél přirozeného koryta toku v celé délce, nebo v delších přerušovaných úsecích výsadba břehového porostu s dřevinami
přirozené skladby. Po jedné straně výsadba širšího pásu vč. keřů, po druhé pouze řidčeji jednotlivé stromy pro umožnění přístupu ke
korytu při údržbě. K výsadbám využívat dřeviny přirozené skladby dle STG, posléze postupně posilovat podíl přirozených dlouhověkých
listnáčů. Výchova a údržba založeného porostu.
Za součást biokoridoru pokládat i okolní partie nivních luk - extenzivně hospodařit s vyloučením hnojení, dosévání a obnovy drnu,
pravidelně max. dvakrát ročně kosit, při nízkém stupni ruderalizace bylinných porostů dle aktuálního stavu společenstva snížit počet sečí
na 1, max. 2 ročně. Termíny senoseče upravovat dle aktuálního složení společenstev, případně střídat v různých letech. Při časném
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termínu provést dle možností druhou seč na konci vegetace pro odstranění stařiny. Pravidelně dvakrát ročně kosit nadále nitrofilní partie
louky, spolu s ní vyžínat i nitrofilní lem břehového porostu. Ke kosení využívat lehké mechanizace, nevjíždět do louky při rozmoklé půdě.
Seno pokud možno sušit přirozeným způsobem na pokose (mimo ruderální partie). Nezasahovat nevhodně do vodního režimu nivy,
maximálně omezit zdroje možné ruderalizace a eutrofizace.
Podél vodoteče, nejlépe v rámci revitalizačních opatření v širším povodí, na převládající části trasy odstranit dlažbu, stabilizace
zemního koryta doplněním a rozšířením břehového porostu s dřevinami přirozené skladby dle vymezené STG, event. další opatření,
včetně vytvoření drobných zdrží, obnovy meandrů ad. na základě podrobnějšího průzkumu. Ke stabilizaci koryta možno využít výsadeb
VR plůtků v rámci zakládání břehových porostů, v ohrožených úsecích příp. i kamenných záhozů apod. Tam, kde nebude možné odstranit
opevnění toku, provést technická opatření pro zvýšení členitosti koryta a možnosti infiltrace. V maximální míře zachovat stávající zeleň
podél toku, provádět její údržbu výběrovými zásahy, event. úprava probírkou a prořezávkou zaměřenou na podporu vhodných dřevin a
jejich přirozenou obnovu.
Za součást biokoridoru pokládat pás okolní louky po obou stranách vodoteče alespoň v celkové minimální šířce biokoridoru extenzivně hospodařit s vyloučením hnojení, dosévání a obnovy drnu, pravidelně max. dvakrát ročně kosit, při nízkém stupni ruderalizace
bylinných porostů dle aktuálního stavu společenstva snížit počet sečí na 1, max. 2 ročně. Termíny senoseče upravovat dle aktuálního
složení společenstev, případně střídat v různých letech. Při časném kosení provést dle možností druhou seč na konci vegetace pro
odstranění stařiny. Pravidelně dvakrát ročně kosit nadále nitrofilní partie porostu. Ke kosení využívat lehké mechanizace, nevjíždět do
louky při rozmoklé půdě. Seno pokud možno sušit přirozeným způsobem na pokose (mimo ruderální partie). Nezasahovat nevhodně do
vodního režimu nivy, maximálně omezit zdroje možné ruderalizace.

Podmíněnost funkčního využití: Stávající funkční využití podmíněno křížením se silnicí, křížením s elektrovodem, křížením se silnicí.
Ohrožení: Ohrožení prvku ÚSES ruderalizací, zásahy do vodního režimu, znečištěním vody.

Obec: Velké Chvojno

LBK 545 - U LÍPY
Katastr: Velké Chvojno, Libouchec, Malé Chvojno

List mapy 1:10 000: 02-23-21

Plocha: 2.87ha

List mapy 1: 5 000: UL 3-3

Délka: 1926.0m

Šířka: 15.0m

STG: 3BD1-2, 4BC-BD3, 4BD3, 4BD4, 4C-CD4-5, 3B3, 4B3

Bioregion, biochora: 1.15, 4VI, 4Db

Stabilita: 2-4

Fyziotyp:DH,MT,KR,RU

Kultura: louka,les,ost.pl.

Geologie: Q-del,N-fon

Funkčnost: cf

Stav: vymezený

Ochrana dle zákona 114:

Reprezentativnost:

Význam v ECCONET:

Ostatní územní ochrana:

Charakteristika ekotopu a bioty:
V trase biokoridoru v S části lesní porosty ve V svazích vrchu Strážiště, v J části pozvolné travnaté svahy nad Malým Chvojnem s
hojnou liniovou i skupinovou dřevinnou zelení.
V S části trasy starý různověký listnatý lesní porost v prudkých kamenitých svazích, v dřevinné skladbě převažuje KL, JS, LP, dále
se objevuje BK, DB, ojediněle TR, v podrostu dále HH, ZMO, JLH, LIS, BC, OSK. Bylinné patro charakteru spol. suťových lesů svazu Tilio
- Acer., místy s podílem nitrofilních druhů.
Na části trasy mimo starý porost mladší různorodé narušené porosty s DB, BR, dále OS, MD, SM, TR, BK, JIV, LP, JS, JR, KL,
BO, místy výsadba SMP. V podrostu se dále objevuje OSK, MAL, BC, BH, LIS, SVK. Převážně chudé, degradované bylinné patro, místy s
běžnými druhy hájů.
V J části pozvolné kosené travnaté svahy s hojnou liniovou i skupinovou dřevinnou zelení. V nižších partiích svahů liniová zeleň
nepříliš bohatá, nesouvislá, místy s vyššími JB, BR, JS, HR, křoviny TRN, BC, RZ, HH, BH, OSK, MAL. Okolní louky kulturní s vyšším
podílem nitrofilních druhů. Výš pásy zeleně místy souvislejší, v dřevinné skladbě se dále objevuje i DB, KL, TR, JR a keře LIS, JIV, STH.
Louky kulturní až polokulturní, méně nitrofilní. Skupiny zeleně v lokalitě jsou obdobné dřevinné skladby, skupina při temeni kolem
drobného starého lomu. Bylinná vegetace má převážně charakter kulturních luk a nitrofilních lemů, jen místy se objevují fragmenty spol.
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svazu Trif. medii.
Místy i starší listnaté remízy s převahou JS, KL, DB, místy vtroušen HB, LP, BR, TR, v podrostu se dále objevuje HH, BC, RZ, LIS,
JR, OSK, MAL, JR. Zpravidla ostrůvkovité chudší bylinné patro s druhy dubohabřin. Nitrofilní bylinné lemy.

Cílový stav:
Cílem opatření v úseku podél zarostlých mezí je s využitím stávajících liniových prvků propojit v trase biokoridoru pás přirozené
křovinné i stromové zeleně, s doprovodem lemů druhově pestré extenzivní louky.
Cílem opatření v mladší zanedbané lesní partii je vznik pásu věkově diferencovaného porostu dřevinné skladby blízké přirozené
podle vymezených STG s přírodě blízkými maloplošnými podrostními způsoby hospodaření.
Cílem opatření ve starém listnatém porostu podél trasy je zachování a prohloubení přirozeného charakteru různověkého porostu
přirozené dřevinné skladby dle vymezené STG se spontánní obnovou a maloplošnými přírodě blízkými podrostními formami hospodaření.

Návrh opatření:
Podél meze stávající dřevinný pás upravit podle potřeby prořezávkou zaměřenou na snížení podílu méně vhodných druhů a
podporu vhodných druhů stromů i keřů. Podle potřeby rozšířit vhodnou výsadbou pás zeleně tak, aby postupně vznikal pás přirozené
dřevinné zeleně, schopný nadále pokračovat pouze s nutnou údržbou v žádoucím spontánním vývoji. Sortiment dřevin upravovat dle
vymezených STG. Zachovat event. druhově pestřejší travnaté úseky meze, extenzivně kosit s okolní loukou.
Za součást prvku považovat i lem okolní louky alespoň do celkové minimální šířky biokoridoru. Extenzivně obhospodařovat,
vyloučit obnovu drnu, dosévání a další zásahy (s event. vyjímkou občasného smykování, např. pro rozhrnutí krtin), vyloučit hnojení v
širším pásu (alespoň 15m). V případě ruderálního charakteru bylinného lemu kosit pravidelně dvakrát ročně, po event. ústupu nitrofilních
druhů omezit počet sečí na 1 - 2 s občasným vynecháním některé sezóny střídavě v různých částech. Seno pokud možno sušit
přirozeným způsobem na pokose (mimo ruderální partie). Při kosení pravidelně vyžínat i bylinné lemy dřevinným porostů pro zamezení
jejich ruderalizace.
V degradovaném lesním porostu podél vymezené trasy v současném stadiu výchova zaměřená na podporu hlavních cílových
dřevin přirozené skladby dle vymezené STG, při současném udržení její celkové pestrosti a zápoje porostu, a dále vývoj podrostu
přirozené skladby pod stávajícím mateřským porostem. V podrostu podporovat event. vhodné jedince pro následný porost a podsadbami
na vhodných místech doplňovat chybějící a nedostatečně zmalzující druhy přirozené skladby. V budoucnu s dorůstáním podrostu velmi
pozvolně negativním výběrem prosvětlovat horní etáž a provádět výchovu a doplnění následného porostu. Staré zdravější jedince
vhodných druhů udržovat do vysokého věku a využívat jejich zmlazení, v přiměřené míře zvážit i vhodnost zachování některých
odumírajících a tlejících padlých jedinců. Postupný přechod na maloplošné podrostní hospodaření s dlouhou obnovní dobou.
V listnatém porostu podél trasy v dlouhodobější perspektivě zahájit pozvolné prosvětlování horní etáže negativním výběrem s
preferencí cílových dřevin přirozené skladby. Prořezávkou v podrostu uvolňovat pespektivní jedince těchto druhů v podrostu. Vytvářet
podmínky pro vznik a ochranu přirozeného zmlazení, podsadbami na vhodných místech doplňovat chybějící nebo obtížně zmlazující
druhy dřevin přirozené skladby. S pozvolnou úpravou dřevinné skladby a věkové struktury porostu přechod na maloplošné podrostní
hospodaření s dlouhou obnovní dobou. Staré zdravé jedince ponechávat do vysokého věku, v přiměřené míře zachovat i podíl
odumírajích a tlejících padlých stromů. V budoucnu zvážit úplný přechod na výběrné hospodaření.

Podmíněnost funkčního využití: Stávající funkční využití není podmíněno.
Ohrožení: Ohrožení prvku ÚSES intenzifikací hospodářského využití, degradací vegetace, ruderalizací.

Obec: Velké Chvojno

LBK 548 - CHVOJENSKÝ POTOK
Katastr: Malé Chvojno
Plocha: 0.23ha

List mapy 1:10 000: 02-23-21

Délka: 159.0m

Šířka: 15.0m

List mapy 1: 5 000: UL 3-3

STG: 4C-CD4-5, 4BD3

Bioregion, biochora: 1.15, 4VI

Stabilita: 3

Fyziotyp:LO,RU

Kultura: tok,ost.pl.

Geologie: Q-niv

Funkčnost: cf

Stav: vymezený
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Ochrana dle zákona 114:

Ostatní územní ochrana:

Charakteristika ekotopu a bioty:
Drobná občasná přirozená vodoteč doprovázená pásem lužního porostu v pozvolných svazích SV od Malého Chvojna. Širší pás
lužního porostu podél vodoteče s převahou OL, dále KL, JS, VRK, BR, JV, v podrostu dále JIV, BC, MAL, OSK, VK, BH, HH, STH, LIS,
KAL. Bylinná vegetace s přirozenými druhy luhů i dubohabřin, podíl nitrofilních druhů. Místy partie s bylinnými porosty, převážně
nitrofilního charakteru, místy s přirozenější vegetací spol. svazu Calth.

Cílový stav:
Cílem opatření podél drobné vodoteče je prohloubit přirozený charakter doprovodných společenstev luhů a mokrých luk.

Návrh opatření:
Podél vodoteče údržba stávajícího porostu výběrovými zásahy, zaměřenými na podporu dřevin přirozené skladby podle vymezené
STG, omezení případných méně vhodných příměsí a dále posílení podílu přirozených dlouhověkých listnáčů. Prořezávkami v podrostu
uvolňovat stávající perspektivní jedince žádoucích dřevin, podporovat další přirozené zmlazení porostu, s cílem zajištění budoucí
kontinuální převážně přirozené obnovy. Chybějící, málo zastoupené nebo nedostatečně zmlazující dřeviny doplňovat výsadbou,
přednostně v užších partiích stávajícího porostu. Vhodné zdravé jedince, zejména dlouhověkých dřevin ponechávat do vysokého věku.
Za součást biokoridoru pokládat i okolní partie luk - extenzivně hospodařit s vyloučením hnojení, dosévání a obnovy drnu.
Zpočátku pravidelně dvakrát i vícekrát ročnš kosit zejména ruderalizovnaé partie, později při nízkém stupni ruderalizace bylinných porostů
dle aktuálního stavu společenstva snížit počet sečí na 1, max. 2 ročně. Termíny senoseče upravovat dle aktuálního složení společenstev,
případně střídat v různých letech. Při časném termínu provést dle možností druhou seč na konci vegetace pro odstranění stařiny.
Pravidelně dvakrát ročně kosit nadále nitrofilní partie louky, spolu s ní vyžínat i nitrofilní lem břehového porostu. Ke kosení využívat lehké
mechanizace, nevjíždět do louky při rozmoklé půdě. Seno pokud možno sušit přirozeným způsobem na pokose (mimo ruderální partie).
Nezasahovat nevhodně do vodního režimu nivy, maximálně omezit zdroje možné ruderalizace a eutrofizace.

Podmíněnost funkčního využití: Stávající funkční využití není podmíněno.
Ohrožení: Ohrožení prvku ÚSES degradací, ruderalizací, splachy ornice z okolní orné půdy, znečištěním vody a zásahy do vodního
režimu.

Obec: Velké Chvojno

LBK 549 - LIŠČÍ KOPEC
Katastr: Čermná, Luční Chvojno
Plocha: 1.64ha

Délka: 1086.0m

List mapy 1:10 000: 02-23-22
Šířka: 15.0m

List mapy 1: 5 000: UL 3-4, UL 3-3

STG: 4BC-C4-5a, 4BD3, 4BD4, 4B3

Bioregion, biochora: 1.15, 4Db, 4VI

Stabilita: 2-4

Fyziotyp:MT,DH-BU

Kultura: louka,les

Geologie: N-bazp,Q-del

Funkčnost: cf

Stav: vymezený

Ochrana dle zákona 114:

Reprezentativnost:

Význam v ECCONET:

Ostatní územní ochrana:

Charakteristika ekotopu a bioty:
V trase biokoridoru lesní porosty v pozvolnějších V svazích vrchu Strážiště a listnaté remízy ve zvlněné vyvýšené partii směrem k
Čermné.
V Z části trasy mladší různorodé porosty s DB, BR, dále OS, MD, SM, TR, BK, JIV, LP, JS, JR, KL, BO, místy výsadba SMP. V
podrostu se dále objevuje OSK, MAL, BC, BH, LIS, SVK. Převážně chudé, degradované bylinné patro, místy s běžnými druhy hájů.
Směrem k JV navazují listnaté remízy na okraji pozemků luk. Starší skupiny s převahou JS, KL, DB, místy vtroušen HB, LP, BR,
TR, v podrostu se dále objevuje HH, BC, RZ, LIS, JR, OSK, MAL, JR. Zpravidla ostrůvkovité chudší bylinné patro s druhy dubohabřin,
nitrofilní bylinné lemy.

Cílový stav:
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Cílem opatření je propojit v trase biokoridoru pás přirozených extenzivních luk se skupinami a pásy přirozené lesní zeleně.

Návrh opatření:
Ve stávajících dřevinných porostech údržba výběrovými zásahy zaměřenými mj. na posílení podílu druhů cílové skladby dle
vymezených STG. Prořezávkou v podrostu podpořit perspektivní jedince vhodné pro následný porost, chybějící n. nedostatečně
zmlazující druhy doplňovat na vhodných místech podsadbami, včetně doplnění vhodných druhů keřů, zejména při okraji skupiny.
V trase biokoridoru mimo dřevinné skupiny zachovat trvalou louku, kosit pravidelně max. dvakrát ročně, vyloučit hnojení, dosévání,
obnovu drnu i další pratotechnické zásahy narušující zápoj drnu. Spolu s loukou pravidelně kosit i nitrofilní bylinné lemy na okraji
dřevinných skupin. Při zapojeném drnu a malém podílu nitrofilních druhů kosit nejlépe jedenkrát ročně s občasnou druhou sečí na konci
vegetace, v jednotlivých letech by bylo vhodné střídat časné a pozdější termíny sečí. Seno pokud možno sušit přirozeným způsobem na
pokose (mimo ruderální partie).
Biokoridor v úsecích s menší hustotou stávající dřevinné zeleně event. doplnit výsadbou menších skupin n. liniových prvků
přirozené křovinné a stromové zeleně dle vymezených STG.

Podmíněnost funkčního využití: Stávající funkční využití není podmíněno.
Ohrožení: Ohrožení prvku ÚSES intenzifikací hospodářského využití, ruderalizací, nevhodnou formou obnovy lesního porostu.

