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1. Úvod 

1.1. Aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území (RURÚ) 

Proces 3. úplná aktualizace územně analytických podkladů (dále jen ÚAP) vychází z příslušných 

právních předpisů - zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)                  

§ 28 odst. 1., v platném znění. Obsah ÚAP definuje, vyhláška č. 500/2006 sb., o územně analytických 

podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, 

v platném znění. 3. úplná aktualizace ÚAP byla zpracována v souladu s metodickými dokumenty:  

 Metodický návod Pořizování územně analytických podkladů a jejich aktualizací, MMR, ÚÚR, 

duben 2014 

 Rámcová osnova ÚAPo v Ústeckém kraji zpracovaná Krajským úřadem Ústeckého kraje, 

odborem územního plánování a stavebního řádu, duben 2012 

 Vzorový příklad: 1. aktualizace ÚAP MěÚ Litvínov 

 Datový model ÚAP poskytnutý Krajským úřadem ústeckého kraje 

(verze 3.3 – stažená z geoportálu krajského úřadu v lednu 2014) 

Průběžně se aktualizují podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území. Pořizovatel ÚAP zpracuje 

jednou za dva roky s využitím této průběžné aktualizace rozbor udržitelného rozvoje území.  

 První ÚAP ORP Ústí nad Labem byly zpracovány za technické pomoci od firmy IRI spol. s r.o. 

v prosinci 2008. 

 1. aktualizace ÚAP ORP Ústí nad Labem byla zpracována za technické pomoci od firmy 

PROCES s.r.o. v prosinci 2010. 

 2. aktualizace ÚAP ORP Ústí nad Labem na tyto zpracované ÚAP přímo navazuje.  

 

Pořizovatelem ÚAP je úřad územního plánování. ÚAP ORP Ústí nad Labem pořizuje Magistrát města 

Ústí nad Labem, odbor rozvoje města, oddělení územního plánování, úsek geografického 

informačního systému. 

 

1.2. Úvodní statistické údaje 

Správní obvod obce s rozšířenou působností Ústí nad Labem představuje jeden z  16 správních 

obvodů Ústeckého kraje. 

1.2.1. Počet obcí 

Řešené území se rozprostírá v severní části kraje v okrese Ústí nad Labem. Je tvořen 23 obcemi, 

z toho mají 4 obce status města – Chlumec, Chabařovice, Trmice a Statutární město Ústí nad Labem. 

http://mapy.mag-ul.cz/PRILOHY/UAP/2014_Porizovani-UAP-a-jejich-aktualizace.pdf
http://mapy.mag-ul.cz/PRILOHY/UAP/2014_Porizovani-UAP-a-jejich-aktualizace.pdf
http://mapy.mag-ul.cz/prilohy/uap/2012_KUUK_RAMCOVA_OSNOVA_UAP_met_pomucka.pdf
http://mapy.mag-ul.cz/prilohy/uap/2012_KUUK_RAMCOVA_OSNOVA_UAP_met_pomucka.pdf
http://www.mulitvinov.cz/uzemne-analyticke-podklady-orp-litvinov/d-423048
http://sdm.tmapy.cz/sdm2/


3. úplná aktualizace ÚAP ORP Ústí nad Labem 
 
 

 
 

6 

1.2.2. Rozloha obcí 

ORP Ústí nad Labem má rozlohu 405 km2. Nejrozsáhlejší obcí je Ústí nad Labem zabírající téměř 9 404 

ha (23 % plochy ORP), dále mezi rozsáhlé obce patří Petrovice (13 % plochy), Libouchec a Řehlovice 

(obě 7 %). Naopak méně rozsáhlými obcemi jsou Ryjice, Přestanov, Habrovany, Dolní Zálezly a Tašov, 

které mají pod 1 % rozlohy ORP.  

Tabulka 1 Rozloha obcí 

Obec Výměra (ha) Výměra (%) 

Dolní Zálezly 357 0,88 

Habrovany 282 0,70 

Homole u Panny 1 177 2,91 

Chabařovice 1690 4,18 

Chlumec 1287 3,18 

Chuderov 1535 3,80 

Libouchec 2802 6,92 

Malé Březno 1106 2,73 

Malečov 2368 5,85 

Petrovice 5118 12,65 

Povrly 2557 6,32 

Přestanov 205 0,51 

Ryjice 159 0,39 

Řehlovice 2798 6,91 

Stebno 1095 2,71 

Tašov 360 0,89 

Telnice 1130 2,79 

Tisá 1186 2,93 

Trmice 666 1,65 

Ústí nad Labem 9397 23,22 

Velké Březno 811 2,00 

Velké Chvojno 1713 4,23 

Zubrnice 674 1,67 

Celkem 40473 100 

Zdroj:  ČSÚ tabulka_UAP6020PU_OB1.181_ORP_Usti_nad_Labem.xls 
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1.2.3. Počet obyvatel 

Celkový počet obyvatel ve správním obvodu ORP Ústí nad Labem k 31. 12. 2013 je 119 519. 

Tabulka 2 Počet obyvatel 

Obec 
Počet obyvatel 
k 31.12.2006 

Počet obyvatel 
k 31.12.2008 

Počet obyvatel 
k 31.12.2010 

Počet obyvatel 
k 31.12.2013 

Dolní Zálezly 563 579 590 561 

Habrovany 222 219 217 216 

Homole u Panny 365 376 378 368 

Chabařovice 2455 2520 2618 2522 

Chlumec 4254 4437 4487 4472 

Chuderov 901 992 1038 1005 

Libouchec 1809 1874 1835 1781 

Malé Březno 518 549 549 500 

Malečov 742 750 761 792 

Petrovice 794 896 896 901 

Povrly 2190 2214 2256 2236 

Přestanov 339 364 399 408 

Ryjice 186 185 187 183 

Řehlovice 1249 1287 1340 1386 

Stebno 431 439 441 452 

Tašov 122 166 157 145 

Telnice 610 682 762 719 

Tisá 807 855 887 933 

Trmice 3052 3203 3193 3124 

Ústí nad Labem 94565 95289 95464 93523 

Velké Březno 2109 2170 2225 2215 

Velké Chvojno 752 752 794 837 

Zubrnice 225 226 225 240 

Celkem 119260 121024 121699 119519 

 
 
 
 

Zdroj: ČSÚ obce2006-2011.xls a UAP_obce_2013.xls 
 
 
 
 
 

Počet obyvatel v obci roste 

Počet obyvatel v obci klesá 

Počet obyvatel v obci stagnuje 
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1.2.4. Stav územně plánovacích dokumentací a změn 