Obec: Velké Chvojno

LBK 556 - KLÍŠSKÝ POTOK - POD ŽĎÁREM
Katastr: Žďár u V. Chvojna, Velké Chvojno

List mapy 1:10 000: 02-23-21, 02-41-01

Plocha: 3.03ha

List mapy 1: 5 000: UL 4-4

Délka: 2023.0m

Šířka: 15.0m

STG: 4BC-C4-5a, 3A-AB(B)4, 3BC-C4-5a, 3BD4, 3BD-BC3, Bioregion, biochora: 1.15, 3To, 4Db, 4VI
3BD3
Stabilita: 4

Fyziotyp:LO,RU,MT

Kultura: louka,les,tok,ost.pl.

Geologie: Q-niv

Funkčnost: cf-f

Reprezentativnost:

Stav: vymezený

Ochrana dle zákona 114:

Význam v ECCONET:

Ostatní územní ochrana:

Charakteristika ekotopu a bioty:
V trase biokoridoru přirozená dosti vodná vodoteč Klíšského potoka ve štěrkovito - kamenitém korytě v úzké nivě mezi prudkými,
převážně zalesněnými svahy.
V nivě vyšší stinný lužní porost s KL, JS, OL, JV, VRK, VRB, místy i SM, BR, v podrostu se dále objevuje LIS, BC, OSK, JR, ZMO,
SRS, STH, HH, JLV. Pestřejší bylinné patro s přirozenými druhy spol. luhů podsvazu Aln. gl. - inc. i nitrofilními druhy.

Cílový stav:
Cílem opatření podél potoka je zachovat a prohloubit přirozený charakter společenstev luhů a mokrých luk.

Návrh opatření:
V porostech podél potoka údržba výběrovými zásahy, zaměřenými podle vymezené STG na podporu dřevin přirozené skladby,
postupné omezení méně vhodných příměsí a rovněž na posilování podílu přirozených dlouhověkých listnáčů. Prořezávkami v podrostu
uvolňovat stávající perspektivní jedince žádoucích dřevin, podporovat další přirozené zmlazení porostu, s cílem zajištění budoucí
kontinuální převážně přirozené obnovy. Chybějící, málo zastoupené nebo nedostatečně zmlazující dřeviny doplňovat výsadbou,
přednostně v užších partiích stávajícího porostu. Vhodné zdravé jedince, zejména dlouhověkých dřevin ponechávat do vysokého věku.
Okolní partie nivních luk extenzivně obhospodařovat s vyloučením hnojení, dosévání a obnovy drnu, pravidelně max. dvakrát ročně
kosit, při nízkém stupni ruderalizace bylinných porostů dle aktuálního stavu společenstva snížit počet sečí na 1, max. 2 ročně. Termíny
senoseče upravovat dle aktuálního složení společenstev, případně střídat v různých letech. Při časném termínu první seče provést dle
možností druhou seč na konci vegetace pro odstranění stařiny. Pravidelně dvakrát ročně kosit nitrofilní partie louky, spolu s ní vyžínat i
nitrofilní lem břehového porostu. Ke kosení využívat lehké mechanizace, nevjíždět do louky při rozmoklé půdě. Seno pokud možno sušit
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přirozeným způsobem na pokose (mimo ruderální partie). Nezasahovat nevhodně do vodního režimu nivy, maximálně omezit zdroje
možné ruderalizace a eutrofizace.

Podmíněnost funkčního využití: Stávající funkční využití podmíněno bezprostřední blízkostí obce, křížením se silnicí.
Ohrožení: Ohrožení prvku ÚSES degradací vegetace, ruderalizací, zásahy do vodního režimu, znečištěním vody, rozšířením a vlivem
chatové kolonie, devastací ploch.

Obec: Velké Chvojno

LBK 557 - ŽĎÁRSKÝ POTOK
Katastr: Žďár u V. Chvojna, Arnultovice, Velké Chvojno

List mapy 1:10 000: 02-23-21, 02-41-01

Plocha: 1.34ha

List mapy 1: 5 000: UL 4-4

Délka: 898.0m

Šířka: 15.0m

STG: 3BC-C4-5a, 3BD3

Bioregion, biochora: 1.15, 3To, 4Db

Stabilita: 4

Fyziotyp:LO,MT,RU

Kultura: tok,ost.pl.

Geologie: Q-niv

Funkčnost: cf-f

Stav: vymezený

Reprezentativnost:

Ochrana dle zákona 114:

Význam v ECCONET:

Ostatní územní ochrana:

Charakteristika ekotopu a bioty:
V trase biokoridoru širší pás doprovodného porostu podél drobné přirozené vodoteče Žďárského potoka mezi pozemky kulturních
luk a pastvin ve dně mělkého údolí.
Podél přirozeného kamenitého koryta pás porostu pestré skladby s OL, VRK, JS, VRB, TPC, OS, KL, JV, DB, v podrostu dále BC,
STH, HH, LIS, BSE, JIV, OSK, MAL, RZ. Bylinná vegetace v širších partiích pásu s přirozenými druhy spol. luhů podsvazu Aln. gl. - inc.,
dál od koryta i druhy dubohabřin. Silně nitrofilní bylinné lemy. Místy úseky s užším nesouvislým porostem, v malé míře devastace pastvou.

Cílový stav:
Cílem opatření podél potoka je zachovat a prohloubit přirozený charakter společenstev luhů a mokrých luk.

Návrh opatření:
V porostech podél potoka údržba výběrovými zásahy, zaměřenými podle vymezené STG na podporu dřevin přirozené skladby,
postupné omezení méně vhodných příměsí a rovněž na posilování podílu přirozených dlouhověkých listnáčů. Prořezávkami v podrostu
uvolňovat stávající perspektivní jedince žádoucích dřevin, podporovat další přirozené zmlazení porostu, s cílem zajištění budoucí
kontinuální převážně přirozené obnovy. Chybějící, málo zastoupené nebo nedostatečně zmlazující dřeviny doplňovat výsadbou,
přednostně v užších partiích stávajícího porostu. Vhodné zdravé jedince, zejména dlouhověkých dřevin ponechávat do vysokého věku.
Okolní partie nivních luk extenzivně obhospodařovat s vyloučením hnojení, dosévání a obnovy drnu, pravidelně max. dvakrát ročně
kosit, při nízkém stupni ruderalizace bylinných porostů dle aktuálního stavu společenstva snížit počet sečí na 1, max. 2 ročně. Termíny
senoseče upravovat dle aktuálního složení společenstev, případně střídat v různých letech. Při časném termínu první seče provést dle
možností druhou seč na konci vegetace pro odstranění stařiny. Pravidelně dvakrát ročně kosit nitrofilní partie louky, spolu s ní vyžínat i
nitrofilní lem břehového porostu. Ke kosení využívat lehké mechanizace, nevjíždět do louky při rozmoklé půdě. Seno pokud možno sušit
přirozeným způsobem na pokose (mimo ruderální partie). Nezasahovat nevhodně do vodního režimu nivy, maximálně omezit zdroje
možné ruderalizace a eutrofizace.

Podmíněnost funkčního využití: Stávající funkční využití podmíněno ochranným pásmem zemědělského provozu, křížením se silnicí.
Ohrožení: Ohrožení prvku ÚSES ruderalizací, splachy z pozemků polí, zásahy do vodního režimu, vlivem blízkého zemědělského
provozu.

Obec: Velké Chvojno

LBK 558 - NA GRUNTĚ
Katastr: Arnultovice, Žďár u V. Chvojna, Chuderovec

Ing. arch. František Pospíšil a kol.

List mapy 1:10 000: 02-41-01

Návrh k veřejnému projednání

listopad 2020

120

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ CHVOJNO

Plocha: 2.7ha

Délka: 1789.0m

Šířka: 15.0m

List mapy 1: 5 000: UL 4-4, UL 4-5

STG: 3BD4, 4BD3, 4BD4

Bioregion, biochora: 1.15, 4Db, 4VI

Stabilita: 2-4

Fyziotyp:DH,KR,RU,MT

Kultura: louka,les,ost.pl.

Geologie: N-baz,bazp

Funkčnost: cf

Stav: vymezený

Ochrana dle zákona 114: CHKO

Reprezentativnost:

Význam v ECCONET:

Ostatní územní ochrana:

Charakteristika ekotopu a bioty:
V trase biokoridoru svahy s hojnou liniovou zelení a různověké listnaté porosty s převahou jedinců věku tyčkovin ve vlhké vyvýšené
plošině Z od Arnultovic.
V dřevinné skladbě lesních porostů v J části trasy převládá DB, JS, KL, BR, dále HB, MD, OL, porůznu i TR, SM, v podrostu dále
LIS, HH, BC, BH, JR, KRO, OSK, MAL. Různorodé bylinné patro místy s běžnými druhy dubohabřin i běžnější vegetací vlhkých stanovišť.
V S části trasy pásy zeleně podél mezí v pozemcích nepravidelně kosených nebo nekosených, kulturních, druhově chudých, místy
silně nitrofilních luk. Vyšší JS, TR, DB, OS, BR, JIV, KL, VRB, křoviny BC, RZ, HH, TRN, STH, LIS, OSK, MAL, silně nitrofilní bylinná
vegetace.

Cílový stav:
Cílem opatření v listnatém porostu podél trasy je zachování a prohloubení přirozeného charakteru různověkého porostu přirozené
dřevinné skladby dle vymezené STG se spontánní obnovou a maloplošnými přírodě blízkými podrostními formami hospodaření.
Cílem opatření v úseku kulturní louky je propojit v trase biokoridoru pás přirozené extenzivní druhově pestré louky doplněný
liniovou n. rozptýlenou přirozenou dřevinnou zelení.

Návrh opatření:
V listnatém porostu podél trasy v dlouhodobější perspektivě zahájit pozvolné prosvětlování horní etáže negativním výběrem s
preferencí cílových dřevin přirozené skladby. Prořezávkou v podrostu uvolňovat pespektivní jedince těchto druhů v podrostu. Vytvářet
podmínky pro vznik a ochranu přirozeného zmlazení, podsadbami na vhodných místech doplňovat chybějící nebo obtížně zmlazující
druhy dřevin přirozené skladby. S pozvolnou úpravou dřevinné skladby a věkové struktury porostu přechod na maloplošné podrostní
hospodaření s dlouhou obnovní dobou. Staré zdravé jedince ponechávat do vysokého věku, v přiměřené míře zachovat i podíl
odumírajích a tlejících padlých stromů. V budoucnu zvážit úplný přechod na výběrné hospodaření.
Ve vymezené trase v kulturní louce uplatňovat extenzivní lukařské hospodaření, vyloučit hnojení, obnovu drnu, dosévání (s
eventuelní vyjímkou jednorázového maloplošného výsevu směsi přirozených bylin druhově pestrých luk). Kosit zpočátku pravidelně
dvakrát ročně, při ústupu nitrofilních druhů a zapojeném drnu omezit počet sečí a kosit dle stavu společenstva jeden až dvakrát ročně. Při
převážně dvousečném využití občasné vynechání některé seče na malé části plochy střídavě v různých místech lokality, tak aby byla
umožněna existence druhů, neschopných regenerace v cyklu pravidelných dvou sečí. Pravidelně dvakrát kosit v případě nutnosti zvýšení
zapojení drnu n. pro potlačení expanze nitrofilních druhů. Termíny senoseče upravovat dle aktuálního složení společenstev, případně je
střídat v různých letech. Ke kosení využívat pokud možno lehké mechanizace, nevjíždět do louky při rozmoklé půdě. Seno pokud možno
sušit přirozeným způsobem na pokose (mimo ruderální partie).
Vhodné je i kombinované lukařské a pastevní využití. Extenzivní pastva s jedním (max. dvěma) kratšími pastevními cykly, vždy s
posečením nedopasků a dle stavu společenstev event. druhou sečí n. pastvou na konci vegetace.
Biokoridor by bylo vhodné vymezit v terénu výsadbou pásu dřevin, příp. vhodně situovanými skupinami, podél vymezené trasy. Pro
výsadbu využívat vhodné druhy dle vymezených STG.

Podmíněnost funkčního využití: Stávající funkční využití podmíněno křížením se silnicí.
Ohrožení: Ohrožení prvku ÚSES ruderalizací, nevhodnou formou obnovy lesního porostu.
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Obec: Velké Chvojno

LBK 559 - ŽĎÁRSKÝ POTOK
Katastr: Velké Chvojno, Arnultovice, Luční Chvojno

List mapy 1:10 000: 02-41-01, 02-41-02

Plocha: 2.79ha

List mapy 1: 5 000: UL 4-4, UL 3-4, UL 3-5

Délka: 1866.0m

Šířka: 15.0m

STG: 3BC-C4-5a, 4BC-C4-5a, 4BD4, 3BD4

Bioregion, biochora: 1.15, 4Db, 4VI

Stabilita: 3-4

Fyziotyp:LO,MT,RU

Kultura: louka,tok,ost.pl.

Geologie: Q-niv

Funkčnost: cf-f

Stav: vymezený

Reprezentativnost:

Ochrana dle zákona 114: CHKO

Význam v ECCONET:

Ostatní územní ochrana:

Charakteristika ekotopu a bioty:
V trase biokoridoru pás doprovodného porostu podél drobné přirozené vodoteče Žďárského potoka mezi pozemky kulturních luk a
pastvin ve dně mělkého údolí.
V Z části trasy širší pás doprovodného porostu podél přirozeného kamenitého koryta s OL, VRK, JS, VRB, TPC, OS, KL, JV, DB, v
podrostu dále BC, STH, HH, LIS, BSE, JIV, OSK, MAL, RZ. Bylinná vegetace v širších partiích pásu s přirozenými druhy spol. luhů
podsvazu Aln. gl. - inc., dál od koryta i druhy dubohabřin. Silně nitrofilní bylinné lemy. Místy úseky s užším nesouvislým porostem, v malé
míře devastace pastvou.
Ve V části navazuje upravená dlážněná vodoteč doprovázená nesouvisle dřevinami s vyššími i mladými TPC, VRB, JS, OL, VRK.
Podél toku širší pás převážně nitrofilní bylinné vegetace místy s běžnějšími druhy mokrých luk.

Cílový stav:
Cílem opatření podél potoka je zachovat a prohloubit přirozený charakter společenstev luhů.

Návrh opatření:
V porostech podél potoka údržba výběrovými zásahy, zaměřenými podle vymezené STG na podporu dřevin přirozené skladby,
postupné omezení méně vhodných příměsí a rovněž na posilování podílu přirozených dlouhověkých listnáčů. Prořezávkami v podrostu
uvolňovat stávající perspektivní jedince žádoucích dřevin, podporovat další přirozené zmlazení porostu, s cílem zajištění budoucí
kontinuální převážně přirozené obnovy. Chybějící, málo zastoupené nebo nedostatečně zmlazující dřeviny doplňovat výsadbou,
přednostně v užších partiích stávajícího porostu. Vhodné zdravé jedince, zejména dlouhověkých dřevin ponechávat do vysokého věku.
Nezasahovat nevhodně do vodního režimu nivy, maximálně omezit zdroje možné ruderalizace a eutrofizace.
V dlážděném úseku do budoucna zvážit moznosti renaturalizace koryta.

Podmíněnost funkčního využití: Stávající funkční využití podmíněno křížením se silnicí, křížením s elektrovodem.
Ohrožení: Ohrožení prvku ÚSES nadměrným hnojením, degradací vegetace, intenzifikací pastvy, ruderalizací, zásahy do vodního
režimu, případnou úpravou toku.

LBK 561 - U LUČNÍHO CHVOJNA

Obec: Velké Chvojno

Katastr: Luční Chvojno, Velké Chvojno

List mapy 1:10 000: 02-23-21, 02-23-22, 02-41-02

Plocha: 3.48ha

Délka: 2327.0m

Šířka: 15.0m

List mapy 1: 5 000: UL 3-4

STG: 4BD4, 3BD1-2, 3BD3, 4BD3, 3BD4, 4B3, 4BC-C4-5a

Bioregion, biochora: 1.15, 4Db, 4VI

Stabilita: 2-3

Fyziotyp:KR,MT,XR,RU,SE

Kultura: les,louka,ost.pl.,orná

Geologie: N-baz,Q-del
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Funkčnost: cf

Stav: vymezený

Ochrana dle zákona 114:

Reprezentativnost:

122

Význam v ECCONET:

Ostatní územní ochrana:

Charakteristika ekotopu a bioty: V trase biokoridoru liniová a skupinová zeleň v pozemcích polí a luk v pozvolna zvlněném terénu S
od Lučního Chvojna.
V SZ části trasy zarůstající travnatá lada se zbytky starých sadů a skupinami dřevin ve slunných svazích vrchu Chvojenec.
Převážně degradovaná, často i ruderalizovaná luční vegetace se zbytky spol. svazu Trif. medii i Cirs. - Brachyp. Sukcese křovin svazu
Prun. spin. s RZ, HH, TRN, BC, OSK, MAL, LIS, místy skupiny dřevin s JS, TR, OS, BR, KL, DB i LP. Zbytek starého TR sadu.
Navazují lesní remízy s porosty s DB, HB, JS, KL, místy i BK, JV, TR, v podrostu dále BC, HH, BH, ZMO, LIS, OSK, při okrajích i
RZ, TRN, SVK mezi pozemky často nekosených, druhově chudých luk s vyšším podílem ruderálních druhů.
Směrem k JV v trase pásy dřevin podél mezí v pozemcích polí s křovinami TRN, HH, BC, RZ, LIS, OSK, místy vyšší TR, JS,
ojediněle s DB, nitrofilní bylinné lemy.

Cílový stav:
Cílem opatření v úseku pozemků lad je zachování a ochrana přirozených společenstev v trase biokoridoru i jejím okolí, resp. vznik
mozaiky extenzivních luk a dřevinných skupin.
Cílem opatření v úseku kulturních luk a polí je propojit v trase biokoridoru pás přirozené extenzivní druhově pestré louky doplněný
liniovou n. rozptýlenou přirozenou dřevinnou zelení.
Cílem opatření v úseku podél zarostlých mezí je s využitím stávajících liniových prvků propojit v trase biokoridoru pás přirozené
dřevinné zeleně, s doprovodem lemů druhově pestré extenzivní louky.