Tabulka 2 Obce s platným územním plánem 

Obec Název ÚPD 
Rok 

schválení/vydání OZV/OOP 

 
Nový ÚP  

stav o pořízení 

Dolní Zálezly ÚPnSÚ Dolní Zálezly 1997 OZV č. 9/1997 nepořizuje 

Habrovany ÚPnSÚ Habrovany  2000 OZV č. 3/2000 nepořizuje 

Homole u Panny ÚPnSÚ Homole u Panny 1997 OZV č. 19/1997 o pořízení uvažuje 

Chabařovice ÚPnSÚ Chabařovice 1997 OZV o ÚP 1997 o pořízení uvažuje 

Chlumec ÚPnSÚ Chlumec 1997 OZV o ÚP 1997 pořizuje 

Chuderov ÚPnSÚ Chuderov 1997 OZV č. 1/1997 o pořízení uvažuje 

Libouchec ÚPnSÚ Libouchec 1999 OZV č. 9/1999 nepořizuje 

Malé Březno ÚPnSÚ Malé Březno 1997 OZV o ÚP 1997 nepořizuje 

Malečov ÚPnSÚ Malečov 1997 OZV č. 6/1997 o pořízení uvažuje 

Petrovice ÚPnSÚ Petrovice 1997 OZV o ÚP 1997 pořizuje 

Povrly ÚPnSÚ Povrly 1997 OZV o ÚP 1997 pořizuje 

Přestanov ÚPnSÚ Přestanov 1997 OZV o ÚP 1997 nepořizuje 

Ryjice ÚPnSÚ Ryjice 1997 OZV o ÚP 1997 nepořizuje 

Řehlovice ÚPnSÚ Řehlovice 2001 OZV o ÚP 2001 o pořízení uvažuje 

Stebno ÚPnSÚ Stebno  1995 OZV o ÚP 1995 nepořizuje 

Tašov ÚPnSÚ Tašov 1997 OZV č. 4/1997 nepořizuje 

Telnice ÚPnSÚ Telnice 1997 OZV o ÚP 1997 nepořizuje 

Tisá ÚP Tisá 2012 OOP nepořizuje 

Trmice ÚPnSÚ Trmice 1996 OZV o ÚP 1997 pořizuje 

Ústí nad Labem ÚPnSÚ Ústí nad Labem 2011 OOP nepořizuje 

Velké Březno ÚP Velké Březno 2001 OZV č. 2/2001 o pořízení uvažuje 

Velké Chvojno ÚPnSÚ Velké Chvojno 1999 OZV o ÚP 1999 o pořízení uvažuje 

Zubrnice ÚPnSÚ Zubrnice 1997 OZV č. 1/1997 nepořizuje 

 

Obec má schválenou Zprávu o uplatňování 

Zdroj: ORM ÚGIS, stav: srpen 2014 

Tabulka 3 Schválené a vydané změny územních plánů obcí 

OBEC ZMĚNA STAV NÁVRH DATUM ÚČINNOST OOP/OZV 

Dolní Zálezly 1. změna Schválena 16. 02. 2005 03. 03. 2005 OZV 1/2005 

  2. změna Vydána 25. 02. 2008 11. 03. 2008 OOP 

  3. změna Vydána 16. 02. 2009 03. 03. 2009 OOP 

Habrovany 1. změna Vydána 03. 06. 2008 18. 06. 2007 OOP 

  

2. změna Vydána 17. 03. 2010 02. 04. 2010 OOP 

3. změna Vydána 21. 11. 2012 07. 12. 2012 OOP 

4. změna  Vydána 23. 06. 2014 09. 07. 2014 OOP 

Homole u Panny 1. změna Schválena 04. 10. 2001 25. 10. 2001 OZV 1/2001 

  2. změna Schválena 05. 09. 2002 20. 09. 2002 OZV 27/2002 

http://mapy.mag-ul.cz/PRILOHY/UPD/OOP_OZV/OZV_Dolni_Zalezly.pdf
http://mapy.mag-ul.cz/PRILOHY/UPD/OOP_OZV/OZV_Habrovany.pdf
http://mapy.mag-ul.cz/PRILOHY/UPD/OOP_OZV/OZV_Homole_u_Panny.pdf
http://mapy.mag-ul.cz/PRILOHY/UPD/OOP_OZV/OZV_Chabarovice.pdf
http://mapy.mag-ul.cz/PRILOHY/UPD/OOP_OZV/OZV_Chuderov.pdf
http://mapy.mag-ul.cz/PRILOHY/UPD/OOP_OZV/OZV_Libouchec.pdf
http://mapy.mag-ul.cz/PRILOHY/UPD/OOP_OZV/OZV_Male_Brezno.pdf
http://mapy.mag-ul.cz/PRILOHY/UPD/OOP_OZV/OZV_Malecov.pdf
http://mapy.mag-ul.cz/PRILOHY/UPD/OOP_OZV/OZV_Petrovice.pdf
http://mapy.mag-ul.cz/PRILOHY/UPD/OOP_OZV/OZV_Povrly.pdf
http://mapy.mag-ul.cz/PRILOHY/UPD/OOP_OZV/OZV_Prestanov.pdf
http://mapy.mag-ul.cz/PRILOHY/UPD/OOP_OZV/OZV_Ryjice.pdf
http://mapy.mag-ul.cz/PRILOHY/UPD/OOP_OZV/OZV_Rehlovice.pdf
http://mapy.mag-ul.cz/PRILOHY/UPD/OOP_OZV/OZV_Stebno.pdf
http://mapy.mag-ul.cz/PRILOHY/UPD/OOP_OZV/OZV_Tasov.pdf
http://mapy.mag-ul.cz/PRILOHY/UPD/OOP_OZV/OZV_Telnice.pdf
http://mapy.mag-ul.cz/PRILOHY/UPD/OOP_OZV/OOP_Tisa.pdf
http://mapy.mag-ul.cz/PRILOHY/UPD/OOP_OZV/OZV_Trmice.pdf
http://mapy.mag-ul.cz/PRILOHY/UPD/OOP_OZV/OOP_Usti_nad_Labem.pdf
http://mapy.mag-ul.cz/PRILOHY/UPD/OOP_OZV/OZV_Velke_Brezno.pdf
http://mapy.mag-ul.cz/PRILOHY/UPD/OOP_OZV/OZV_Velke_Chvojno.pdf
http://mapy.mag-ul.cz/PRILOHY/UPD/OOP_OZV/OZV_Zubrnice.pdf
http://mapy.mag-ul.cz/PRILOHY/UPD/OOP_OZV/OZV_Dolni_Zalezly_1_zmena.pdf
http://mapy.mag-ul.cz/PRILOHY/UPD/OOP_OZV/OOP_Dolni_Zalezly_2_zmena.pdf
http://mapy.mag-ul.cz/PRILOHY/UPD/OOP_OZV/OOP_Dolni_Zalezly_3_zmena.pdf
http://mapy.mag-ul.cz/PRILOHY/UPD/OOP_OZV/OOP_Habrovany_1_zmena.pdf
http://mapy.mag-ul.cz/PRILOHY/UPD/OOP_OZV/OOP_Habrovany_2_zmena.pdf
http://mapy.mag-ul.cz/PRILOHY/UPD/OOP_OZV/OOP_Habrovany_3_zmena.pdf
http://mapy.mag-ul.cz/PRILOHY/UPD/OOP_OZV/OOP_Habrovany_4_zmena.pdf
http://mapy.mag-ul.cz/PRILOHY/UPD/OOP_OZV/OZV_Homole_1_zmena.pdf
http://mapy.mag-ul.cz/PRILOHY/UPD/OOP_OZV/OZV_Homole_2_zmena.pdf
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  3. změna Schválena 04. 12. 2003 23. 12. 2003 OZV 3/2003 

  4. změna Schválena 02. 09. 2004 20. 09. 2004 OZV 2/2004 

  5. změna Vydána 07. 05. 2008 08. 06. 2008 OOP 1/2008 

  

7. změna Vydána 05. 04. 2012 02. 05. 2012 OOP 

8. změna Vydána 08. 11. 2012 24. 11. 2012 OOP 

Chabařovice 1. změna Schválena 05. 03. 2001 20. 03. 2001 OZV 1/2001 

  2. změna Schválena - - OZV 2/2005 

  3. změna Schválena - 28. 02. 2006 OZV 4/2006 

  

4. změna Vydána 08. 12. 2009 23. 12. 2009 OOP 

6. změna Vydána 23. 09. 2011 08. 10. 2011 OOP 

7. změna Vydána 16. 07. 2013 01. 08. 2013 OOP 

Chlumec 1. změna Schválena 19. 09. 2001 11. 10. 2001 OZV 24/2001 

  

2. změna Schválena 18. 12. 2006 05. 01. 2007 OZV 3/2006 

5. změna Vydána 24. 11. 2008 19. 12. 2008 OOP 

Chuderov 1. změna Schválena 03. 11. 2004 19. 01. 2005 OZV 1/2004 

  2. změna Schválena 03. 11. 2004 19. 01. 2005 OZV 2/2004 

  3. změna Schválena 20. 12. 2006 06. 01. 2007 OZV 1/2006 

  4. změna Vydána 19. 01. 2009 05. 02. 2009 OOP 

  5. změna Vydaná 30. 05. 2012 16. 06. 2012 OOP 

  6. změna Vydána 26. 04. 2010 12. 05. 2010 OOP 

Libouchec 1. změna Schválena 10. 02. 2000 02. 03. 2000 OZV 10/2000 

  2. změna Schválena 14. 08. 2003 14. 08. 2003 OZV 1/2003 

  3. změna Vydána 10. 09. 2009 30. 09. 2009 OOP 

  4. změna Vydána 10. 09. 2009 30. 09. 2009 OOP 

Malé Březno 1. změna Vydána 09. 01. 2008 25. 01. 2008 OOP 

Malečov 1. změna Schválena 14. 03. 2001 29. 03. 2001 OZV 10/2001 

  2. změna Schválena 01. 12. 2003 17. 12. 2003 OZV 3/2003 

  3. změna Schválena 22. 03. 2006 07. 04. 2006 OZV 1/2006 

  4. změna Vydána 19. 03. 2008 03. 04. 2008 OOP 

  