Návrh opatření:
V pozemcích lad podél trasy obnovit občasné extenzivní pastevní nebo lukařské využití. Na vhodných zarůstajících plochách
mechanické potlačení náletu křovin, zcela zarostlé partie ponechat na části ploch bez zásahu přirozenému vývoji. Vhodným druhem
obhospodařování travnatých partií je pastva ovcí nebo koz, zpravidla s jedním pastevním cyklem a následným posečením nedopasků a
ponecháním prostoru pro regenereci porostu. Případné lukařské využití zpravidla s jednou sečí ročně občas vynechanou střídavě v
různých částech lokality, pro umožnění existence druhů neschopných regenerace v cyklu pravidelných sečí. Termín senoseče upravovat
dle aktuálního složení společenstev, případně jej střídat v různých letech. Vyloučení hnojení, obnovy drnu, dosévání a dalších
pratotechnických zásahů. Kosení za použití lehké mechanizace. Seno pokud možno sušit přirozeným způsobem na pokose (mimo
ruderální partie). Vhodné je kombinované pastevní a lukařské využití. Pravidelně kosit nitrofilní bylinné lemy. Při menší intenzitě
hospodaření dle potřeby mechanické potlačování náletu křovin.
V úseku na orné půdě po vhodné předplodině, tak aby půda byla minimálně zatížena dusíkem a semeny plevelů provést výsev
směsi přirozených druhů trav v pásu alespoň v minimální šířce biokoridoru. V prvním období do zapojení drnu pravidelné kosení, dvakrát
ročně s poněkud pozdějším termínem první seče. V této fázi je rovněž možno dle potřeby provést přísev, ve vhodné míře válení,
smykování. Po zapojení drnu snížit počet sečí a kosit dle výše uvedených zásad.
Na vhodných místech provést do již zapojeného lučního porostu výsadbu skupin a pásů při okraji louky s přirozenou křovinnou a
stromovou zelení s dřevinami dle příslušných vymezených STG. Výsadbu je nutné v několikaletém období do úplného zajištění
vylepšovat, ošetřovat a chránit před okusem, poté provádět občasnou vhodnou výchovu a údržbu.
Podél mezí stávající dřevinný pás upravit podle potřeby prořezávkou zaměřenou na snížení podílu málo vhodných druhů a naopak
podporu vhodných druhů dřevin. Podle potřeby rozšířit vhodnou výsadbou pás zeleně tak, aby postupně vznikal pás přirozené dřevinné
zeleně, schopný nadále pokračovat pouze s nutnou údržbou v žádoucím spontánním vývoji. Sortiment dřevin upravovat dle vymezených
STG. Zachovat event. druhově pestřejší travnaté úseky meze, extenzivně kosit s okolní loukou.
Jako součást biokoridoru založit podél dřevinného pásu lem trvalé louky alespoň do celkové minimální šířky biokoridoru.

Podmíněnost funkčního využití: Stávající funkční využití není podmíněno.
Ohrožení: Ohrožení prvku ÚSES intenzifikací hospodářského využití, nadměrným hnojením, degradací vegetace, ruderalizací, splachy z
pozemků polí.
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Obec: Velké Chvojno

LBK 562 - NAD VELKÝM CHVOJNEM
Katastr: Velké Chvojno, Luční Chvojno
Plocha: 2.37ha

Délka: 1589.0m

List mapy 1:10 000: 02-23-22, 02-23-21, 02-41-01
Šířka: 15.0m

List mapy 1: 5 000: UL 3-4

STG: 4BD3, 3BD3, 3BD1-2, 3BD4

Bioregion, biochora: 1.15, 4Db, 4VI

Stabilita: 2-3

Fyziotyp:KR,RU,DH,MT

Kultura: louka,ost.pl.

Geologie: N-baz,Q-del

Funkčnost: cf

Stav: vymezený

Ochrana dle zákona 114:

Reprezentativnost:

Význam v ECCONET:

Ostatní územní ochrana:

Charakteristika ekotopu a bioty:
V trase biokoridoru liniová zeleň podél mezí a příkopů ve svazích ploché vrchoviny V od Velkého Chvojna mezi pozemky kulturních
až polokulturních luk.
V S části drobná vodoteč, resp. odvodňovací kanál doprovázený pásem dřevin s vyššími JS, VRK, dále KL, TR, v dolní části OL,
OS, BR, keře BC, HH, RZ, TRN, JIV, OSK, MAL, nitrofilní bylinná vegetace, ve střední části dřeviny jen místy, jinde souvisle.
Jižněji liniová zeleně podél kamenitých mezí v pozemcích pastvin s vyššími JS, DB, TR, OS, JB, křoviny RZ, HH, BC, LIS, běžné
byliny okolních pastvin a nitrofilních lemů.

Cílový stav:
Cílem opatření je s využitím stávajících liniových prvků propojit v trase biokoridoru pás přirozené křovinné i stromové zeleně, s
doprovodem lemů druhově pestré extenzivní louky.
Cílem opatření v úseku přes kulturní louky je propojit v trase biokoridoru pás přirozené extenzivní druhově pestré louky doplněný
liniovou n. rozptýlenou přirozenou dřevinnou zelení.

Návrh opatření:
Podél mezí a příkopů stávající dřevinné pásy upravit podle potřeby prořezávkou zaměřenou na snížení podílu méně vhodných
druhů a podporu vhodných druhů stromů i keřů. Podle potřeby rozšířit vhodnou výsadbou pás zeleně tak, aby postupně vznikal pás
přirozené dřevinné zeleně, schopný nadále pokračovat pouze s nutnou údržbou v žádoucím spontánním vývoji. Sortiment dřevin
upravovat dle vymezených STG. Zachovat event. druhově pestřejší travnaté úseky meze, extenzivně kosit s okolní loukou.
Za součást prvku považovat i lem okolní louky alespoň do celkové minimální šířky biokoridoru. Extenzivně obhospodařovat dle dále
uvedených zásad. V případě ruderálního charakteru bylinného lemu kosit pravidelně dvakrát i vícekrát ročně do ústupu plevelů.
Ve vymezené trase v kulturní louce uplatňovat extenzivní lukařské hospodaření, vyloučit hnojení, obnovu drnu, dosévání (s
eventuelní vyjímkou jednorázového maloplošného výsevu směsi přirozených bylin druhově pestrých luk). Kosit zpočátku pravidelně
dvakrát ročně, při ústupu nitrofilních druhů a zapojeném drnu omezit počet sečí a kosit dle stavu společenstva jeden až dvakrát ročně. Při
převážně dvousečném využití občasné vynechání některé seče na malé části plochy střídavě v různých místech lokality, tak aby byla
umožněna existence druhů, neschopných regenerace v cyklu pravidelných dvou sečí. Pravidelně dvakrát kosit v případě nutnosti zvýšení
zapojení drnu n. pro potlačení expanze nitrofilních druhů. Termíny senoseče upravovat dle aktuálního složení společenstev, případně je
střídat v různých letech. Ke kosení využívat pokud možno lehké mechanizace, nevjíždět do louky při rozmoklé půdě. Seno pokud možno
sušit přirozeným způsobem na pokose (mimo ruderální partie).
Vhodné je i kombinované lukařské a pastevní využití. Extenzivní pastva s jedním (max. dvěma) kratšími pastevními cykly, vždy s
posečením nedopasků a dle stavu společenstev event. druhou sečí n. pastvou na konci vegetace.
Biokoridor by bylo vhodné vymezit v terénu výsadbou pásu dřevin, příp. vhodně situovanými skupinami, podél vymezené trasy. Pro
výsadbu využívat vhodné druhy dle vymezených STG.

Podmíněnost funkčního využití: Stávající funkční využití podmíněno křížením se silnicí, křížením s elektrovodem.
Ohrožení: Ohrožení prvku ÚSES intenzifikací hospodářského využití, nadměrným hnojením, degradací vegetace, ruderalizací.
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Obec: Velké Chvojno

LBK 563 - U MNICHOVA
Katastr: Luční Chvojno, Mnichov
Plocha: 2.35ha

Délka: 1568.0m

List mapy 1:10 000: 02-41-02, 02-23-22
Šířka: 15.0m

List mapy 1: 5 000: UL 3-4, UL 2-4, UL 2-5

STG: 4BD3, 4BD1-2, 4BD4

Bioregion, biochora: 1.15, 4PI, 4Db

Stabilita: 1-3

Fyziotyp:KR,RU,SE

Kultura: louka,ost.pl.,orná

Geologie: N-foi,baz

Funkčnost: cf

Reprezentativnost:

Stav: vymezený

Ochrana dle zákona 114: CHKO

Význam v ECCONET:

Ostatní územní ochrana:

Charakteristika ekotopu a bioty:
V trase biokoridoru liniová zeleň podél mezí v pozemcích polí ve zvlněném terénu kolem Mnichova.
Meze v pozemcích polí porostlé porůznu křovinami s RZ, HH, TRN, BC, OSK, LIS, místy vyšší TR, JS. Ruderální bylinné lemy.

Cílový stav:
Cílem opatření v úseku podél zarostlých mezí je s využitím stávajících liniových prvků propojit v trase biokoridoru pás přirozené
dřevinné zeleně, s doprovodem lemů druhově pestré extenzivní louky.
Cílem opatření v úseku navrženém na orné půdě je pás trvalé extenzivní louky s rozptýlenou přirozenou skupinovou a liniovou
zelení a vhodným hospodařením iniciovat vznik druhově pestrého lučního společenstva.
Cílem opatření podél okraje zástavby je propojit v trase pás drobných pozemků extenzivních travnatých sadů, přirozených
extenzivních luk a případně i pastvin v návaznosti stávající na sady, louky a zahrady při okraji intravilánu.

Návrh opatření:
Podél meze stávající dřevinný pás upravit podle potřeby prořezávkou zaměřenou na snížení podílu málo vhodných druhů a naopak
podporu vhodných druhů dřevin. Podle potřeby rozšířit vhodnou výsadbou pás zeleně tak, aby postupně vznikal pás přirozené dřevinné
zeleně, schopný nadále pokračovat pouze s nutnou údržbou v žádoucím spontánním vývoji. Sortiment dřevin upravovat dle vymezených
STG. Zachovat event. druhově pestřejší travnaté úseky meze, extenzivně kosit s okolní loukou.
Jako součást biokoridoru založit podél dřevinného pásu lem trvalé louky alespoň do celkové minimální šířky biokoridoru. Výsev
směsi přirozených druhů trav, do zapojení drnu pravidelné kosení 2x ročně s event. dosetím, po zapojení drnu extenzivněji hospodařit s
vyloučením hnojení, dosévání a obnovy drnu, pravidelně max. dvakrát ročně kosit, při nízkém podílu ruderálních druhů dle aktuálního
stavu společenstva event. snížit počet sečí na 1 až 2 ročně. Při kosení pravidelně vyžínat i bylinné lemy dřevinným porostů pro zamezení
jejich ruderálizace. Omezit hnojení na pásu pole bezprostředně podél biokoridoru.
V úseku na orné půdě po vhodné předplodině, tak aby půda byla minimálně zatížena dusíkem a semeny plevelů provést výsev
směsi přirozených druhů trav v pásu alespoň v minimální šířce biokoridoru. V prvním období do zapojení drnu pravidelné kosení, dvakrát
ročně s poněkud pozdějším termínem první seče. V této fázi je rovněž možno dle potřeby provést přísev, ve vhodné míře válení,
smykování. Po zapojení drnu snížit počet sečí, nadále nedosévat, vyloučit hnojení, obnovu drnu a další pratotechnické zásahy (s event.
vyjímkou občasného smykování, např. pro rozhrnutí krtin). Kosit dle stavu společenstva jeden až dvakrát ročně, při převážně dvousečném
využití s občasným vynecháním některé seče na menší části plochy střídavě v různých místech tak, aby byla umožněno uchycení a
existence druhů, neschopných regenerace v cyklu dvou pravidelných sečí. Pravidelné dvě seče používat pro potlačení expanze nitrofilních
druhů nebo zvýšení zápoje drnu. Termíny sečí stanovit dle stavu společentev, event. střídat v různých letech a částech lokality. Při
převážně jednosečném využití a časném kosení provést dle možností občasně i druhou seč na konci vegetace pro odstranění stařiny. Ke
kosení využívat pokud možno lehké mechanizace, nevjíždět do louky při rozmoklé půdě. Seno pokud možno sušit přirozeným způsobem
na pokose. Vhodné může být i občasné extenzivní pastevní využití s jedním, max. dvěma kratšími pastevními cykly, vždy s následným
posekáním nedopasků a ponecháním prostoru pro revitalizaci porostu, při jednom cyklu dle stavu společenstev s event. druhou sečí na
konci vegetace.
Na vhodných místech provést do již zapojeného lučního porostu výsadbu skupin a pásů při okraji louky s přirozenou křovinnou a
stromovou zelení s dřevinami dle příslušných vymezených STG. Výsadbu je nutné v několikaletém období do úplného zajištění
vylepšovat, ošetřovat a chránit před okusem, poté provádět občasnou vhodnou výchovu a údržbu.
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V úseku podél okraje zástavby využít stávající travnaté pozemky a drobné sady a doplnit a propojit je založením dalších luk a
travnatých sadů TR, JB, HR a SV na přilehlé orné půdě. Travnaté partie luk i sadů extenzivně obhospodařovat, kosit nejlépe jednou ročně
s občasnou druhou sečí v závěru vegetace pro odstranění stařiny, střídat termíny sečí dle stavu společenstev jednotlivých pozemků.
Dvakrát ročně kosit event. ruderalizované partie. Nově založené luční partie kosit pravidelně dvakrát ročně do zapojení drnu, poté přejít
rovněž na extenzivní hospodaření. Vyloučit hnojení, přisévání, obnovu drnu a další pratotechnické zásahy narušující drn a omezující
druhovou pestrost porostu. Využívat převážně lehké mechanizace, nevjíždět do luk při rozmoklé půdě. Zamezit vzniku černých skládek,
hnojišť a jiných ruderalizovaných ploch. Vhodné je občasné pastevní využití ploch s jedním, max. dvěma pastevními cykly, vždy s
následným posekáním nedopasků. Při jedné pastvě zvážit vhodnost druhé seče v závěru vegetace. Na vhodných místech v trase
biokoridoru by bylo žádoucí založit alespoň drobné dřevinné skupiny nebo liniovou zeleň, sortiment dřevin dle příslušných vymezených
STG.

Podmíněnost funkčního využití: Stávající funkční využití podmíněno bezprostřední blízkostí obce, křížením se silnicí.
Ohrožení: Ohrožení prvku ÚSES nadměrným hnojením, ruderalizací.

LBK 565 - NAD ČERMNOU

Obec: Velké Chvojno

Katastr: Čermná, Mnichov
Plocha: 1.69ha

Délka: 1136.0m

List mapy 1:10 000: 02-23-22, 02-41-02
Šířka: 15.0m

List mapy 1: 5 000: UL 2-4

STG: 4BC-C4-5a, 3BD4, 4BD4, 3A-AB(B)4, 4BD3

Bioregion, biochora: 1.15, 4Db, 4VI

Stabilita: 2-3

Fyziotyp:MT,RU,VO

Kultura: tok,louka,ost.pl.

Geologie: Q-dfl,del,K-psk

Funkčnost: cf

Stav: vymezený

Ochrana dle zákona 114:

Reprezentativnost:

Význam v ECCONET:

Ostatní územní ochrana:

Charakteristika ekotopu a bioty:
V trase biokoridoru pás lužního porostu podél vodoteče drobného přítoku Červeného potoka a navazující pozemky vlhkých
polokulturních luk a pastvin. Podél vodoteče v S části porost vyšších JS, OL, dále se objevuje BR, TR, KL, TPC, v podrostu dále LIS, BC,
HH, STH, KAL, TRN, RZ, JIV, JR, OSK, MAL. Bylinná vegetace s přirozenými druhy luhů podsvazu Aln. gl. - inc., často i se silnějším
podílem nitrofilních druhů.
V trase směrem k J polopřirozené až kulturní kosené svěží až vlhké louky. Podél silnice Mnichov - Čermná místy mladé BR, JIV,
VRK.

Cílový stav:
Cílem opatření podél drobné vodoteče je prohloubit přirozený charakter doprovodných společenstev luhů a mokrých luk.
Cílem opatření v úseku kulturní louky je propojit v trase biokoridoru pás přirozené extenzivní druhově pestré louky doplněný
liniovou n. rozptýlenou přirozenou dřevinnou zelení.
Cílem opatření v úseku podél silnice je s využitím stávajících dřevin propojit
doprovodem lemu druhově pestré extenzivní louky.

pás přirozené křovinné i stromové zeleně, s

Návrh opatření:
Podél vodoteče údržba stávajícího porostu výběrovými zásahy, zaměřenými na podporu dřevin přirozené skladby podle vymezené
STG, omezení případných méně vhodných příměsí a dále posílení podílu přirozených dlouhověkých listnáčů. Prořezávkami v podrostu
uvolňovat stávající perspektivní jedince žádoucích dřevin, podporovat další přirozené zmlazení porostu, s cílem zajištění budoucí
kontinuální převážně přirozené obnovy. Chybějící, málo zastoupené nebo nedostatečně zmlazující dřeviny doplňovat výsadbou,
přednostně v užších partiích stávajícího porostu. Vhodné zdravé jedince, zejména dlouhověkých dřevin ponechávat do vysokého věku.
Za součást biokoridoru pokládat i okolní partie nivních luk - extenzivně hospodařit s vyloučením hnojení, dosévání a obnovy drnu,

Ing. arch. František Pospíšil a kol.