5. změna Vydána 16. 06. 2010 02. 07. 2010 OOP 

6. změna Vydána 09. 12. 2013 25. 10. 2013 OOP 

Petrovice 1. změna Schválena 12. 01. 2000 27. 01. 2000 OZV 5/2000 

  2. změna Schválena 19. 03. 2001 03. 04. 2001 OZV 1/2001 

  3. změna Schválena 27. 06. 2001 12. 07. 2001 OZV 2/2001 

  4. změna Schválena - - OZV 1/2005 

  6. změna Vydána 25. 02. 2009 13. 03. 2009 OOP 

  8. změna Vydána 10. 05. 2010 26. 05. 2010 OOP 

Povrly 1. změna Schválena 26. 06. 2001 11. 07. 2001 OZV 1/2001 

  2. změna Schválena 19. 09. 2002 02. 10. 2002 OZV 1/2002 

  3. změna Schválena 16. 06. 2005 05. 07. 2005 OZV 1/2005 

  4. změna Schválena 21. 12. 2006 09. 01. 2007 OZV 2/2006 

Přestanov 1. změna Schválena 29. 09. 2003 21. 10. 2003 OZV 5/2003 

  2. změna Schválena 15. 06. 2005 01. 08. 2005 OZV 1/2005 

  3. změna Vydána 15. 12. 2010 02. 01. 2011 OOP 

http://mapy.mag-ul.cz/PRILOHY/UPD/OOP_OZV/OZV_Homole_3_zmena.pdf
http://mapy.mag-ul.cz/PRILOHY/UPD/OOP_OZV/OZV_Homole_4_zmena.pdf
http://mapy.mag-ul.cz/PRILOHY/UPD/OOP_OZV/OOP_Homole_u_Panny_5_zmena.pdf
http://mapy.mag-ul.cz/PRILOHY/UPD/OOP_OZV/OOP_Homole_u_Panny_7_zmena.pdf
http://mapy.mag-ul.cz/PRILOHY/UPD/OOP_OZV/OOP_Homole_u_Panny_8_zmena.pdf
http://mapy.mag-ul.cz/PRILOHY/UPD/OOP_OZV/OZV_Chabarovice_1_zmena.pdf
http://mapy.mag-ul.cz/PRILOHY/UPD/OOP_OZV/OZV_Chabarovice_2_zmena.pdf
http://mapy.mag-ul.cz/PRILOHY/UPD/OOP_OZV/OZV_Chabarovice_3_zmena.pdf
http://mapy.mag-ul.cz/PRILOHY/UPD/OOP_OZV/OOP_Chabarovice_4_zmena.pdf
http://mapy.mag-ul.cz/PRILOHY/UPD/OOP_OZV/OOP_Chabarovice_6_zmena.pdf
http://mapy.mag-ul.cz/PRILOHY/UPD/OOP_OZV/OOP_Chabarovice_7_zmena.pdf
http://mapy.mag-ul.cz/PRILOHY/UPD/OOP_OZV/OZV_Chlumec_1_zmena.pdf
http://mapy.mag-ul.cz/PRILOHY/UPD/OOP_OZV/OZV_Chlumec_2_zmena.pdf
http://mapy.mag-ul.cz/PRILOHY/UPD/OOP_OZV/OOP_Chlumec_5_zmena.pdf
http://mapy.mag-ul.cz/PRILOHY/UPD/OOP_OZV/OZV_Chuderov_1_zmena.pdf
http://mapy.mag-ul.cz/PRILOHY/UPD/OOP_OZV/OZV_Chuderov_2_zmena.pdf
http://mapy.mag-ul.cz/PRILOHY/UPD/OOP_OZV/OZV_Chuderov_3_zmena.pdf
http://mapy.mag-ul.cz/PRILOHY/UPD/OOP_OZV/OOP_Chuderov_4_zmena.pdf
http://mapy.mag-ul.cz/PRILOHY/UPD/OOP_OZV/OOP_Chuderov_5_zmena.pdf
http://mapy.mag-ul.cz/PRILOHY/UPD/OOP_OZV/OOP_Chuderov_6_zmena.pdf
http://mapy.mag-ul.cz/PRILOHY/UPD/OOP_OZV/OZV_Libouchec_1_zmena.pdf
http://mapy.mag-ul.cz/PRILOHY/UPD/OOP_OZV/OZV_Libouchec_2_zmena.pdf
http://mapy.mag-ul.cz/PRILOHY/UPD/OOP_OZV/OOP_Libouchec_3_zmena.pdf
http://mapy.mag-ul.cz/PRILOHY/UPD/OOP_OZV/OOP_Libouchec_4_zmena.pdf
http://mapy.mag-ul.cz/PRILOHY/UPD/OOP_OZV/OOP_Male_Brezno_1_zmena.pdf
http://mapy.mag-ul.cz/PRILOHY/UPD/OOP_OZV/OZV_Malecov_1_zmena.pdf
http://mapy.mag-ul.cz/PRILOHY/UPD/OOP_OZV/OZV_Malecov_2_zmena.pdf
http://mapy.mag-ul.cz/PRILOHY/UPD/OOP_OZV/OZV_Malecov_3_zmena.pdf
http://mapy.mag-ul.cz/PRILOHY/UPD/OOP_OZV/OOP_Malecov_4_zmena.pdf
http://mapy.mag-ul.cz/PRILOHY/UPD/OOP_OZV/OOP_Malecov_5_zmena.pdf
http://mapy.mag-ul.cz/PRILOHY/UPD/OOP_OZV/OOP_Malecov_6_zmena.pdf
http://mapy.mag-ul.cz/PRILOHY/UPD/OOP_OZV/OZV_Petrovice_1_zmena.pdf
http://mapy.mag-ul.cz/PRILOHY/UPD/OOP_OZV/OZV_Petrovice_2_zmena.pdf
http://mapy.mag-ul.cz/PRILOHY/UPD/OOP_OZV/OZV_Petrovice_3_zmena.pdf
http://mapy.mag-ul.cz/PRILOHY/UPD/OOP_OZV/OZV_Petrovice_4_zmena.pdf
http://mapy.mag-ul.cz/PRILOHY/UPD/OOP_OZV/OOP_Petrovice_6_zmena.pdf
http://mapy.mag-ul.cz/PRILOHY/UPD/OOP_OZV/OOP_Petrovice_8_zmena.pdf
http://mapy.mag-ul.cz/PRILOHY/UPD/OOP_OZV/OZV_Povrly_1_zmena.pdf
http://mapy.mag-ul.cz/PRILOHY/UPD/OOP_OZV/OZV_Povrly_2_zmena.pdf
http://mapy.mag-ul.cz/PRILOHY/UPD/OOP_OZV/OZV_Povrly_3_zmena.pdf
http://mapy.mag-ul.cz/PRILOHY/UPD/OOP_OZV/OZV_Povrly_4_zmena.pdf
http://mapy.mag-ul.cz/PRILOHY/UPD/OOP_OZV/OZV_Prestanov_1_zmena.pdf
http://mapy.mag-ul.cz/PRILOHY/UPD/OOP_OZV/OZV_Prestanov_2_zmena.pdf
http://mapy.mag-ul.cz/PRILOHY/UPD/OOP_OZV/OOP_Prestanov_3_zmena.pdf
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Ryjice 1. změna Schválena 27. 12. 2006 11. 01. 2007 OZV 1/2006 

  2. změna Vydána - 25. 02. 2010 OOP 

  3. změna Vydána 24. 05. 2010 09. 06. 2010 OOP 

Řehlovice 1. změna Schválena 17. 06. 2004 09. 07. 2004 OZV 3/2004 

  2. změna Schválena 20. 12. 2006 04. 01. 2007 OZV 4/2006 

  

3. změna Vydána 15. 06. 2009 04. 07. 2009 OOP 

4. změna Vydána 01. 10. 2012 17. 10. 2012 OOP 

Stebno 1. změna Vydána 26. 05. 2010 16. 06. 2010 OOP 

Tašov 1. změna Schválena 12. 09. 2001 27. 09. 2001 OZV 1/2001 

  2. změna Vydána 01. 06. 2009 01. 06. 2009 OOP 

Telnice 1. změna Schválena 09. 09. 2002 24. 09. 2002 OZV 4/2002 

 2. změna Vydána 28. 05. 2012 13. 06. 2012 OOP 

  

3. změna Vydána 15. 02. 2010 03. 03. 2010 OOP 

4. změna Vydána - 23. 10. 2012 OOP 

Trmice 1. změna Schválena 27. 08. 2001 12. 09. 2001 OZV 24/2001 

  2. změna Schválena 26. 11. 2001 11. 12. 2001 OZV 25/2001 

  3. změna Schválena 09. 12. 2002 26. 12. 2002 OZV 33/2002 

  4. změna Vydána 25. 02. 2008 14. 03. 2008 OOP 

  5. změna Vydána - - OOP 

Velké Březno 1. změna Schválena 15. 12. 2003 01. 01. 2004 OZV 7/2003 

  

2. změna Schválena 12.0 6. 2006 29. 06. 2006 OZV 1/2006 

4. změna Vydána 27. 11. 2012 12. 12. 2012 OOP 

Velké Chvojno 1. změna Schválena 02. 02. 2000 17. 02. 2000 OZV 1/2000 

  2. změna Schválena 14. 12. 2005 30. 12. 2005 OZV 2/2005 

  3. změna Schválena 02. 05. 2005 19. 05. 2005 OZV 1/2005 

  4. změna Schválena 14. 12. 2005 30. 12. 2005 OZV 3/2005 

  5. změna Vydána 26. 03. 2008 11. 04. 2008 OOP 

  

6. změna Vydána 17. 12. 2008 17. 12. 2008 OOP 

8. změna Vydána 29. 04. 2013 15. 05. 2013 OOP 

Zubrnice 1. změna Vydána 02. 04. 2008 17. 04. 2008 OOP 

 2. změna Vydána 28. 12. 2012 12. 01. 2013 OOP 

Zdroj: ORM ÚGIS, stav: srpen 2014 

Tabulka 4 Rozpracované změny územních plánů obcí 

OBEC ZMĚNA POŘÍZENÍ SCHVÁLENO ZADÁNÍ UKONČENÍ 

Chabařovice 5. změna 01. 01. 2008 15. 12. 2008 22. 03. 2011 

Chabařovice 8. změna 20. 06. 2011 23. 04. 2012  

Chlumec 6. změna 29. 09. 2010 29. 06. 2011  

Chuderov 7. změna 26. 04. 2010 13. 10. 2011  

Libouchec 5. změna 18. 05. 2006 31. 01. 2008  

Libouchec 6. změna 20. 09. 2012 20. 09. 2012  

Libouchec 7. změna 12. 09. 2013 16. 06. 2014  

Malé Březno 2. změna 18. 09. 2009 16. 12. 2009  

Malé Březno 3. změna 12. 12. 2012 25. 09. 2013  

http://mapy.mag-ul.cz/PRILOHY/UPD/OOP_OZV/OZV_Ryjice_1_zmena.pdf
http://mapy.mag-ul.cz/PRILOHY/UPD/OOP_OZV/OOP_Ryjice_2_zmena.pdf
http://mapy.mag-ul.cz/PRILOHY/UPD/OOP_OZV/OOP_Ryjice_3_zmena.pdf
http://mapy.mag-ul.cz/PRILOHY/UPD/OOP_OZV/OZV_Rehlovice_1_zmena.pdf
http://mapy.mag-ul.cz/PRILOHY/UPD/OOP_OZV/OZV_Rehlovice_2_zmena.pdf
http://mapy.mag-ul.cz/PRILOHY/UPD/OOP_OZV/OOP_Rehlovice_3_zmena.pdf
http://mapy.mag-ul.cz/PRILOHY/UPD/OOP_OZV/OOP_Rehlovice_4_zmena.pdf
http://mapy.mag-ul.cz/PRILOHY/UPD/OOP_OZV/OOP_Stebno_1_zmena.pdf
http://mapy.mag-ul.cz/PRILOHY/UPD/OOP_OZV/OZV_Tasov_1_zmena.pdf
http://mapy.mag-ul.cz/PRILOHY/UPD/OOP_OZV/OOP_Tasov_2_zmena.pdf
http://mapy.mag-ul.cz/PRILOHY/UPD/OOP_OZV/OZV_Telnice_1_zmena.pdf
http://mapy.mag-ul.cz/PRILOHY/UPD/OOP_OZV/OOP_Telnice_2_zmena.pdf
http://mapy.mag-ul.cz/PRILOHY/UPD/OOP_OZV/OOP_Telnice_3_zmena.pdf
http://mapy.mag-ul.cz/PRILOHY/UPD/OOP_OZV/OOP_Telnice_4_zmena.pdf
http://mapy.mag-ul.cz/PRILOHY/UPD/OOP_OZV/OZV_Trmice_1_zmena.pdf
http://mapy.mag-ul.cz/PRILOHY/UPD/OOP_OZV/OZV_Trmice_2_zmena.pdf
http://mapy.mag-ul.cz/PRILOHY/UPD/OOP_OZV/OZV_Trmice_3_zmena.pdf
http://mapy.mag-ul.cz/PRILOHY/UPD/OOP_OZV/OOP_Trmice_4_zmena.pdf
http://mapy.mag-ul.cz/PRILOHY/UPD/OOP_OZV/OOP_Trmice_5_zmena.pdf
http://mapy.mag-ul.cz/PRILOHY/UPD/OOP_OZV/OZV_Velke_Brezno_1_zmena.pdf
http://mapy.mag-ul.cz/PRILOHY/UPD/OOP_OZV/OZV_Velke_Brezno_2_zmena.pdf
http://mapy.mag-ul.cz/PRILOHY/UPD/OOP_OZV/OOP_Velke_Brezno_4_zmena.pdf
http://mapy.mag-ul.cz/PRILOHY/UPD/OOP_OZV/OZV_Velke_Chvojno_1_zmena.pdf
http://mapy.mag-ul.cz/PRILOHY/UPD/OOP_OZV/OZV_Velke_Chvojno_2_zmena.pdf
http://mapy.mag-ul.cz/PRILOHY/UPD/OOP_OZV/OZV_Velke_Chvojno_3_zmena.pdf
http://mapy.mag-ul.cz/PRILOHY/UPD/OOP_OZV/OZV_Velke_Chvojno_4_zmena.pdf
http://mapy.mag-ul.cz/PRILOHY/UPD/OOP_OZV/OOP_Velke_Chvojno_5_zmena.pdf
http://mapy.mag-ul.cz/PRILOHY/UPD/OOP_OZV/OOP_Velke_Chvojno_6_zmena.pdf
http://mapy.mag-ul.cz/PRILOHY/UPD/OOP_OZV/OOP_Velke_Chvojno_8_zmena.pdf
http://mapy.mag-ul.cz/PRILOHY/UPD/OOP_OZV/OOP_Zubrnice_1_zmena.pdf
http://mapy.mag-ul.cz/PRILOHY/UPD/OOP_OZV/OOP_Zubrnice_2_zmena.pdf
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Petrovice 7. změna 14. 11. 2007 -  

Přestanov 4. změna 29. 05. 2013 -  

Tašov 3. změna 19. 12. 2012   

Ústí nad Labem 1. změna 15. 12. 2011 - 24. 06. 2013 

Velké Chvojno 7 změna 13. 12. 2006 28. 06. 2007  

Velké Chvojno 9. změna 29. 09. 2010 -  

 