Návrh k veřejnému projednání

listopad 2020

126

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ CHVOJNO

pravidelně max. dvakrát ročně kosit, při nízkém stupni ruderalizace bylinných porostů dle aktuálního stavu společenstva snížit počet sečí
na 1, max. 2 ročně. Termíny senoseče upravovat dle aktuálního složení společenstev, případně střídat v různých letech. Při časném
termínu provést dle možností druhou seč na konci vegetace pro odstranění stařiny. Pravidelně dvakrát ročně kosit nadále nitrofilní partie
louky, spolu s ní vyžínat i nitrofilní lem břehového porostu. Ke kosení využívat lehké mechanizace, nevjíždět do louky při rozmoklé půdě.
Seno pokud možno sušit přirozeným způsobem na pokose (mimo ruderální partie). Nezasahovat nevhodně do vodního režimu nivy,
maximálně omezit zdroje možné ruderalizace a eutrofizace.
Ve vymezené trase v kulturní louce uplatňovat extenzivní lukařské hospodaření, vyloučit hnojení, obnovu drnu, dosévání (s
eventuelní vyjímkou jednorázového maloplošného výsevu směsi přirozených bylin druhově pestrých luk). Kosit zpočátku pravidelně
dvakrát ročně, při ústupu nitrofilních druhů a zapojeném drnu omezit počet sečí a hospodařit dle výše uvedených zásad.
Biokoridor by bylo vhodné vymezit v terénu výsadbou pásu dřevin, příp. vhodně situovanými skupinami, podél vymezené trasy. Pro
výsadbu využívat vhodné druhy dle vymezených STG.
Podél silnice založit pás zeleně alespoň v minimální šířce biokoridoru výsadbou vhodných přirozených druhů stromů, na části
plochy, např. místy v jedné řadě podél výsadby stromů by bylo vhodné založit podrost keřů. Sortiment dřevin dle příslušných vymezených
STG. Výsadby je nutné v několikaletém období do úplného zajištění vylepšovat, ošetřovat a chránit před okusem. Zdlouhavější, ale
levnější a přirozenější variantou je postupný vznik porostu přes extenzivní luční společenstva s následnou usměrňovanou sukcesí křovin,
posléze postupně doplňovaných výsadbou stromů.
Za součást biokoridoru považovat lem okolní louky, extenzivně obhospodařovat dle uvedených zásad. Pravidelně kosit silniční
příkopy.

Podmíněnost funkčního využití: Stávající funkční využití podmíněno ochranným pásmem silnice, ochranným pásmem objektů VaK,
bezprostřední blízkostí obce, křížením s elektrovodem.

Ohrožení: Ohrožení prvku ÚSES intenzifikací hospodářského využití, nadměrným hnojením, degradací vegetace, ruderalizací, zásahy
do vodního režimu, znečištěním vody.

Obec: Velké Chvojno

LBK 569 - LUŽECKÝ POTOK - POD MNICH.
Katastr: Mnichov, Lipová
Plocha: 1.78ha

List mapy 1:10 000: 02-41-02

Délka: 1184.0m

Šířka: 15.0m

List mapy 1: 5 000: UL 2-5, UL 2-4

STG: 4BC-C4-5a, 3BD3, 3B3, 3BD4

Bioregion, biochora: 1.15, 4Db, 4PI

Stabilita: 1-3

Fyziotyp:VO,RU,SE

Kultura: louka,tok,orná

Geologie: Q-niv

Funkčnost: cf

Stav: vymezený

Ochrana dle zákona 114: CHKO

Reprezentativnost:

Význam v ECCONET:

Ostatní územní ochrana:

Charakteristika ekotopu a bioty:
V trase biokoridoru upravený, dlážděný, drobný tok v horním úseku Lužeckého potoka.
V trase upravený, dlážděný, drobný tok, resp. odvodňovací kanál zarostlý převážně nitrofilní bylinnou vegetací. V dolní části pás
vyšších VRK podél upravené vodoteče. Podrost křovin VR, BC, nitrofilní bylinná vegetace.

Cílový stav:
Cílem opatření podél drobné upravené vodoteče je iniciovat vznik pásu přirozených břehových porostů a mokrých extenzivních luk
podél po úpravě převážně přirozeného koryta toku.
Cílem opatření v úseku navrženém na orné půdě je pás trvalé extenzivní louky s rozptýlenou přirozenou skupinovou a liniovou
zelení a vhodným hospodařením iniciovat vznik druhově pestrého lučního společenstva.

Návrh opatření:
Podél vodoteče, nejlépe v rámci revitalizačních opatření v širším povodí, na převládající části trasy odstranit dlažbu, stabilizace
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zemního koryta doplněním a rozšířením břehového porostu s dřevinami přirozené skladby dle vymezené STG, event. další opatření,
včetně vytvoření drobných zdrží, obnovy meandrů ad. na základě podrobnějšího průzkumu. Ke stabilizaci koryta možno využít výsadeb
VR plůtků v rámci zakládání břehových porostů, v ohrožených úsecích příp. i kamenných záhozů apod. Tam, kde nebude možné odstranit
opevnění toku, provést technická opatření pro zvýšení členitosti koryta a možnosti infiltrace. V maximální míře zachovat stávající zeleň
podél toku, provádět její údržbu výběrovými zásahy, event. úprava probírkou a prořezávkou zaměřenou na podporu vhodných dřevin a
jejich přirozenou obnovu.
Za součást biokoridoru pokládat pás okolní louky po obou stranách vodoteče alespoň v celkové minimální šířce biokoridoru extenzivně hospodařit s vyloučením hnojení, dosévání a obnovy drnu, pravidelně max. dvakrát ročně kosit, při nízkém stupni ruderalizace
bylinných porostů dle aktuálního stavu společenstva snížit počet sečí na 1, max. 2 ročně. Termíny senoseče upravovat dle aktuálního
složení společenstev, případně střídat v různých letech. Při časném kosení provést dle možností druhou seč na konci vegetace pro
odstranění stařiny. Pravidelně dvakrát ročně kosit nadále nitrofilní partie porostu. Ke kosení využívat lehké mechanizace, nevjíždět do
louky při rozmoklé půdě. Seno pokud možno sušit přirozeným způsobem na pokose (mimo ruderální partie). Nezasahovat nevhodně do
vodního režimu nivy, maximálně omezit zdroje možné ruderalizace.
V úseku na orné půdě po vhodné předplodině, tak aby půda byla minimálně zatížena dusíkem a semeny plevelů provést výsev
směsi přirozených druhů trav v pásu alespoň v minimální šířce biokoridoru. V prvním období do zapojení drnu pravidelné kosení, dvakrát
ročně s poněkud pozdějším termínem první seče. V této fázi je rovněž možno dle potřeby provést přísev, ve vhodné míře válení,
smykování. Po zapojení drnu snížit počet sečí, nadále nedosévat, vyloučit hnojení, obnovu drnu a další pratotechnické zásahy (s event.
vyjímkou občasného smykování, např. pro rozhrnutí krtin). Kosit dle stavu společenstva jeden až dvakrát ročně, při převážně dvousečném
využití s občasným vynecháním některé seče na menší části plochy střídavě v různých místech tak, aby byla umožněno uchycení a
existence druhů, neschopných regenerace v cyklu dvou pravidelných sečí. Pravidelné dvě seče používat pro potlačení expanze nitrofilních
druhů nebo zvýšení zápoje drnu. Termíny sečí stanovit dle stavu společentev, event. střídat v různých letech a částech lokality. Při
převážně jednosečném využití a časném kosení provést dle možností občasně i druhou seč na konci vegetace pro odstranění stařiny. Ke
kosení využívat pokud možno lehké mechanizace, nevjíždět do louky při rozmoklé půdě. Seno pokud možno sušit přirozeným způsobem
na pokose. Vhodné může být i občasné extenzivní pastevní využití s jedním, max. dvěma kratšími pastevními cykly, vždy s následným
posekáním nedopasků a ponecháním prostoru pro revitalizaci porostu, při jednom cyklu dle stavu společenstev s event. druhou sečí na
konci vegetace.
Na vhodných místech provést do již zapojeného lučního porostu výsadbu skupin a pásů při okraji louky s přirozenou křovinnou a
stromovou zelení s dřevinami dle příslušných vymezených STG. Výsadbu je nutné v několikaletém období do úplného zajištění
vylepšovat, ošetřovat a chránit před okusem, poté provádět občasnou vhodnou výchovu a údržbu.

Podmíněnost funkčního využití: Stávající funkční využití podmíněno bezprostřední blízkostí obce, křížením se silnicí, křížením s
elektrovodem.

Ohrožení: Ohrožení prvku ÚSES intenzifikací hospodářského využití, nadměrným hnojením, degradací vegetace, ruderalizací, splachy z
pozemků polí, zásahy do vodního režimu, znečištěním vody.

Obec: Velké Chvojno

LBK 570 - U LIPOVÉ
Katastr: Mnichov, Lipová
Plocha: 1.41ha

List mapy 1:10 000: 02-41-02

Délka: 959.0m

Šířka: 15.0m

List mapy 1: 5 000: UL 2-5, UL 2-4

STG: 4BC-C4-5a, 3BD1-2, 4BD3, 3BD3, 3A-AB(B)4

Bioregion, biochora: 1.15, 4Db, 4PI

Stabilita: 1-2

Fyziotyp:SE,MT,RU

Kultura: louka,orná

Geologie: N-baz,Q-niv

Funkčnost: cf

Stav: vymezený

Ochrana dle zákona 114: CHKO

Reprezentativnost:

Význam v ECCONET:

Ostatní územní ochrana:

Charakteristika ekotopu a bioty:
V trase biokoridoru pozemky polí a kulturních luk v ktratším úseku propojení na Z okraji Lipové. Silnici podél trasy doprovází místy
SV.

Cílový stav:
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Cílem opatření v úseku kulturní louky je propojit v trase biokoridoru pás přirozené extenzivní druhově pestré louky doplněný
liniovou n. rozptýlenou přirozenou dřevinnou zelení.
Cílem opatření v úseku podél silnice je vznik pásu porostu přirozených druhů dřevin.

Návrh opatření:
Ve vymezené trase v kulturní louce uplatňovat extenzivní lukařské hospodaření, vyloučit hnojení, obnovu drnu, dosévání (s
eventuelní vyjímkou jednorázového maloplošného výsevu směsi přirozených bylin druhově pestrých luk). Kosit zpočátku pravidelně
dvakrát ročně, při ústupu nitrofilních druhů a zapojeném drnu omezit počet sečí a kosit dle stavu společenstva jeden až dvakrát ročně. Při
převážně dvousečném využití občasné vynechání některé seče na malé části plochy střídavě v různých místech lokality, tak aby byla
umožněna existence druhů, neschopných regenerace v cyklu pravidelných dvou sečí. Pravidelně dvakrát kosit v případě nutnosti zvýšení
zapojení drnu n. pro potlačení expanze nitrofilních druhů. Termíny senoseče upravovat dle aktuálního složení společenstev, případně je
střídat v různých letech. Ke kosení využívat pokud možno lehké mechanizace, nevjíždět do louky při rozmoklé půdě. Seno pokud možno
sušit přirozeným způsobem na pokose (mimo ruderální partie).
Vhodné je i kombinované lukařské a pastevní využití. Extenzivní pastva s jedním (max. dvěma) kratšími pastevními cykly, vždy s
posečením nedopasků a dle stavu společenstev event. druhou sečí n. pastvou na konci vegetace.
Biokoridor by bylo vhodné vymezit v terénu výsadbou pásu dřevin, příp. vhodně situovanými skupinami, podél vymezené trasy. Pro
výsadbu využívat vhodné druhy dle vymezených STG.
Podél silnice alespoň v minimální šířce biokoridoru založit pás zeleně výsadbou vhodných přirozených druhů stromů, na části
plochy, např. místy v jedné řadě podél výsadby stromů by bylo vhodné založit podrost keřů. Sortiment dřevin dle příslušných vymezených
STG. Přímé výsadbě cílových dřevin by mělo předcházet několikaleté období s intenzivně koseným travním porostem pro omezení
plevelů, snížení hladiny dusíku, zlepšení vodního režimu apod. Přípravu půdy bez TTP lze event. nahradit např. předchozí vhodnou
agrotechnikou u polních plodin, mulčováním u výsadeb apod. Výsadby je nutné v několikaletém období do úplného zajištění vylepšovat,
ošetřovat a chránit před okusem. Zdlouhavější, ale levnější a přirozenější variantou je postupný vznik porostu přes extenzivní luční
společenstva s následnou usměrňovanou sukcesí křovin, posléze postupně doplňovaných výsadbou stromů.
Vhodnou eventualitou výsadby dřevinného pásu může být založení travnatého extenzivního sadu s využitím stávajících dřevin s
jednosečným přirozeným lučním porostem, bez hnojení, dosévání a obnovy drnu. Sad bude vhodné místy doplnit menšími skupinami
přirozené křovinné a stromové zeleně.
Stávající ojedinělou zeleň podél silnice zpočátku upravit a zachovat, později dle vhodnosti zčásti začlenit do vznikajícího porostu.
Pravidelně kosit silniční příkopy. V bezprostředním okolí pásu dřevin výrazně omezit hnojení polí.

Podmíněnost funkčního využití: Stávající funkční využití podmíněno ochranným pásmem silnice, ochranným pásmem elektirického
vedení, bezprostřední blízkostí obce.

Ohrožení: Ohrožení prvku ÚSES nadměrným hnojením, ruderalizací, splachy z pozemků polí, průchodem komunikace.

Obec: Velké Chvojno

LBK 581 - U VĚTRNÉHO MLÝNA
Katastr: Arnultovice, Libov
Plocha: 2.27ha

Délka: 1513.0m

List mapy 1:10 000: 02-41-02
Šířka: 15.0m

List mapy 1: 5 000: UL 3-5, UL 2-5

STG: 4BC-C4-5a, 4BD4, 3BD4, 4B3, 4BD3

Bioregion, biochora: 1.15, 4Db, 4PI

Stabilita: 1

Fyziotyp:SE

Kultura: orná

Geologie: N-baz,Q-niv

Funkčnost: cf

Stav: vymezený

Ochrana dle zákona 114: CHKO

Reprezentativnost:

Význam v ECCONET:

Ostatní územní ochrana:

Charakteristika ekotopu a bioty: V trase LBK pozemky kulturních luk a orné půdy v údolnicích na plochém rozvodí J od Mnichova.
Cílový stav: Cílem opatření v úseku navrženém na orné půdě je pás trvalé extenzivní louky s rozptýlenou přirozenou skupinovou a
liniovou zelení a vhodným hospodařením iniciovat vznik druhově pestrého lučního společenstva.
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Návrh opatření:
V úseku na orné půdě po vhodné předplodině, tak aby půda byla minimálně zatížena dusíkem a semeny plevelů provést výsev
směsi přirozených druhů trav v pásu alespoň v minimální šířce biokoridoru. V prvním období do zapojení drnu pravidelné kosení, dvakrát
ročně s poněkud pozdějším termínem první seče. V této fázi je rovněž možno dle potřeby provést přísev, ve vhodné míře válení,
smykování. Po zapojení drnu snížit počet sečí, nadále nedosévat, vyloučit hnojení, obnovu drnu a další pratotechnické zásahy (s event.
vyjímkou občasného smykování, např. pro rozhrnutí krtin). Kosit dle stavu společenstva jeden až dvakrát ročně, při převážně dvousečném
využití s občasným vynecháním některé seče na menší části plochy střídavě v různých místech tak, aby byla umožněno uchycení a
existence druhů, neschopných regenerace v cyklu dvou pravidelných sečí. Pravidelné dvě seče používat pro potlačení expanze nitrofilních
druhů nebo zvýšení zápoje drnu. Termíny sečí stanovit dle stavu společentev, event. střídat v různých letech a částech lokality. Při
převážně jednosečném využití a časném kosení provést dle možností občasně i druhou seč na konci vegetace pro odstranění stařiny. Ke
kosení využívat pokud možno lehké mechanizace, nevjíždět do louky při rozmoklé půdě. Seno pokud možno sušit přirozeným způsobem
na pokose. Vhodné může být i občasné extenzivní pastevní využití s jedním, max. dvěma kratšími pastevními cykly, vždy s následným
posekáním nedopasků a ponecháním prostoru pro revitalizaci porostu, při jednom cyklu dle stavu společenstev s event. druhou sečí na
konci vegetace.
Na vhodných místech provést do již zapojeného lučního porostu výsadbu skupin a pásů při okraji louky s přirozenou křovinnou a
stromovou zelení s dřevinami dle příslušných vymezených STG. Výsadbu je nutné v několikaletém období do úplného zajištění
vylepšovat, ošetřovat a chránit před okusem, poté provádět občasnou vhodnou výchovu a údržbu.

Podmíněnost funkčního využití: Stávající funkční využití podmíněno křížením se silnicí.
Ohrožení: Ohrožení prvku ÚSES nadměrným hnojením, ruderalizací, splachy z pozemků polí.