Změna pozastavena 

Změna ukončena 

Přírůstek oproti ÚAP2012 

Zdroj: ORM ÚGIS, stav: srpen 2014 

 

Tabulka 5 Zpráva o uplatňování územního plánu obce 

Obec pořizovatel Stav Projednání schválena 

Dolní Zálezly     

Habrovany     

Homole u Panny     

Chabařovice     

Chlumec     

Chuderov     

Libouchec     

Malé Březno     

Malečov obec schválena 18. 04.- 02. 06. 2014 18. 06. 2014 

Petrovice     

Povrly     

Přestanov     

Ryjice     

Řehlovice obec rozpracována  13. 08.-29. 09. 2014  

Stebno obec schválena 14. 05.-27. 06. 2014 08. 09. 2014 

Tašov     

Telnice     

Tisá     

Trmice     

Ústí nad Labem obec rozpracována   

Velké Březno obec schválena 14. 04.-29. 05. 2014 11. 06. 2014 

Velké Chvojno obec schválena 18. 04.-02. 06. 2014 18. 06. 2014 

Zubrnice     

Zdroj: ORM ÚGIS, stav: září 2014 
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2. Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území 

2.1. Zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, hodnoty a limity využití 

území 

Na základě zpracovaných tematických SWOT analýz pro jednotlivé obce  byla aktualizována tematická 

SWOT analýza pro ORP Ústí nad Labem v tematickém členění dle § 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky              

č. 500/2006 Sb.   

2.2. Zjištění a vyhodnocení záměrů na provedení změn v území dle 

požadavků Krajského úřadu Ústeckého kraje 

Obsahem kapitoly je přehledné shrnutí zjištěných záměrů na provedení změn v území s rozlišením, 

zda se jedná o záměr lokálního nebo nadmístního významu.  

 K identifikaci všech záměrů jsou použity jednoznačné indexy/značky, které jsou zároveň použity v 

grafickém znázornění ve výkrese záměrů na provedení změn v území. 

Tabulka 6 Návrh záměrů obcí 

ČÍSLO OBEC FUNKCE_KOD  ZDROJ 

1NZ Habrovany R - plocha rekreace průzkum 

2NZ Habrovany DS - plocha pro silniční dopravu průzkum 

3NZ Homole u Panny B - plocha bydlení průzkum 

4NZ Homole u Panny B - plocha bydlení průzkum 

5NZ Homole u Panny B - plocha bydlení průzkum 

6NZ Homole u Panny V  - plocha výroby a skladování průzkum 

7NZ Chabařovice B - plocha bydlení 8. změna 

8NZ Chabařovice B - plocha bydlení 8. změna 

9NZ Chabařovice B - plocha bydlení 8. změna 

10NZ Chabařovice B - plocha bydlení 8. změna 

11NZ Chabařovice B - plocha bydlení 8. změna 

12NZ Chabařovice R - plocha rekreace 9. změna 

13NZ Chabařovice B - plocha bydlení 9. změna 

14NZ Chabařovice T - plocha technické infrastruktury 9. změna 

15NZ Chlumec R - plocha rekreace 6. změna 

16NZ Chlumec R - plocha rekreace 6. změna 

17NZ Chlumec R - plocha rekreace 6. změna 

18NZ Chlumec V  - plocha výroby a skladování 6. změna 

19NZ Chlumec B - plocha bydlení 6. změna 

20NZ Chlumec B - plocha bydlení 6. změna 

21NZ Chlumec B - plocha bydlení 6. změna 

22NZ Chlumec P - plocha veřejných prostranství 6. změna 

23NZ Chlumec P - plocha veřejných prostranství 6. změna 

24NZ Chlumec P - plocha veřejných prostranství 6. změna 
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25NZ Chlumec Z - plocha zeleně 6. změna 

26NZ Chlumec Z - plocha zeleně 6. změna 

27NZ Chlumec Z - plocha zeleně 6. změna 

28NZ Chlumec Z - plocha zeleně 6. změna 

29NZ Chlumec Z - plocha zeleně 6. změna 

30NZ Chlumec R - plocha rekreace 6. změna 

31NZ Chlumec R - plocha rekreace 6. změna 

32NZ Chlumec R - plocha rekreace 6. změna 

33NZ Chlumec T - plocha technické infrastruktury 6. změna 

34NZ Chuderov SR - plocha smíšená obytná rekreační 7. změna 

35NZ Chuderov Z - plocha zeleně 7. změna 

36NZ Chuderov BV -bydlení individuální v rodinných domech - vesnické 7. změna 

37NZ Chuderov Z - plocha zeleně 7. změna 

38NZ Chuderov Z - plocha zeleně 7. změna 

39NZ Chuderov BV -bydlení individuální v rodinných domech - vesnické 7. změna 

40NZ Chuderov BV -bydlení individuální v rodinných domech - vesnické 7. změna 

41NZ Chuderov BV -bydlení individuální v rodinných domech - vesnické 7. změna 

42NZ Chuderov DS - plocha pro silniční dopravu 7. změna 

43NZ Chuderov DS - plocha pro silniční dopravu 7. změna 

44NZ Chuderov DS - plocha pro silniční dopravu 7. změna 

45NZ Chuderov DS - plocha pro silniční dopravu 7. změna 

46NZ Chuderov T - plocha technické infrastruktury 7. změna 

47NZ Chuderov V  - plocha výroby a skladování 7. změna 

48NZ Chuderov V  - plocha výroby a skladování 7. změna 

49NZ Chuderov V  - plocha výroby a skladování 7. změna 

50NZ Chuderov SR - plocha smíšená obytná rekreační 7. změna 

51NZ Chuderov SR - plocha smíšená obytná rekreační 7. změna 

52NZ Chuderov B - plocha bydlení 7. změna 

53NZ Chuderov VE - plocha pro výrobu energie 7. změna 

54NZ Chuderov DS - plocha pro silniční dopravu 7. změna 

55NZ Chuderov B - plocha bydlení 7. změna 

56NZ Chuderov B - plocha bydlení 7. změna 

57NZ Libouchec B - plocha bydlení průzkum 

58NZ Libouchec B - plocha bydlení průzkum 

59NZ Libouchec B - plocha bydlení průzkum 

60NZ Libouchec V  - plocha výroby a skladování 5. změna 

61NZ Libouchec V  - plocha výroby a skladování 5. změna 

62NZ Libouchec V  - plocha výroby a skladování 5. změna 

63NZ Libouchec V  - plocha výroby a skladování 5. změna 

64NZ Libouchec V  - plocha výroby a skladování 5. změna 

65NZ Libouchec DS - plocha pro silniční dopravu 6. změna 

66NZ Libouchec O  - plocha občanského vybavení 6. změna 

67NZ Libouchec T - plocha technické infrastruktury 7. změna 

68NZ Libouchec B - plocha bydlení 7. změna 
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69NZ Libouchec B - plocha bydlení 7. změna 

70NZ Libouchec B - plocha bydlení 7. změna 

71NZ Malé Březno BV -bydlení individuální v rodinných domech - vesnické 3. změna 

72NZ Malé Březno BV -bydlení individuální v rodinných domech - vesnické 3. změna 

73NZ Malé Březno BV -bydlení individuální v rodinných domech - vesnické 3. změna 

74NZ Malé Březno BV -bydlení individuální v rodinných domech - vesnické 3. změna 

75NZ Malé Březno BV -bydlení individuální v rodinných domech - vesnické 3. změna 

76NZ Malé Březno BV -bydlení individuální v rodinných domech - vesnické 3. změna 

77NZ Malé Březno BV -bydlení individuální v rodinných domech - vesnické 3. změna 

78NZ Malé Březno BV -bydlení individuální v rodinných domech - vesnické 3. změna 

79NZ Malé Březno BV -bydlení individuální v rodinných domech - vesnické 3. změna 

80NZ Malé Březno BV -bydlení individuální v rodinných domech - vesnické 3. změna 

81NZ Malé Březno BV -bydlení individuální v rodinných domech - vesnické 3. změna 

82NZ Malé Březno BV -bydlení individuální v rodinných domech - vesnické 3. změna 

83NZ Malé Březno BV -bydlení individuální v rodinných domech - vesnické 3. změna 

84NZ Malé Březno BV -bydlení individuální v rodinných domech - vesnické 3. změna 

85NZ Malé Březno BV -bydlení individuální v rodinných domech - vesnické 3. změna 

86NZ Malé Březno BV -bydlení individuální v rodinných domech - vesnické 3. změna 

87NZ Malé Březno BV -bydlení individuální v rodinných domech - vesnické 3. změna 

88NZ Malé Březno BV -bydlení individuální v rodinných domech - vesnické 3. změna 

89NZ Malé Březno BV -bydlení individuální v rodinných domech - vesnické 3. změna 

90NZ Malé Březno BV -bydlení individuální v rodinných domech - vesnické 3. změna 

91NZ Malé Březno BV -bydlení individuální v rodinných domech - vesnické 3. změna 

92NZ Malé Březno BV -bydlení individuální v rodinných domech - vesnické 3. změna 

93NZ Malé Březno BV -bydlení individuální v rodinných domech - vesnické 3. změna 

94NZ Malé Březno ZN - zeleň nezastavitelných soukromých zahrad 3. změna 

95NZ Malé Březno ZN - zeleň nezastavitelných soukromých zahrad 3. změna 

96NZ Malé Březno ZN - zeleň nezastavitelných soukromých zahrad 3. změna 

97NZ Malé Březno ZN - zeleň nezastavitelných soukromých zahrad 3. změna 

98NZ Malé Březno ZN - zeleň nezastavitelných soukromých zahrad 3. změna 

99NZ Malé Březno ZN - zeleň nezastavitelných soukromých zahrad 3. změna 

100NZ Malé Březno ZN - zeleň nezastavitelných soukromých zahrad 3. změna 

101NZ Malé Březno R - plocha rekreace 3. změna 

102NZ Malé Březno R - plocha rekreace 3. změna 

103NZ Malé Březno R - plocha rekreace 3. změna 

104NZ Malé Březno R - plocha rekreace 3. změna 

105NZ Malé Březno R - plocha rekreace 3. změna 

106NZ Malé Březno Z - plocha zeleně 3. změna 

107NZ Malé Březno DS - plocha pro silniční dopravu 3. změna 

108NZ Malečov BV -bydlení individuální v rodinných domech - vesnické 5. změna 

109NZ Malečov OS - plocha pro tělovýchovu a sport průzkum 

110NZ Malečov DS - plocha pro silniční dopravu průzkum 

111NZ Malečov B - plocha bydlení průzkum 

112NZ Malečov B - plocha bydlení průzkum 
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113NZ Malečov B - plocha bydlení průzkum 

114NZ Malečov B - plocha bydlení průzkum 

115NZ Malečov B - plocha bydlení průzkum 

116NZ Malečov B - plocha bydlení průzkum 

117NZ Malečov B - plocha bydlení průzkum 

118NZ Malečov B - plocha bydlení průzkum 

119NZ Malečov SO - plocha smíšená obytná průzkum 

120NZ Malečov OV - plocha veřejné vybavenosti průzkum 

121NZ Malečov B - plocha bydlení průzkum 

122NZ Malečov B - plocha bydlení průzkum 

123NZ Malečov B - plocha bydlení průzkum 

124NZ Malečov B - plocha bydlení průzkum 

125NZ Malečov B - plocha bydlení průzkum 

126NZ Přestanov B - plocha bydlení 4. změna 

127NZ Přestanov Z - plocha zeleně 4. změna 

128NZ Přestanov Z - plocha zeleně 4. změna 

129NZ Přestanov Z - plocha zeleně 4. změna 

130NZ Přestanov DZ - plocha pro drážní dopravu 4. změna 

131NZ Ryjice RZ - plocha individuální rekreace - zahrádkářská osada průzkum 

132NZ Tašov B - plocha bydlení 3. změna 

133NZ Tašov B - plocha bydlení 3. změna 

134NZ Tašov B - plocha bydlení 3. změna 

135NZ Tašov B - plocha bydlení 3. změna 

136NZ Telnice B - plocha bydlení průzkum 

137NZ Telnice O  - plocha občanského vybavení průzkum 

138NZ Telnice R - plocha rekreace průzkum 

139NZ Tisá B - plocha bydlení průzkum 

140NZ Tisá B - plocha bydlení průzkum 

141NZ Tisá OV - plocha veřejné vybavenosti průzkum 

142NZ Tisá OS - plocha pro tělovýchovu a sport průzkum 

143NZ Ústí nad Labem R - plocha rekreace průzkum 

144NZ Ústí nad Labem - průzkum 

145NZ Ústí nad Labem VL -průmyslová výroba a sklady - lehký průmysl průzkum 

146NZ Ústí nad Labem BI -bydlení individuální v rodinných domech - městské průzkum 