Obec: Velké Chvojno

LBK 582 - NEŠTĚMICKÝ POTOK-NAD RADEŠÍNEM
Katastr: Libov, Arnultovice, Radešín
Plocha: 2.48ha

Délka: 1657.0m

List mapy 1:10 000: 02-41-02
Šířka: 15.0m

List mapy 1: 5 000: UL 3-5

STG: 4BC-C4-5a, 3BD3, 4BD4

Bioregion, biochora: 1.15, 4PI, 4Db

Stabilita: 1-4

Fyziotyp:LO,RU,SE

Kultura: les,tok,ost.pl.,orná

Geologie: Q-niv

Funkčnost: cf

Reprezentativnost:

Stav: vymezený

Ochrana dle zákona 114: CHKO

Význam v ECCONET:

Ostatní územní ochrana:

Charakteristika ekotopu a bioty:
V trase biokoridoru drobná občasná vodoteč horního toku Neštěmického potoka výš v upraveném dlážděném korytě ve dně
mělkého údolí mezi pozemky luk a zarostlých polí, níž . Koryto doprovází pás převážně nitrofilního bylinného porostu se zbytky vegetace
mokrých luk svazu Calth. Místy skupiny OL, JS, VRB, keře HH, RZ, JIV, BC, MAL. Louka v S části degradovaná, místy ruderalizovaná,
zbytky spol. vlhkých luk.
Níž po toku drobná občasná přirozená vodoteč ve dně začínajícího zářezu údolí Neštěmického potoka. Podél kamenitého koryta
vyšší porost s OL, JS, DB, dále TR, OS, KL, VRB, STH, křoviny BC, MAL. Silně nitrofilní bylinné lemy, uvnitř porostu i druhy přirozených
spol. podsvazu Aln. gl. - inc.

Cílový stav: Cílem opatření v úseku podél potoka je prohloubit přirozený charakter společenstev luhů a mokrých luk v úzké nivě podél
drobné vodoteče. V přirozeném úseku navrženém na orné půdě je pás trvalé extenzivní louky s rozptýlenou přirozenou skupinovou a
liniovou zelení a vhodným hospodařením iniciovat vznik druhově pestrého lučního společenstva.

Návrh opatření:
Podél potoka údržba stávajícího porostu výběrovými zásahy, podstupně omezovat nevhodné druhy a podporovat dřeviny přirozené
skladby dle STG. Prořezávkami v podrostu uvolňovat stávající perspektivní jedince žádoucích dřevin, podporovat další přirozené zmlazení
porostu, s cílem zajištění budoucí kontinuální převážně přirozené obnovy. Chybějící, málo zastoupené nebo nedostatečně zmlazující
dřeviny doplňovat výsadbou, přednostně v partiích bez dřevin a užších místech stávajícího porostu. Vhodné zdravé jedince, zejména
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dlouhověkých dřevin ponechávat do vysokého věku.
Za součást biokoridoru pokládat i okolní partie nivních luk - extenzivně hospodařit s vyloučením hnojení, dosévání a obnovy drnu,
pravidelně max. dvakrát ročně kosit, při nízkém stupni ruderalizace bylinných porostů dle aktuálního stavu společenstva snížit počet sečí
na 1, max. 2 ročně. Termíny senoseče upravovat dle aktuálního složení společenstev, případně střídat v různých letech. Při časném
termínu první seče provést dle možností druhou seč na konci vegetace pro odstranění stařiny. Pravidelně dvakrát ročně kosit nadále
nitrofilní partie louky, spolu s ní vyžínat i nitrofilní lem břehového porostu. Ke kosení využívat lehké mechanizace, nevjíždět do louky při
rozmoklé půdě. Seno pokud možno sušit přirozeným způsobem na pokose (mimo ruderální partie). Nezasahovat nevhodně do vodního
režimu nivy, maximálně omezit zdroje možné ruderalizace a eutrofizace.
V porostech podél potoka údržba výběrovými zásahy, zaměřenými podle vymezené STG na podporu dřevin přirozené skladby,
postupné omezení méně vhodných příměsí a rovněž na posilování podílu přirozených dlouhověkých listnáčů. Prořezávkami v podrostu
uvolňovat stávající perspektivní jedince žádoucích dřevin, podporovat další přirozené zmlazení porostu, s cílem zajištění budoucí
kontinuální převážně přirozené obnovy. Chybějící, málo zastoupené nebo nedostatečně zmlazující dřeviny doplňovat výsadbou,
přednostně v užších partiích stávajícího porostu. Vhodné zdravé jedince, zejména dlouhověkých dřevin ponechávat do vysokého věku.
Nezasahovat nevhodně do vodního režimu nivy, maximálně omezit zdroje možné ruderalizace a eutrofizace.
V úseku na orné půdě po vhodné předplodině, tak aby půda byla minimálně zatížena dusíkem a semeny plevelů provést výsev
směsi přirozených druhů trav v pásu alespoň v minimální šířce biokoridoru. V prvním období do zapojení drnu pravidelné kosení, dvakrát
ročně s poněkud pozdějším termínem první seče. V této fázi je rovněž možno dle potřeby provést přísev, ve vhodné míře válení,
smykování. Po zapojení drnu snížit počet sečí, nadále nedosévat, vyloučit hnojení, obnovu drnu a další pratotechnické zásahy (s event.
vyjímkou občasného smykování, např. pro rozhrnutí krtin) a hospodařit dle uvedených zásad.
Na vhodných místech provést do již zapojeného lučního porostu výsadbu skupin a pásů při okraji louky s přirozenou křovinnou a
stromovou zelení s dřevinami dle příslušných vymezených STG. Výsadbu je nutné v několikaletém období do úplného zajištění
vylepšovat, ošetřovat a chránit před okusem, poté provádět občasnou vhodnou výchovu a údržbu.

Podmíněnost funkčního využití: Stávající funkční využití podmíněno křížením se silnicí.
Ohrožení: Ohrožení prvku nadměrným hnojením, degradací vegetace, ruderalizací, splachy z pozemků polí, zásahy do vodního režimu.

ad E.c Prostupnost krajiny a rekreace
Zajištění prostupnosti krajiny a rekreace je v územním plánu navrženo jednak podmínkami využití jednotlivých
ploch s rozdílným způsobem využití kdy plochy s rozdílným způsobem využití jako přípustné využití obsahují i
související dopravní infrastrukturu, čímž je zajištěn základní předpoklad prostupnosti krajiny – možnost
vybudování pozemních komunikací včetně běžeckých, cyklistických, in-linových, hipoturistických a turistických
tras, naučných stezek a lyžařských cest. Územní plán v rámci koncepce rekreace vymezuje pro zajištění
dopravní prostupnosti i rozvojové plochy pro veřejná prostranství z převahou zpevněných ploch P-02b, P-05, P07b, P-09a , ulice pro zajištění dopravní obsluhy a prostupnosti (pro podrobné odůvodnění těchto ploch z důvodů
eliminace duplicit odkazujeme na odůvodnění kapitoly C v kapitole 8.3 tohoto svazku).
ad E.d Protierozní opatření, ochrana před povodněmi a ochrana retenční schopnosti území
Součástí územního plánu jsou v případě jediné rozvojové plochy konkrétní opatření pro zlepšení retenčních
schopností území. Kromě toho územní plán stanoví obecné zásady pro zastavěné, zastavitelné i nezastavitelné
území tak, aby byly zajištěny předpoklady pro ochranu území na tomto úseku.
ad E.e Dobývání ložisek nerostných surovin
Územní plán respektuje omezení a limity vyplývající z výskytu ložisek nerostných surovin, chráněných
ložiskových území, dobývacích prostorů, starých důlních děl, poddolovaných a sesuvných území, odvalů,
výsypek odkališť a hald. Uvedené jevy jsou dle aktuálních územně analytických podkladů uvedeny
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v koordinačním výkresu. Dobývací prostor 71038 Libouchec a výhradní ložisko 30940 Libouchec – Chvojno jsou
uvedeny jako limity využití území v textové části odůvodnění územního plánu a zakresleny v koordinačním
výkresu odůvodnění územního plánu.

8.6

Odůvodnění stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití

(Odůvodnění kapitoly F. územního plánu):
V rámci územního plánu je zařazení do ploch s rozdílným způsobem využití provedeno v souladu s platnou
legislativou, tedy dle požadavků stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek, zejména vyhlášky 501/2006
Sb., o obecných požadavcích na využívání území, konkrétně dle §§ 4 – 19 této vyhlášky.

Při stanovení druhů ploch s rozdílným způsobem využití bylo využito datového modelu Ústeckého kraje T-Mapy.
V rámci ÚP bylo provedeno s ohledem na současné využití území, právní stav území dle katastru nemovitostí
(dle druhu pozemku, způsobu využití pozemku a budov) a kontinuitu s původním ÚPSÚ a jeho změnami toto
podrobnější členění ploch s rozdílným způsobem využití:
-

podrobnější členění do podtypů s ohledem na specifické podmínky a charakter území v souladu s §3 odst.
(4) vyhlášky 501/2006 Sb., z důvodu upřesnit využití u následujících druhů ploch
• bydlení (§4 vyhlášky 501/2006 Sb.) na individuální formy bydlení v rodinných domech - městské a
příměstské, individuální formy bydlení v rodinných domech – vesnické a bydlení hromadné, kdy
podrobnější dělení do podtypů je odůvodněno odlišným charakterem a formou zástavby mezi
bydlením v rodinných domech a bytových domech a dále odlišným způsobem využití ploch pro
bydlení v rodinných domech městského a příměstského typu od bydlení vesnického,
• rekreace (§5 vyhlášky 501/2006 Sb.) na plochy rodinné rekreace kdy je zjevný naprosto rozdíl mezi
způsobem využití a prostorovým uspořádáním tohoto typu rekreační plochy od jiných druhů ploch
rodinné rekreace,
• občanského vybavení (§6 vyhlášky 501/2006 Sb.) na plochy občanského vybavení – veřejné
vybavenosti, plochy pro tělovýchovu a sport a plochy pro veřejná pohřebiště, kde rozdělení na
podtypy je odůvodněno zcela odlišným způsobem využití a prostorovým uspořádáním u zmíněných
druhů ploch.
• veřejných prostranství (§7 vyhlášky 501/2006 Sb.) na plochy veřejných prostranství nezpevněných
ploch (veřejné zeleně) a na veřejných prostranství s převahou zpevněných ploch (ulice), kdy
rozdílný účel veřejného prostranství si vyžádal podrobnější členění tohoto typu ploch s rozdílným
způsobem využitím,
• smíšených obytných (§8 vyhlášky 501/2006 Sb.) na plochy smíšené obytné vesnické, kdy oproti
plochám bydlení rozdílný funkční charakter objektů a rozdílné parametry funkčního využití, které
jsou v podmínkách využití připouštěny, odůvodňují použití tohoto podrobnějšího druhu plochy na
vnitřní území sídel, kde dochází ke kumulaci veřejné vybavenosti, komerčních a obslužných funkcí,
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dopravní infrastruktury, (§9 vyhlášky 501/2006 Sb.) na plochy silniční dopravy a plochy drážní
dopravy, kdy rozdělení vyplynulo z odlišných parametrů jednotlivých typů dopravy,
výroby a skladování, (§11 vyhlášky 501/2006 Sb.) na plochy průmyslové výroby a skladů – lehkého
průmyslu a plochy pro zemědělskou a lesnickou výrobu, kde rozdělení do podtypů vyplynulo
z odlišných podmínek využití obou druhů ploch,

stanovení zařazení ploch na základě §3 odst. (4) vyhlášky 501/2006 Sb. z důvodů zajištění specifického
charakteru funkčního využití, pro který je nelze zařadit do žádné z ploch dle §4 – 19 vyhlášky 501/2006 Sb.,
kdy pro nový funkční typ „PLOCHY ZELENĚ“ je jeho využití odůvodněno potřebou samostatně vymezit
plochy
• pro zeleň soukromou a vyhrazenou, z důvodu odlišného charakteru soukromého, veřejně
nepřístupného prostoru, kde se nicméně nepovoluje výstavba rodinných domů, jako by tomu bylo u
funkčního typu dle § 4 bydlení, ale jen vlastní plochy zahrádek u obytné zástavby s možností
umístění drobných a doplňkových staveb pro vlastní potřebu pozemku, s níž zahrada bezprostředně
souvisí,
• pro zeleň ochrannou a izolační, tento poddruh ploch byl vymezen z důvodu ochrany životního
prostředí a krajinného rázu zejména kolem výrobních ploch
• zeleň přírodního charakteru, kdy se jedná o významné plochy zeleně v sídlech a nezastavěném
území, mimo plochy ZPF a PUPFL s porostem charakteru přirozených či přírodě blízkých
ekosystémů
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8.7

Odůvodnění vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných
opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro
asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit

(Odůvodnění kapitoly G. územního plánu):
Územní plán obsahuje vymezení následujících veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro
které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit.. Důvodem jejich vymezení je potřeba zajistit dosažení
požadovaného stavu vlastnictví dotčených pozemků pro zajištění veřejných zájmů.
Tabulka: odůvodnění vymezení VPS a VPO
Kód VPS

Odůvodnění VPS a VPO

LBK 563

plocha VPO byly vymezeny pro zajištění funkčnosti nefunkčních částí prvku územního systému ekologické stability
LBK 563

LBK 569

plocha VPO byly vymezeny pro zajištění funkčnosti nefunkčních částí prvku územního systému ekologické stability
LBK 569

LBK 570

plocha VPO byly vymezeny pro zajištění funkčnosti nefunkčních částí prvku územního systému ekologické stability
LBK 570

LBK 581

plocha VPO byly vymezeny pro zajištění funkčnosti nefunkčních částí prvku územního systému ekologické stability
LBK 581

V_V_AR_02

plocha VPO byla vymezena pro vytvoření předpokladů pro opatření pro zpomalení odtoku a zlepšení retence
srážkových vod v oblasti sídla Arnultovice

8.8

Odůvodnění vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro
které lze uplatnit předkupní právo s uvedením, v čí prospěch je předkupní právo
zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu katastrálního území a případně
dalších údajů podle §8 katastrálního zákona

(Odůvodnění kapitoly H. územního plánu):
V rámci územního plánu bylo vymezeno veřejná prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo. Důvodem
pro jeho vymezení je potřeba zajistit dosažení požadovaného stavu vlastnictví dotčených ploch pro zajištění
veřejných zájmů.
Tabulka: odůvodnění vymezení VPS a veřejných prostranství
Kód VPS či
VP

Odůvodnění VPS a VP

V_P_VCH_07

plocha veřejného prostranství byla vymezena pro zajištění možnosti rekreace a oddychu v plochách veřejných
prostranství parkového charakteru ve vazbě na veřejnou občanskou vybavenost obce.
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8.9

Odůvodnění stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního
zákona

(Odůvodnění kapitoly I. územního plánu):
S ohledem na skutečnost, že územní plán v souladu s požadavky zadání neobsahoval dokumentaci části B
Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, tedy posouzení vlivu na evropsky významnou
lokalitu nebo ptačí oblast, nejsou stanovena kompenzační opatření podle odst.(6) § 50 stavebního zákona.

8.10

Odůvodnění vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného
budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření

(Odůvodnění kapitoly J. územního plánu):
V rámci řešení územního plánu byly vymezeny plochy a koridory územních rezerv a to z důvodů zajištění potřeb
rozvoje technické infrastruktury na úseku likvidace splaškových vod.

8.11

Odůvodnění vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území
podmíněno dohodou o parcelaci

(Odůvodnění kapitoly K. územního plánu):
V rámci řešení územního plánu byly vymezeny plochy a koridory, ve kterých je rozhodování o změnách,
podmíněno dohodou o parcelaci, a to z těch důvodů, že:
−

8.12

je třeba zajistit koordinaci přeparcelace tak, aby s ohledem na zájmy vlastníků dotčených pozemků byly
vytvořeny předpoklady pro vymezení potřebných veřejných prostranství a ploch veřejné infrastruktury.

Odůvodnění vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách
v území podmíněno zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její
pořízení a přiměřené lhůty pro vložení dat o této studii do evidence územně
plánovací činnosti

(Odůvodnění kapitoly L. územního plánu):
V rámci řešení územního plánu byly vymezeny plochy a koridory, ve kterých je rozhodování o změnách v území
podmíněno zpracováním územní studie. Důvody pro jejich vymezení jsou dané skutečností, že podrobnost a
metodické pojetí územního plánu neumožňuje s jistotou stanovit potřebné podmínky pro rozhodování o změnách
a je nutné uvedené problémy a podmínky řešit v podrobnějším měřítku:
1/ nutnost stanovení podrobné funkční a prostorové koordinace navrhované zástavby v řešeném území studie
včetně vymezení veřejných prostranství
2/ vyřešení koncepce technické infrastruktury, zejména likvidace splaškových vod, tento úkol vyplývá i ze zadání
ÚP
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3/ konkrétně vyřešit střety a problémy v plochách územních studií a podmínky ochrany krajinného rázu

8.13

Odůvodnění vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách
v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zadání regulačního plánu
v rozsahu dle přílohy č. 9, stanovení, zda se bude jednat o regulační plán
z podnětu, nebo na žádost, a u regulačního plánu z podnětu stanovení přiměřené
lhůty pro jeho vydání

(Odůvodnění kapitoly M. územního plánu):
Řešení územního plánu neobsahuje vymezení ploch a koridorů, ve kterých je podmínkou pro rozhodování o
změnách v území pořízení a vydání regulačního plánu, a to z těch důvodů, že:
−

požadavek nebyl uplatněn v zadání

−

požadavek nevzešel v průběhu zpracování od pořizovatele či orgánů obce Velké Chvojno

−

projektant nevyhodnotil vymezení jako potřebné proto, že plochy, pro které by uvedená podmíněnost
vzhledem ke zvýšené potřebě podrobnější koordinace záměrů v území přicházela do úvahy, jsou
ošetřeny podmínkou zpracování územní studie.

8.14

Odůvodnění stanovení pořadí změn v území (etapizace)

(Odůvodnění kapitoly N. územního plánu):
Řešení územního plánu neobsahuje vymezení ploch a koridorů, ve kterých je stanoveno pořadí změn v území, a
to z důvodů, že:
−

požadavek nebyl uplatněn v zadání

−

požadavek nevzešel v průběhu zpracování od pořizovatele či orgánů obce Velké Chvojno

−

projektant nevyhodnotil vymezení jako potřebné proto, že plochy, pro které by uvedená podmíněnost
vzhledem ke zvýšené potřebě podrobnější koordinace záměrů v území přicházela do úvahy, jsou
ošetřeny podmínkou územní studie.

8.15

Odůvodnění vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb,
pro které může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen
autorizovaný architekt

(Odůvodnění kapitoly O. územního plánu):
Územní plán neobsahuje určuje vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může
vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt.
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ÚDAJE O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (náležitosti
dle § 53 odst. (5) b), c), d))

9.1

Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní
informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na
životní prostředí

Zadání územního plánu obsahovalo požadavek na zpracování Vyhodnocení vlivu územního plánu na udržitelný
rozvoj území v rozsahu kapitoly A – vyhodnocení vlivů na životní prostředí a kapitol C až F – vyhodnocení vlivů
na udržitelný rozvoj území.
Z vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí (zpracovala Mgr. Alena Smrčková v lednu 2019)
vyplynuly závěry a doporučení:
−

vyhodnocením vymezených ploch a koridorů v návrhu územního plánu ke společnému projednání byly
identifikovány významně negativní vlivy některých zastavitelných ploch zejména ve vztahu ke krajině a
zemědělskému půdnímu fondu,

−

potencionálně mírný až významný negativní vliv byl identifikován u ploch Z_MCH_06 (ve vztahu ke
krajině), Z_VCH_04 (ve vztahu ke krajině), Z_VCH_05 (ve vztahu ke krajině), Z_ZD_05 (ve vztahu
k vodě), Z_ZD_06 (ve vztahu k vodě a floře a fauně a ekosystémům), Z_ZD_07 (ve vztahu k vodě).

−

potencionálně významný negativní vliv byl identifikovaný u plochy Z_ZD_07 ve vztahu k ZPF a ke
krajině.

Pro zmírnění negativních vlivů na složky životního prostředí byla ve vyhodnocení SEA uvedena navrhovaná
opatření, zejména stanovení podmínek zpracování územní studie, minimalizace zásahů do stávající kvalitní
zeleně, podmínky ochrany vodního zdroje, ochrana před povodněmi, zachování ÚSES, zachování prostupnosti
krajiny apod.
Z vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (zpracoval Ing. arch. František Pospíšil, Ph.D. a kol. v únoru
2019 vyplynuly tyto výsledky:
−

v územním plánu jsou zohledněny územně analytické podklady ORP Ústí nad Labem, střety a problémy
v území jsou v podrobnosti územního plánu řešeny a minimalizovány, limity využití území jsou
respektovány

−

jsou respektovány a naplněny priority územního plánování stanovené v PÚR ČR a ZÚR Ústeckého
kraje,

−

u všech zastavitelných ploch byl identifikován potencionálně pozitivní či potencionálně významně
pozitivní vliv na hospodářský rozvoj a sociální soudržnost obyvatel a jejich vzájemný soulad,

−

z hlediska územních podmínek pro příznivé životní prostředí byly převzaty výsledky vyhodnocení vlivů
na životní prostředí.

Bylo konstatováno, že opatření pro zmírnění negativních vlivů na životní prostředí musí být provedena v rámci
úprav návrhu pro veřejné projednání.
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Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst.5
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9.3

Sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 zohledněno, s uvedením závažných
důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly

Stanovisko podle § 50 odst. 5 bylo zohledněno takto:
Koncepční opatření byla do územního plánu zapracována se zohledněním výsledků projednání s dotčenými
orgány (zejména ochrana ZPF, ochrana přírody v CHKO ČS i mimo CHKO ČS).
Z_AR_01: v souladu s požadavkem byla plocha vyřazena z řešení ÚP.
Z_AR_04: plocha byla z podstatné části (z 1ha na 0,1 ha) a na základě projednání s dotčenými orgány
ochrany přírody a ochrany ZPF zredukována, ponechána byla jen parcela v bezprostřední návaznosti na
zastavěné území.
Z_LCH_02: v souladu s požadavkem byla plocha vyřazena z řešení ÚP a přeřazena do K_LCH_06.
Z_MCH_02: v souladu s požadavkem byla plocha vyřazena z řešení ÚP.
Z_MCH_06: v souladu s požadavkem byla plocha vyřazena z řešení ÚP.
Z_VCH_01, Z_VCH_02: v souladu s požadavkem byly plochy vyřazeny z řešení ÚP.
Z_VCH_04: plocha byla na základě požadavků v řešení ponechána, ale byla zařazena do jiného
způsobu využití a to do ploch PZ – ploch veřejných prostranství s převahou nezpevněných ploch,
nejedná se tedy o plochu určenou k zastavění budovami.
Z_VCH_05: v souladu s požadavkem byla plocha vyřazena z řešení ÚP.
Z_ZD_01, Z_ZD_02: plochy byly v řešení na základě projednání s dotčeným orgánem ochrany přírody
ponechány v ÚP, jsou v bezprostřední návaznosti na zastavěné území, plocha Z_ZD_02 byla plošně
redukována na cca polovinu.
Z_ZD_07: v souladu s požadavkem byla plocha vyřazena z řešení ÚP.
Z_VCH_03: plocha byla v souladu s požadavkem podstatně plošně zredukována pouze na pozemky
podél silnice.
Z_VCH_06: plocha byla dle požadavku podmíněna zpracováním územní studie.
P_ZD_05: plocha byla dle požadavku podmíněna zpracováním územní studie.
P_ZD_06: plocha byla v souladu s požadavkem podstatně plošně zredukována.
Projektová opatření jsou řešitelná až při řešení konkrétních záměrů v území.

Závěr:
Vzhledem ke skutečnosti, že na základě výsledků společného projednání návrhu územního plánu a vyhodnocení
vlivů na udržitelný rozvoj území byl rozvoj obce značně redukován (některé zastavitelné plochy byly zrušeny
anebo zmenšeny a nebyly vymezeny žádné další zastavitelné plochy), nebyly nutné úpravy či doplnění
vyhodnocení vlivů na životní prostředí a na udržitelný rozvoj území zpracovaných v lednu a únoru 2019.
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10 VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ
POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH (náležitosti dle § 53 odst.
odst. (5)f))
Zastavěné území je využito účelně, plochy brownfields na území obce se dotýkají zejména ploch po průmyslové
či zemědělské výrobě a územní plán tyto plochy, jejichž rozsah není nijak značný, vhodným způsobem zařazuje
do příslušného druhu ploch s rozdílným způsobem využití.
Potřeba vymezení nových zastavitelných ploch vyplývá z jednoznačně růstového trendu počtu obyvatel obce a to
jak migrací, tak přirozenou měnou. S růstem obyvatel souvisí i bytová výstavba jak dokládají následující tabulky
tabulka: růst počtu obyvatel
rok

1.1

1.2

1.3

2009

761

5

4

2010

794

2

31

2011

815

5

12

2012

826

0

11

2013

837

6

5

2014

832

7

-12

2015

847

4

11

Seznam ukazatelů v tabulce
1.1.

Počet obyvatel (k 31.12.)

1.2

Přirozený přírůstek

1.3

Saldo migrace

tabulka: růst počtu bytů
rok

11.1

11.2

2009

20

2

2010

4

4

2011

4

4

2012

8

8

2013

4

4

2014

2

2
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2015

0

147

0

Seznam ukazatelů v tabulce
11.1

Počet dokončených bytů

11.2

Počet dokončených bytů v rodinných domech

S ohledem na poměrně výrazný nárůst obyvatel jak přirozenou měnou tak i migračním přírůstkem v obci přibývá
cca 6 bytů ročně. Uvedený trend odpovídá pro horizont následujících 10 let počtu cca 60 bytů.
V rozvojových plochách jsou proto navrženy plochy pro 56 bytů v RD.
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11 VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ
NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE
LESA (náležitosti dle přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. – část II. odst.
(1)d))

11.1 Charakteristika řešeného území
Celé správní území obce Velké Chvojno, tvořené katastrálními územími Arnultovice u Lučního Chvojna, Luční
Chvojno, Malé Chvojno, Mnichov u Lučního Chvojna, Velké Chvojno a Ždár u Velkého Chvojna, se rozkládá na
ploše o rozloze téměř 1713 ha. Celková rozloha veškeré zemědělské půdy na území obce činí 1321 ha, což
představuje cca 77 %.celkové rozlohy. Zastavěné plochy zabírají zhruba 18 ha (1 %).

Zastoupení jednotlivých druhů pozemků v obci Velké Chvojno zobrazeno v následující tabulce:
Druh pozemku

Výměra [ha]

Podíl ku celkové rozloze
[%]

368

21,4

14

0,8

trvalý travní porost

939

54,8

lesní pozemek

178

10,3

20

1,5

orná půda
zahrada

vodní plocha
zastavěná
nádvoří

plocha

a

18
1,0

ostatní plocha

176

10,2

Celkem KN

1713

100,00

Údaje o zemědělském půdním fondu
Konkrétní zastoupení výměr jednotlivých kultur zemědělského půdního je uvedeno v následující tabulce:

Druh pozemku
orná půda
zahrada
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Výměra [ha]

Podíl
výměry
rozloze ZPF [%]

368
14
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trvalý travní porost
Celkem KN

939
1321

71,1
100,00

Struktura ZPF se vyznačuje malou mírou zornění, orná půda zaujímá 28% rozlohy ZPF, trvalé travní
porosty 71% a zahrady pouhé 1% z celkové rozlohy ZPF na území obce. další snižováni podílu rozlohy orné
půdy, a tedy zvýšení ploch pastvin a luk je žádoucí, ideálně jejich navýšením na úkor ploch v překryvu s prvky
ÚSES. Zemědělství je v území provozováno a má významnou roli v místní ekonomice. Rozloha ZPF v poměru k
rozloze území je významná.
ZPF tvoří ve Velkém Chvojnu půdy rozdílných produkčních schopností, stupňů a tříd ochrany. V obci
jsou zastoupeny půdy všech pěti tříd ZPF, přičemž nejvíce zastoupeny jsou ochrany II., III. a IV. třídy.
V závislosti na pestré geologické stavbě území je pestrá i škála vyvinutých půdních typů, jejichž okrsky
jsou vytvořeny v závislosti na substrátu, terénních a hydrických poměrech, resp. klimatu. Na značné části ploch
jsou na zvětralinách terciérních intruziv vyvinuty eutrofní kambizemě (hnědé půdy), které v depresích a deluviích
svahů se vzhledem k zahlinění a zrnitostně těžším substrátům přechází do kambizemě pseudoglejové až
pseudogleje (oglejené půdy); kolem temen vyvýšenin s vystupujícím skalním podložím jsou ostrůvkovitě
zastoupeny litozemě (mělké půdy), v balvanitých svazích rankery. Na substrátů křídových sedimentů převažují
pseudogleje (oglejené půdy), místy s přechody do kambizemě, luvizemě či pelozemě (slinovatky). Na kvartérních
hlínách se vedle kambizemí a pseudoglejů objevují při příměsi spraše okrsky luvizemě (illimerizované půdy), z
hydromorfních půd jsou na substrátu fluviálních i deluvofluviálních sedimentů v úzkých nivách a údolnicích
vytvořeny gleje, ojediněle na vyvinutých nivách fluvizemě (nivní půdy) a fluvizemě glejové, v trvale podmáčených
depresích místy i gleje organozemní (rašelinné) či stagnogleje.
Z hlavních půdních jednotek (HPJ - prostřední číslo kódu BPEJ) podle map bonitovaných půdně ekologických
jednotek (BPEJ) převažuje jsou zastoupeny typy půd následujících charakteristik:
HPJ 28 - Kambizemě modální eubazické, kambizemě modální eutrofní na bazických a ultrabazických horninách a jejich
tufech, převážně středně těžké, bez skeletu až středně skeletovité, s příznivými vlhkostními poměry, středně hluboké
HPJ 30 - Kambizemě eubazické až mezobazické na svahovinách sedimentárních hornin - pískovce, permokarbon, flyš,
středně těžké lehčí, až středně skeletovité, vláhově příznivé až sušší
HPJ 38 - Kambizemě litické, kambizemě modální, kambizemě rankerové a rankery modální na pevných substrátech bez
rozlišení, v podorničí od 30 cm silně skeletovité nebo s pevnou horninou, slabě až středně skeletovité, zrnitostně však
středně těžké až těžké, vzhledem k zrnitostnímu složení s lepší vododržností
HPJ 41 – Půdy se sklonitostí vyšší než 12 stupňů, kambizemě, rendziny, pararendziny, rankery, regozemě, černozemě,
hnědozemě a další, zrnitostně středně těžké až velmi těžké s poněkud příznivějšími vláhovými poměry
HPJ 43 - Hnědozemě luvické, luvizemě oglejené na sprašových hlínách (prachovicích), středně těžké, ve spodině i těžší, bez
skeletu nebo jen s příměsí, se sklonem k převlhčení
HPJ 44 - Pseudogleje modální, pseudogleje luvické, na sprašových hlínách (prachovicích), středně těžké, těžší ve spodině,
bez skeletu nebo s příměsí, se sklonem k dočasnému zamokření
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HPJ 49 - Kambizemě pelické oglejené, rendziny pelické oglejené, pararendziny kambické a pelické oglejené a pelozemě
oglejené na jílovitých zvětralinách břidlic, permokarbonu a flyše, tufech a bazických vyvřelinách, zrnitostně těžké až velmi
těžké až středně skeletovité, s vyšším sklonem k dočasnému zamokření
HPJ 50 - Kambizemě oglejené a pseudogleje modální na žulách, rulách a jiných pevných horninách, středně těžké lehčí až
středně těžké, slabě až středně skeletovité, se sklonem k dočasnému zamokření
HPJ 54 - Pseudogleje pelické, pelozemě oglejené, pelozemě vyluhované oglejené, kambizemě pelické oglejené,
pararendziny pelické oglejené na slínech, jílech mořského neogenu a flyše a jílovitých sedimentech limnického tercieru
(sladkovodní svrchnokřídové a tercierní uloženiny), těžké až velmi těžké, s velmi nepříznivými fyzikálními vlastnostmi
HPJ 56 - Fluvizemě modální eubazické až mezobazické, fluvizemě kambické, koluvizemě modální na nivních uloženinách,
často s podložím teras, středně těžké lehčí až středně těžké, zpravidla bez skeletu, vláhově příznivé
HPJ 58 - Fluvizemě glejové na nivních uloženinách, popřípadě s podložím teras, středně těžké nebo středně těžké lehčí,
pouze slabě skeletovité, hladina vody níže 1 m, vláhové poměry po odvodnění příznivé
HPJ 66 - Stagnogleje modální i histické na píscích, jílech, slínech a nivních uloženinách, lehké až velmi těžké s vyšším
obsahem organických látek, velmi nepříznivý vodní režim, nevhodné pro jeho úpravu
HPJ 67 - Gleje modální na různých substrátech často vrstevnatě uložených, v polohách širokých depresí a rovinných celků,
středně těžké až těžké, při vodních tocích závislé na výšce hladiny toku, zaplavované, těžko odvodnitelné
HPJ 69 - Gleje akvické, gleje akvické zrašeliněné a gleje histické na nivních uloženinách nebo svahovinách, převážně těžké,
výrazně zamokřené, půdy depresí a rovinných celků
HPJ 71 - Gleje fluvické, fluvizemě glejové, stejných vlastností jako předchozí, avšak výrazně vlhčí při terasových částech
úzkých niv
HPJ 73 - Kambizemě oglejené, pseudogleje glejové i hydroeluviální, gleje hydroeluviální i povrchové, nacházející se ve
svahových polohách, zpravidla zamokřené s výskytem svahových pramenišť, středně těžké až velmi těžké, až středně
skeletovité
HPJ 74 - Pseudogleje glejové i hydroeluviální, gleje povrchové zrašelinělé i gleje povrchové histické, gleje akvické,
stagnoglej modální, půdy středně těžké až velmi těžké, až středně skeletovité nacházející se ve svahových polohách,
zamokřené se svahovými prameny, často zrašelinělé

Údaje o hydrologických a odtokových poměrech
Zájmové území náleží k úmoří Severního moře, k povodí Labe. Hlavním recipientem ve vlastním území je
labský přítok Klíšský potok v dílčím povodí č.1-14-01-103 (nad Žďárským potokem) a 1-14-01-105 (pod
Žďárským potokem), přičemž většina území v jeho střední části je odvodňována Žďárským potokem (1-14-01104) a jeho drobnými bezejmennými přítoky. Dále podél hranice katastru zasahují dílčí povodí přítoků Labe –
Lužecký potok (1-14-02-012), Neštěmický potok (1-14-02-004), resp. drobné přítoky Jílovského potoka - Červený
potok (1-14-02-029) a Chvojenský potok (1-14-02-028). Rozsáhlejší vodní plochy v území nejsou zastoupeny,
vyskytují se pouze roztroušené drobné rybníčky.
V území jsou registrovány dvě pásma hygienické ochrany vodních zdrojů I. a II. stupně ne S a J okraji
obce Velké Chvojno. Kvalita vody v Klíšském potoce je hodnocena jako zhoršená, celkově je ale o kvalitě
povrchových a podzemních vod spíše nedostatek dostupných dat a měření a vzhledem k charakteru převážně
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zatravněného povodí lze usuzovat na zlepšující se trend kvality. Území spadá do oblasti hodnocené jako citlivá
na živiny. Nejvýznamnějším zdrojem znečištění jsou drobné obce a osady bez čistíren odpadních vod a provozy
živočišné výroby. Toky Klíšský a Žďárský potok jsou zařazeny v seznamu stanovených povrchových vod
vhodných pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů dle NV č.71/2003 Sb.
Území je zahrnuto do hydrogeologického rajonu základní vrstvy 4612 – křída dolního Labe-levý břehseverní část. Hydrogeologická situace území je poměrně složitá, podložní hlubinné vrstvy masivu starých hornin
krušnohorského krystalinika mají charakter izolantu s velmi nízkou puklinovou propustností, mladší křídové vrstvy
mají v zrnitostně lehčích horninách (pískovce aj.) povahu kolektoru s průlinově-puklinovou propustností, zčásti (v
jílovitých sedimentech) charakter izolantu s nízkou průlinovou propustností. Neogenní vulkanity se vyznačují
převážně nižší puklinovou propustností a charakterem izolantu, místy ale zvýšenou (pyroklastické horniny) nebo
naopak nízkou průlinovou (tufy). Kvartér se vyznačuje různorodou, spíše nižší průlinovou propustností. Hladina
spodní vody je ve vyvýšených partiích ze skalních zvětralin vulkanitů hlouběji zaklesnuta, naopak blízko k
povrchu je uložena v nižších polohách sníženiny s křídovými, kvartétními, resp. i neogenními pánevními
sedimenty. Půdní horizonty na zrnitostně těžších zvětralinách křídových hornin i kvartérních hlín se vyznačují
nízkou propustností, převlhčením a procesy oglejení a plošným vývojem půd typu pseudoglejů a glejů.

Údaje o uskutečněných investicích do půdy
Na území obce se nacházejí plochy, ve kterých byly uskutečněny investice do půdy. Značná část
pozemků bývalých polí, dnes převážně kulturních luk, je odvodněna systematickou drenáží.

Údaje o areálech a objektech zemědělské prvovýroby a usedlostech
Na území obce se vyskytují areály a objekty zemědělské prvovýroby. Rozvojové plochy K_LCH_06, K_LCH_08 a
K_LCH_09 navazují na zemědělské výrobní areály či tyto areály zakládají, ostatní rozvojové plochy se nacházejí
mimo areály zemědělské prvovýroby, a tudíž tyto záměry a jejich zábory nenarušují areály a objekty zemědělské
prvovýroby a zemědělské usedlosti.

Údaje o uspořádání ZPF, opatřeních k zajištění ekologické stability a skutečnostech vyplývajících ze
schválených návrhů pozemkových úprav
Uspořádání ZPF je patrné z výkresové dokumentace, ve výkrese předpokládaných záborů ZPF jsou znázorněny
jednotlivé třídy ochrany ZPF a jejich územní rozložení. Součástí územního plánu je i návrh skladebných prvků
lokální úrovně územního systému ekologické stability a zpřesnění vymezení soustavy regionálního a
nadregionálního ÚSES. Vymezení prvků ÚSES uspořádání zastavěných i zastavitelných ploch respektuje. Pro
území obce dosud nebyl zpracován návrh pozemkových úprav či komplexních pozemkových úprav.
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11.2 Vyhodnocení a odůvodnění záborů ZPF
Vyhodnocení důsledků řešení na zemědělský půdní fond je provedeno pro veškeré rozvojové lokality
zastavitelného území. Výkresová dokumentace je provedena ve formě výkresu Předpokládaných záborů půdního
fondu v měřítku 1 : 5 000. Jednotlivé zábory jsou ve výkrese zvýrazněny a označeny identifikačním kódem
shodným s kódem použitým v bilanční tabulce v této kapitole.
Ve výkresové části (Výkres předpokládaných záborů půdního fondu v měř. 1: 5 000) jsou vyznačeny:
- hranice řešeného území – správní území obce
- hranice parcel dle katastru nemovitostí
- hranice zastavěného území
- hranice bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) včetně kódu BPEJ
- hranice ploch předpokládaných záborů půdního fondu(zastavitelné plochy, přestavbové plochy a plochy změn v krajině)
- třídy ochrany ZPF
- investice do půdy
- pozemky určené k plnění funkcí lesa a jejich kategorie
- druhy pozemků mimo ZPF a PUPFL

11.2.1

Celková rekapitulace a zhodnocení záboru ZPF a údaje o celkovém rozsahu
požadovaných ploch

Souhrnný přehled o plošném rozsahu všech předpokládaných záborů ZPF podává následující tabulka (údaje jsou
v m2):

třída ochrany ZPF

celková výměra
rozvojových ploch

celkový zábor ZPF

176002

168520

celkem

II.

III.

IV.

kultura – druh pozemku

V.

9777 102121 43272 13330
168500

orná

2633

zahrada

16078

sad

1222 148567

168500

Jak vyplývá ze souhrnné tabulky návrh územního plánu představuje zásah do nejcennějších zemědělských půd
(II. třída ochrany) v rozsahu cca 1 ha. V plochách III. třídy ochrany ZPF je umístěno cca 10 ha předpokládaných
záborů. Ostatní plochy záborů ZPF jsou soustředěny do IV. a V. třídy ochrany v rozsahu necelých 6 ha (4,3 a
1,3 ha). Celková výměra zemědělské půdy, jež by byla v důsledku naplnění funkcí navržených územním plánem
odňata ze ZPF je 16,85 ha. Celkově bilance předpokládaného vynětí půdy ze ZPF představuje 0,98 % plochy
území obce a 1,3 % výměry zemědělské půdy správního území obce Velké Chvojno.
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Přehled o plošném rozsahu všech předpokládaných záborů ZPF podle účelu vynětí podává následující tabulka
(údaje jsou v m2):

třída ochrany ZPF
účel vynětí

kultura – druh pozemku

celková
výměra

z toho
zábor
ZPF

II.

III.

IV.

V.

orná

zahrada

sad

ttp

bydlení

98467

91688

7365

56433

18451

9419

2633

13633

1222

74180

tělovýchova a
sport

3127

3127

0

1186

0

1941

0

0

0

3127

veřejná
prostranství

2663

2445

2412

33

0

0

0

2445

0

0

výroba a tech.
infrastruktura

49145

48660

0

24380

24280

0

0

0

0

48660

vodohosp.
plochy

17929

17929

0

17607

0

322

0

0

0

17929

smíšené
nezast. území

4671

4671

0

2482

541

1648

0

0

0

4671

celkem

176002

168520

9777

102121

43272

13330

2633

16078

1222

148567

168500

168500

Nejčetněji zastoupeným účelem, pro který jsou vymezeny rozvojové plochy s předpokládaným záborem, jsou
plochy pro bydlení vč. ploch smíšených obytných. Tato kategorie má celkovou rozlohu záborů necelých 9,2 ha.
Ostatní záměry z oblasti výroby a technické infrastruktury, veřejných prostranství, ploch pro vodohospodářská
opatření a smíšených ploch nezastavěného území zaujímají cca 7,7 ha předpokládaných záborů ZPF.

11.2.2

Podrobné vyhodnocení záborů ZPF dle jednotlivých rozvojových ploch

Podrobné vyhodnocení záborů ZPF dle jednotlivých rozvojových ploch je uvedeno v následující tabulce (údaje
výměr jsou uvedeny v m2, v tabulce jsou identifikační kódy ploch změn uvedeny bez úvodního písmene a
podtržítka):
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plochy bydlení (údaje výměr jsou uvedeny v m2):

třída ochrany ZPF

kultura – druh pozemku

inve-

kód
AR_03

funkce
SV

celkov
stice
á
z
toho
do
výměr zábor
a
zábor v zú půdy
ZPF
5947

5947 Z

část
ano

II.

III.

IV.

V.

orná

zahrada sad

5183

5183
764

AR_04

LCH_01

SV

SV

1287

2638

1287 Z

ne

2638 Z

část
ano

764

1287

1287

1725

1725

764

764
149

LCH_03

SV

4333

3453 P

ne

ttp

149

489

489
1222

1222

1742

1742

LCH_05

SV

1110

1110 Z

část
ano

1110

1110

LCH_07

SV

3291

3291 Z

ano

3291

3291

LCH_10

SV

2773

2770 Z

ne

2

2

2768

MCH_01

SV

6002

5674 Z

ne

2768

4179

4179
1495
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třída ochrany ZPF

kultura – druh pozemku

inve-

kód

funkce

MCH_03

BV/ZN

celkov
stice
á
z
toho
do
výměr zábor
a
zábor v zú půdy
ZPF

7535

7121 Z

ne

II.

III.

IV.

V.

orná

4427

zahrada sad

ttp

4427

2694

2694

MCH_04

SV/ZN

4109

4109 Z

ne

4109

4109

MCH_05

SV

1889

1889 Z

část
ano

1889

1889

MCH_07

ZN

3310

3310 Z

ne

MN_01

SV

1483

1483 Z

ne

3310

3310

534

534

949

MN_02

SV

2540

2540 P

ne

VCH_03

SV

1764

1764 Z

ne

VCH_06

SV

13268

12264 Z

ne

949

2540

2540

702

702
770

770

292

292

244

244
11972

11972
48

VCH_08

SV

2631

2631 Z

ne

2631

ZD_01

SV

841

841 Z

ne

681
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třída ochrany ZPF

kultura – druh pozemku

inve-

kód

funkce

celkov
stice
á
z
toho
do
výměr zábor
a
zábor v zú půdy
ZPF

II.

III.

IV.

V.

orná

zahrada sad

160

ttp
160

ZD_02

SV

3377

3377 Z

ne

3377

3377

ZD_03

SV

1807

1807 Z

ne

1807

1807

ZD_04

SV

8046

8046 Z

ne

8046

8046

ZD_05

SV

17342

13295 P

ne

3285

3285

7733

7733
2277

ZD_06

SV

2951

1021 P

ne

2277

867

867
154

celkem

98467

91688

7365

56433

18451

91668
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Plochy pro tělovýchovu a sport (údaje výměr jsou uvedeny v m2):

třída ochrany ZPF

kultura – druh pozemku

inve-

kód

funkce

VCH_10

OS

stice
z toho
do
celková zábor
výměra ZPF
zábor v zú půdy
3127

3127 Z

II.

III.

ne

IV.

V.

orná

zahrada sad

ttp

1186

1186
1941

celkem

3127

3127

0

1186

0

1941

0

0

0

3127

3127

3127

Plochy veřejných prostranství a zeleně (údaje výměr jsou uvedeny v m2):

třída ochrany ZPF

kultura – druh pozemku

inve-

kód

funkce

VCH_07

PZ

stice
z toho
do
celková zábor
zábor v zú půdy
výměra ZPF
2663

2445 P

ne

II.

III.

IV.

V.

orná

2412

2663

2445

2412

33

33

0
2445
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plochy výroby a technické infrastruktury(údaje výměr jsou uvedeny v m2):

třída ochrany ZPF

kultura – druh pozemku

inve-

kód

funkce

LCH_06

VZ

stice
z toho
do
celková zábor
výměra ZPF
zábor v zú půdy
18132

18132 K

II.

III.

ne

IV.

V.

orná

zahrada sad

ttp

3770

3770
14362

LCH_08

LCH_09

celkem

VZ

VZ

21839

9174

49145

21839 K

8689 K

48660

ne

20610

20610

ne

0

24380

1229

1229

8689

8689

24280

48660
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Vodohospodářské plochy (údaje výměr jsou uvedeny v m2):

třída ochrany ZPF

kultura – druh pozemku

inve-

kód

funkce

AR_02

WP

stice
z toho
do
celková zábor
zábor v zú půdy
výměra ZPF
17929

17929 K

II.

III.

ano

IV.

V.

orná

zahrada sad

ttp

17607

17607
322

celkem

17929

17929

0

17607

0

322

322

0

0

17929

0

17929

17929

Plochy smíšené nezastavěného území (údaje výměr jsou uvedeny v m2):

třída ochrany ZPF

kultura – druh pozemku

investice
z toho
do
celková zábor
výměra ZPF
zábor v zú půdy

kód

funkce

AR_05

NS.p

541

541 K

ne

LCH_11

NS.p

4130

4130 K

část
ano

4671

4671

celkem

II.

III.

IV.

V.

zahrada sad

ttp

541

2482

0

2482

541

1648

541
4671
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160

Odůvodnění záborů

Odůvodnění potřeby vymezení jednotlivých rozvojových ploch, nárokujících zábor ZPF, je uvedeno v následující
textu:

Katastrální území Velké Chvojno
Plocha Z_VCH_03 byla vymezena jako plocha SV - smíšené obytné území vesnické s ohledem na charakter
území a návaznost na jádro obce na základě požadavku zadání územního plánu s ohledem na to, že vhodně
navazuje na rozvojové plochy sídla Velké Chvojno.
Její využití je limitováno nutností respektovat ochranné pásmo VN, ochranné pásmo a vliv čistírny odpadních
vod.
Plocha Z_VCH_04 byla vymezena jako plocha PZ - pro veřejná prostranství s převahou nezpevněných ploch
(zeleně). Vymezení plochy bylo vymezeno s ohledem na požadavky zajištění veřejné infrastruktury obce a
převzato z původního ÚPSÚ (plocha VCH-P1 dle změny č.8 ÚPSÚ).
Plocha Z_VCH_06 byla vymezena jako plocha SV - smíšené obytné území vesnické s ohledem na charakter
území a návaznost na jádro sídelního útvaru Velké Chvojno, které je vymezení plochy přirozeně zarovnáno.
Plocha byla vymezena na základě požadavku zadání a částečně převzata z ÚPSÚ (plocha VCH-B1 dle ÚPSÚ).
Její využití je limitováno nutností respektovat ochranné pásmo vodních zdrojů, plochu bývalé hřbitova
v sousedství.
Zastavitelná plocha je podmíněna dohodou o parcelaci a podmínkou zpracování územní studie s ohledem na
rozlohu lokality, komplikované vlastnické vztahy v území a obtížné předpoklady pro umístění dopravní
infrastruktury.
Plocha Z_VCH_07 byla vymezena jako plocha PZ - pro veřejná prostranství s převahou nezpevněných ploch
(zeleně). Vymezení plochy bylo vymezeno s ohledem na požadavky zajištění veřejné infrastruktury obce a
převzato z původního ÚPSÚ. S ohledem na veřejný zájem je plochy vymezena jako plocha veřejného
prostranství s předkupním právem obce.
Plocha Z_VCH_08 byla vymezena jako plocha SV - smíšené obytné území vesnické s ohledem na charakter
území a návaznost na jádro sídelního útvaru Velké Chvojno, které je vymezení plochy přirozeně zarovnáno.
Plocha byla vymezena dle původního ÚPSÚ (plocha VCH-P1 dle ÚPSÚ).
Plocha Z_VCH_10 byla vymezena jako plocha OS - plochy pro tělovýchovu a sport s ohledem na charakter
území a potřebu posílit sportovně rekreační občanskou vybavenost obce v návaznosti na stávající sportovní
areál.

Ing. arch. František Pospíšil a kol.

Návrh k veřejnému projednání

listopad 2020

161

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ CHVOJNO

Katastrální území Arnultovice u Lučního Chvojna
Plocha K_AR_02 byla vymezena jako plocha WP - plochy vodohospodářské s ohledem na potřebu zlepšení
odtokových poměrů, retenci a zpomalení odtoku srážkových vod. Vymezení je provedeno s ohledem na
morfologii a gravitační poměry v území.
Její využití je částečně limitováno existencí sítí vodohospodářské infrastruktury.
Plocha byla současně zařazena jako VPO pro zlepšení retenční schopnosti území s právem vyvlastnění.
Plocha Z_AR_03 byla vymezena jako plocha SV - smíšené obytné území vesnické s ohledem na charakter
území a návaznost na jádro sídla Arnultovice na základě požadavku zadání územního plánu a dle vymezení
ploch ve změně č.2 (plocha AR-B4). Hloubka parcel byla omezena na cca 50m s ohledem na zachování
kompaktnosti sídla.
Její využití je částečně limitováno existencí sítí energetické a spojové infrastruktury a podmíněno dohodou o
parcelaci.
Plocha Z_AR_04 byla vymezena jako plocha SV - smíšené obytné území vesnické s ohledem na charakter
území a návaznost na jádro sídla Arnultovice na základě požadavku zadání územního plánu a dle vymezení
ploch ve změně č.2 (plocha AR-B5). Vymezení bylo podstatně redukováno s ohledem na zachování
kompaktnosti sídla a limity využití území.
Její využití je částečně limitováno existencí sítí vodohospodářské infrastruktury, pásmem 50m od hranice lesa.
Plocha K_AR_05 byla vymezena jako NS.p – plochy smíšené nezastavěného území – přírodní preference, a to
na základě požadavku, který vyplynul z výsledku společného jednání. Vymezením plochy je odstraněna obtížně
obhospodařovatelná enkláva ZPF mezi zastavěným územím a plochou Z_AR_04.

Katastrální území Luční Chvojno
Plocha Z_LCH_01 byla vymezena jako plocha SV - smíšené obytné území vesnické s ohledem na charakter
území a návaznost na hlavní komunikaci na základě požadavku zadání územního plánu s ohledem na to, že
vhodně navazuje na zastavěné plochy sídla Luční Chvojno.
Plocha P_LCH_03 byla vymezena jako plocha SV - smíšené obytné území vesnické s ohledem na v polohu
v zastavěném území sídla Luční Chvojno. Vymezení plochy je převzato dle změny č.6 ÚPSÚ. Její využití je
podmíněno dohodou o parcelaci.
Plocha Z_LCH_05 byla vymezena jako plocha SV - smíšené obytné území vesnické s ohledem na v polohu
v návaznosti na zastavěné území sídla Luční Chvojno (. Vymezení plochy je převzato dle změny č.6 ÚPSÚ.
Plocha K_LCH_06 byla vymezena jako plocha VZ - plochy pro zemědělskou a lesnickou výrobu. Vymezení
plochy je převzato dle změny č.6 ÚPSÚ. Plocha je vymezena jako plocha změny v krajině s ohledem na omezení
podmínek využití pouze na zastavitelnost do 5% celkové rozlohy území s tím, že lze do těchto ploch umístit
pouze: 1/stavby související s pastvou hospodářských zvířat, konkrétně přístřešky proti nepřízni počasí a stavby
pro skladování sena a slámy, jednotlivé stavby mohou dosáhnout max. do 60 m2 zastavěné plochy a do 5 m
výšky, 2/ zařízení související s rekreačně sportovními aktivitami a výcvikem koní.
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Plocha Z_LCH_07 byla vymezena jako plocha SV - smíšené obytné území vesnické s ohledem na v polohu
v návaznosti na zastavěné území sídla Luční Chvojno. Vymezení plochy je převzato dle změny č.2 ÚPSÚ.
Plocha je částečně omezena ochranným pásmem VN.
Plochy K_LCH_08 a K_LCH_09 byly vymezeny jako plocha VZ - plochy pro zemědělskou a lesnickou výrobu.
Vymezení plochy je převzato dle změny č.2 ÚPSÚ. Plocha je vymezena jako plocha změny v krajině s ohledem
na omezení podmínek využití pouze na zastavitelnost do 5% celkové rozlohy území s tím, že lze do těchto ploch
umístit pouze: 1/stavby související s pastvou hospodářských zvířat, konkrétně přístřešky proti nepřízni počasí a
stavby pro skladování sena a slámy, jednotlivé stavby mohou dosáhnout max. do 60 m2 zastavěné plochy a do 5
m výšky, 2/ zařízení související s rekreačně sportovními aktivitami a výcvikem koní.
Plocha Z_LCH_10 byla vymezena jako plocha SV - smíšené obytné území vesnické s ohledem na v polohu
v návaznosti na zastavěné území sídla Luční Chvojno. Vymezení plochy bylo provedeno na základě požadavku
obce.
Plocha K_LCH_11 byla vymezena jako NS.p – plochy smíšené nezastavěného území – přírodní preference a to
na základě požadavku, který vyplynul z výsledku společného jednání. Jedná se o plochu stávající zeleně okolo
vodní plochy, která neplní zemědělskou funkci.

Katastrální území Malé Chvojno
Plocha Z_MCH_01 byla vymezena jako plocha SV - smíšené obytné území vesnické s ohledem na charakter
území a návaznost na zastavěné území na základě požadavku zadání územního plánu.
Její využití je limitováno – nutno je respektovat stávající sítě TI a pozemní komunikace.
Zastavitelná plocha je podmíněna dohodou o parcelaci, ve které musí být přeparcelací zajištěna i vazba na
sousední plochu Z_MCH_06.
Plocha Z_MCH_03 byla vymezena jako plocha BV - pro bydlení individuální v rodinných domech vesnické a
částečně jako ZN – plochy zeleně nezastavitelných soukromých zahrad na základě požadavku zadání územního
plánu a dále dle změny č.6 ÚPSÚ a s ohledem na to, že vhodně navazuje na zastavěné plochy sídla Malé
Chvojno. V ploše se předpokládá zvýšený podíl chovatelských funkcí (chov koní).
Zastavitelná plocha je podmíněna dohodou o parcelaci.
Plocha Z_MCH_04 byla vymezena jako plocha SV - smíšené obytné území vesnické a částečně jako ZN –
plochy zeleně nezastavitelných soukromých zahrad s ohledem na charakter území a návaznost na zastavěné
území a na základě skutečnosti, že plochy byla součásti ÚPSÚ.
Zastavitelná plocha je podmíněna dohodou o parcelaci.
Plocha Z_MCH_05 byla vymezena jako plocha SV - smíšené obytné území vesnické s ohledem na charakter
území a návaznost na zastavěné území a na základě skutečnosti, že plochy byla součásti změny č.2 ÚPSÚ.
Její využití je limitováno stávající sítí soustavy odvodnění a závlah.
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Plocha Z_MCH_07 byla vymezena jako plocha ZN – plochy zeleně nezastavitelných soukromých zahrad na
základě požadavku, který vyplynul z výsledku společného jednání. Jedná se o zahrady navazující a náležíci k
sousedním rodinným domům a tvořící jejich zázemí.

Katastrální území Žďár u Velkého Chvojna
Plocha Z_ZD_01 byla vymezena jako plocha SV - smíšené obytné území vesnické s ohledem na charakter
území a návaznost na zastavěné území na základě vymezení ve změně 8 ÚPSÚ.
Plocha Z_ZD_02 byla vymezena jako plocha SV - smíšené obytné území vesnické s ohledem na charakter
území a návaznost na zastavěné území na základě požadavku zadání územního plánu a částečně dle vymezení
ve změně 2 ÚPSÚ.
Její využití je limitováno nutností respektovat a nezastavovat severní části, do které zasahuje záplavové území a
ochranné pásmo VN.
Plocha Z_ZD_03 byla vymezena jako plocha SV - smíšené obytné území vesnické s ohledem na charakter
území a návaznost na zastavěné území na základě požadavku zadání územního plánu a částečně dle vymezení
ve změně č.2 ÚPSÚ.
Její využití je limitováno nutností respektovat sítě vodovodu a cestní a dopravní sítě a jejich vazby.
Plocha Z_ZD_04 byla vymezena jako plocha SV - smíšené obytné území vesnické s ohledem na charakter
území a návaznost na zastavěné území na základě požadavku zadání územního plánu a částečně dle vymezení
ve změně 2 ÚPSÚ.
Její využití je limitováno nutností respektovat sítě vodovodu a cestní a dopravní sítě a jejich vazby.
Zastavitelná plocha je podmíněna dohodou o parcelaci a podmínkou zpracování územní studie.
Plocha P_ZD_05 byla vymezena jako přestavbová plocha SV - smíšené obytné území vesnické s ohledem na
polohu uvnitř zastavěného území a na základě skutečnosti, že byla vymezena v rámci ÚPSÚ a jeho změn.Její
využití je limitováno nutností respektovat a nezastavovat východní část do které nepatrně zasahuje záplavové
území. dalším limitem je ochranné pásmo VN.
Zastavitelná plocha je podmíněna dohodou o parcelaci a podmínkou zpracování územní studie s ohledem na
komplikované vlastnické vztahy a potřebu zajistit plochy pro racionální umístění dopravní a technické
infrastruktury.
Plocha P_ZD_06 byla vymezena jako přestavbová plocha SV - smíšené obytné území vesnické s ohledem na
polohu uvnitř zastavěného území a na základě skutečnosti, že byla vymezena v rámci ÚPSÚ a jeho změn.
Její využití je limitováno nutností respektovat a nezastavovat jihovýchodní část do které nepatrně zasahuje
záplavové území. Dalším limitem je sousedství s vymezení lokálního biokoridoru.
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Katastrální území Mnichov u Lučního Chvojna
Plocha Z_MN_01 byla vymezena jako plocha SV - smíšené obytné území vesnické a s ohledem na polohu
v návaznosti na zastavěné území. Plocha byla vymezena v rámci původního ÚPSÚ je vymezena jako
přestavbová plocha. Plocha je limitována existencí telekomunikační infrastruktury a sousedí s lokálním
biokoridorem.
Plocha P_MN_02 byla vymezena jako plocha SV - smíšené obytné území vesnické a s ohledem na polohu
v zastavěném území je vymezena jako přestavbová plocha. Plocha byla vymezena v rámci původního ÚPSÚ.
Plocha je limitována existencí elektroenergetických sítí. v její severní části.

11.2.4

Podmínky vynětí

Při výstavbě budou důsledně řešeny zejména hydrologické a odtokové poměry v území, bude zachován či
nahrazen přístup na zemědělské a lesní pozemky, budou respektovány prvky systému ekologické stability a
případně budou vybudovány přístupové komunikace k zemědělské a lesní půdě.

11.2.5

Znázornění hranic

Znázornění hranice obce a katastrálního území, zastavěného území
nemovitostí je provedeno v rámci výkresové dokumentace územního plánu.

a jednotlivých pozemků katastru

11.3 Vyhodnocení odnětí půdy z pozemků určených k plnění funkce lesa
11.3.1

Podrobné vyhodnocení záborů PUPFL dle jednotlivých rozvojových ploch

K záboru pozemků určených k plnění funkcí lesa návrhem územního plánu Velké Chvojno nedochází.

12 Rozhodnutí o námitkách včetně jejich odůvodnění (náležitosti dle § 53 odst.
odst. (1))
Kapitola č. 12 bude po projednání zpracována pořizovatelem.

13 Vyhodnocení připomínek (náležitosti dle § 50 odst. (3) a § 53 odst. (1))
Kapitola č. 13 bude po projednání zpracována pořizovatelem.
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14 Výklad pojmů a zkratek
BC

biocentrum

RBK

regionální biokoridor

BK

biokoridor

RD

rodinný dům

CO

civilní ochrana

RURÚ

rozbor udržitelného rozvoje území

CZT

centrální zásobování teplem

SEA

posuzování
vlivů
koncepcí
na
životní
prostředí (strategic environmental assessment)

ČOV

čistírna odpadních vod

shp

shape file (otevřený formát GIS firmy ESRI)

ČR

Česká republika

SOB

strategická oblast

DN

jmenovitá světlost potrubí (Diameter Nominal)

STL

středotlaký

DO

dotčený orgán

SWOT

analýza pro
silné
( Strengths)
a
slabé
(Weaknesses) stránky, příležitosti (Opportunities) a
hrozby (Threats)

DOK

dálkový optický kabel

SZ

stavební zákon

DP

dobývací prostor

ŠED

Šumavská elektrická dráha

EO

ekvivalentní obyvatel

TTP

trvalé trávní porosty

EVL

evropsky významná lokalita

ÚAP

územně analytické podklady

FVE

fotovoltaická elektrárna

UNESCO

organizace
OSN
pro výchovu,
vědu
a kulturu (United Nations Educational, Scientific
and Cultural Organization)

GIS

geografický informační systém

ÚP, UP

územní plán

CHLÚ

chráněné ložiskové území

ÚPD, UPD

územně plánovací dokumentace

CHOPAV

chráněná oblast přirozené akumulace vod

ÚPSÚ,
ÚPnSÚ

územní plán sídelního útvaru

IP

interakční prvek

ÚP VÚC

územní plán velkého územního celku

k.ú.

katastrální území

ÚSES

územní systém ekologické stability

LBC

lokální biocentrum

ÚÚR

Ústav územního rozvoje

LBK

lokální biokoridor

VKP

významný krajinný prvek

MaB

biosférická rezervace (Man and the Biosphere)

VN

vysoké napětí

MVN

malá vodní nádrž

VN

vodní nádrž

NN

nízké napětí

VPS

veřejně prospěšná stavba

NTL

nízkotlaký

VP

veřejné prostranství

NRBC

nadregionální biocentrum

VPO

veřejně prospěšné opatření

NRBK

nadregionální biokoridor

VRT

vysokorychlostní trať

ORP

obec s rozšířenou působností

VT

vodní tok

PP

přírodní památka

VTL

vysokotlaký
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PR

přírodní rezervace

VVN

velmi vysoké napětí

PO

ptačí oblast

VVTL

velmi vysokotlaký

PRVKUK

plán rozvoje vodovodů a kanalizací na území kraje

ZPF

zemědělský půdní fond

PRZV

plocha (plochy) s rozdílným způsobem využití

ZVN

zvláště vysoké napětí

PUPFL

pozemky určené k plnění funkcí lesa

ZÚR

zásady územního rozvoje

PÚR ČR

Politika územního rozvoje České republiky

ZÚR ÚK,

Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje

RBC

regionální biocentrum

ŽP

životní prostředí

Definice pojmu „nerušící výroba“ - výroba, která svým provozováním, výrobním a technickým zařízením
nenarušuje negativními účinky a vlivy provoz a užívání staveb a zařízení ve svém okolí a nezhoršuje životní
prostředí okolního obytného území nad přípustnou míru.

Definice pojmů souvisejících s určením charakteru a struktury zástavby:
„Rozptýlená zástavba“ – zástavba s velmi nízkou hustotou zastavění zpravidla na horských loukách, zástavba
nevytváří souvisle zastavěné území, jednotlivé budovy či areály budov (usedlosti) jsou odděleny zemědělskou či
lesní půdou nebo jinou kulturou tvořící nezastavěné území.
„Soustředěná zástavba“ – zástavba vytváří souvislé plochy zastavěného území sídelních útvarů venkovského
či městského charakteru. Podle způsobu zastavění, parcelace a uspořádání veřejných prostranství má zástavba
buď rozvolněný, či uzavřený (kompaktní) charakter.
„Rozvolněná zástavba“ – otevřené formy a bloky zástavby s veřejně přístupným prostorem mezi
budovami.
„Uzavřená zástavba“ (kompaktní) – uzavřené formy a bloky zástavby s veřejně nepřístupným
prostorem mezi budovami. Forma zástavby vytváří neprostupné bloky, jejichž rozhraní s veřejným
prostranstvím, tvořené oplocením či uliční fasádou budov, jednoznačně vymezuje veřejná prostranství
(typicky ve formě uličních prostorů či náměstí).
„Zástavba venkovského charakteru“ ve vesnicích a malých sídlech je charakteristická zejména tím,
že formy zastavění se obvykle omezují na samostatně stojící budovy či areály budov3 (usedlosti), které
jsou od sebe stavebně odděleny (to vyplývá z vlastnických poměrů a převažujícího individuálního
způsobu výstavby). Převažují samostatně stojící budovy či shluky budov (usedlosti), v určitých regionech

3

pozn. V rámci „areálu budov“, tvořících jeden vlastnický či hospodářský celek, mohou budovy nabývat soustředěných forem a (nebo)
být ve vzájemném dotyku (typické je uspořádání do dvorců půdorysného uspořádání do tvaru písmene L,U či čtvercového půdorysu;
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se vyskytuje i řadová zástavba či dvojdomy. Výšková hladina zástavby je nízká a obvykle nepřevyšuje
dvě nadzemní podlaží a podkroví. Výšková hladina zástavby je přitom překračována výjimečně, a to
zpravidla hospodářskými budovami charakteru sýpek, sil a dalších staveb pro zemědělství, budovami
občanské vybavenosti (škola, kostel) a případně ojedinělými stavbami kulturního a památkového
významu charakteru zámků, tvrzí apod. V tomto typu zástavby je často zastoupen vyšší podíl
chovatelské a pěstitelské činnosti v obytném území sídel.
„Zástavba příměstského charakteru“: je typická jednak pro okrajové oblasti městských sídel či
novodobou výstavbu ve vesnicích v aglomeračním zázemí velkých sídel. Obytná zástavba ve sféře
rodinných domů je charakteristická tím, že vedle samostatně stojících budov jsou přítomné i
intenzivnější formy zastavění ve formě dvojdomů a řadové zástavby, ovšem domy mají novodobý
charakter (bez hospodářského zázemí) a plní převážně obytnou funkci bez vyššího podílu chovatelské a
pěstitelské činnosti. Ojediněle se v tomto typu zástavby vyskytují formy hromadného bydlení.
„Zástavba městského charakteru“: je charakteristická kombinací různých forem zastavění, kdy vedle
samostatně stojících budov jsou přítomné (a často i převažují) intenzivnější formy zastavění ve formě
dvojdomů a řadové zástavby, která ve větších městech vytváří formy zcela či částečně uzavřených bloků
staveb.
Definice pojmů souvisejících s intenzitou využití území
„Zpevněné plochy“ – plochy, jejichž povrch je zpevněn stavbou podle stavebního zákona bez svislé nosné
konstrukce (pozemní komunikace, parkoviště, odpočivné plochy a dětská hřiště apod.), a na kterých je proto
snížena nebo znemožněna schopnost vsakování dešťové vody.
„Nezpevněné plochy“ - plochy, které nejsou zpevněné (viz předchozí definice zpevněných ploch) ani
zastavěné, na kterých je zachována schopnost vsakování dešťové vody dle místních geologických a horninových
podmínek a které zpravidla slouží pro umístění veřejné zeleně
„Zastavěné plochy pozemku “ plochy dle §2odst.7 stavebního zákona
„Zastavěné plochy“ – plochy evidované v katastru nemovitostí jako druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří.

Tab.: přehledné znázornění vztahů definovaných pojmů týkajících se struktury a charakteru zástavby
struktura zástavby

charakter zástavby

forma zástavby (uspořádání
veřejného prostoru)

hustota zástavby (dle hustoty
zastavění)

(dle typu sídla)

-

ROZPTÝLENÁ

VENKOVSKÁ

ROZVOLNĚNÁ

SOUSTŘEDĚNÁ

VENKOVSKÁ/ PŘÍMĚSTSKÁ/
MĚSTSKÁ

UZAVŘENÁ
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15 Zpracovatelský kolektiv
V průběhu zpracování jednotlivých etap pracovali na územním plánu následující specialisté:
Zpracovatelský kolektiv:
Obor (specializace)

Specialista

Celková koncepce, urbanismus, GIS, urbanistický průzkum,
doprava

Ing. arch. František Pospíšil, Ph.D.

Technická infrastruktura

Ing. Václav Jetel, Ph.D

GIS

Ing. Petr Kohoutek

ÚSES

RNDr. Aleš Friedrich

Technická podpora a pomocné práce

Ing. Kamila Pospíšilová
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