147NZ Ústí nad Labem - průzkum 

148NZ Ústí nad Labem RI - plocha rodinné rekreace průzkum 

149NZ Ústí nad Labem - průzkum 

150NZ Ústí nad Labem - průzkum 

151NZ Ústí nad Labem - průzkum 

152NZ Ústí nad Labem BI -bydlení individuální v rodinných domech - městské průzkum 

153NZ Ústí nad Labem BI -bydlení individuální v rodinných domech - městské průzkum 

154NZ Ústí nad Labem BI -bydlení individuální v rodinných domech - městské průzkum 

155NZ Ústí nad Labem B - plocha bydlení průzkum 

156NZ Ústí nad Labem BI -bydlení individuální v rodinných domech - městské průzkum 
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157NZ Ústí nad Labem BI -bydlení individuální v rodinných domech - městské průzkum 

158NZ Ústí nad Labem Z - plocha zeleně průzkum 

159NZ Ústí nad Labem VD - plocha pro drobnou výrobu a výrobní služby průzkum 

160NZ Ústí nad Labem - průzkum 

161NZ Ústí nad Labem BI -bydlení individuální v rodinných domech - městské průzkum 

162NZ Ústí nad Labem BI -bydlení individuální v rodinných domech - městské průzkum 

163NZ Ústí nad Labem BI -bydlení individuální v rodinných domech - městské průzkum 

164NZ Ústí nad Labem BI -bydlení individuální v rodinných domech - městské průzkum 

165NZ Ústí nad Labem TI.1 - plocha pro vodní hospodářství průzkum 

166NZ Ústí nad Labem BI -bydlení individuální v rodinných domech - městské průzkum 

167NZ Ústí nad Labem BI -bydlení individuální v rodinných domech - městské průzkum 

168NZ Ústí nad Labem SM - plocha smíšená obytná městská průzkum 

169NZ Ústí nad Labem SM - plocha smíšená obytná městská průzkum 

170NZ Ústí nad Labem BI -bydlení individuální v rodinných domech - městské průzkum 

171NZ Ústí nad Labem RI - plocha rodinné rekreace průzkum 

172NZ Ústí nad Labem BI -bydlení individuální v rodinných domech - městské průzkum 

173NZ Ústí nad Labem BI -bydlení individuální v rodinných domech - městské průzkum 

174NZ Ústí nad Labem BI -bydlení individuální v rodinných domech - městské průzkum 

175NZ Ústí nad Labem BI -bydlení individuální v rodinných domech - městské průzkum 

176NZ Ústí nad Labem SM - plocha smíšená obytná městská průzkum 

177NZ Ústí nad Labem BI -bydlení individuální v rodinných domech - městské průzkum 

178NZ Ústí nad Labem OK - plocha komerčních zařízení průzkum 

179NZ Ústí nad Labem OK - plocha komerčních zařízení průzkum 

180NZ Ústí nad Labem OK - plocha komerčních zařízení průzkum 

181NZ Ústí nad Labem - průzkum 

182NZ Ústí nad Labem BI -bydlení individuální v rodinných domech - městské průzkum 

183NZ Ústí nad Labem P - plocha veřejných prostranství průzkum 

184NZ Ústí nad Labem P - plocha veřejných prostranství průzkum 

185NZ Ústí nad Labem P - plocha veřejných prostranství průzkum 

186NZ Ústí nad Labem BI -bydlení individuální v rodinných domech - městské průzkum 

187NZ Ústí nad Labem BI -bydlení individuální v rodinných domech - městské průzkum 

188NZ Ústí nad Labem BI -bydlení individuální v rodinných domech - městské průzkum 

189NZ Ústí nad Labem BI -bydlení individuální v rodinných domech - městské průzkum 

190NZ Ústí nad Labem PZ.1 - park, historická zahrada průzkum 

191NZ Ústí nad Labem OK - plocha komerčních zařízení průzkum 

192NZ Ústí nad Labem OK - plocha komerčních zařízení průzkum 

193NZ Ústí nad Labem OK - plocha komerčních zařízení průzkum 

194NZ Ústí nad Labem OK - plocha komerčních zařízení průzkum 

195NZ Ústí nad Labem BI -bydlení individuální v rodinných domech - městské průzkum 

196NZ Ústí nad Labem BI -bydlení individuální v rodinných domech - městské průzkum 

197NZ Ústí nad Labem BI -bydlení individuální v rodinných domech - městské průzkum 

198NZ Ústí nad Labem BI -bydlení individuální v rodinných domech - městské průzkum 

199NZ Ústí nad Labem BI -bydlení individuální v rodinných domech - městské průzkum 

200NZ Ústí nad Labem BI -bydlení individuální v rodinných domech - městské průzkum 
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201NZ Ústí nad Labem BI -bydlení individuální v rodinných domech - městské průzkum 

202NZ Ústí nad Labem BI -bydlení individuální v rodinných domech - městské průzkum 

203NZ Ústí nad Labem BI -bydlení individuální v rodinných domech - městské průzkum 

204NZ Ústí nad Labem BI -bydlení individuální v rodinných domech - městské průzkum 

205NZ Ústí nad Labem OK - plocha komerčních zařízení průzkum 

206NZ Ústí nad Labem BI -bydlení individuální v rodinných domech - městské průzkum 

207NZ Ústí nad Labem OK - plocha komerčních zařízení průzkum 

208NZ Ústí nad Labem OK - plocha komerčních zařízení průzkum 

209NZ Ústí nad Labem OK - plocha komerčních zařízení průzkum 

210NZ Ústí nad Labem OK - plocha komerčních zařízení průzkum 

211NZ Ústí nad Labem OK - plocha komerčních zařízení průzkum 

212NZ Ústí nad Labem DS - plocha pro silniční dopravu průzkum 

213NZ Ústí nad Labem BI -bydlení individuální v rodinných domech - městské průzkum 

214NZ Ústí nad Labem BI -bydlení individuální v rodinných domech - městské průzkum 

215NZ Ústí nad Labem BI -bydlení individuální v rodinných domech - městské průzkum 

216NZ Ústí nad Labem BI -bydlení individuální v rodinných domech - městské průzkum 

217NZ Ústí nad Labem BI -bydlení individuální v rodinných domech - městské průzkum 

218NZ Ústí nad Labem OK - plocha komerčních zařízení průzkum 

219NZ Ústí nad Labem RI - plocha rodinné rekreace průzkum 

220NZ Ústí nad Labem B - plocha bydlení průzkum 

221NZ Ústí nad Labem BI -bydlení individuální v rodinných domech - městské průzkum 

222NZ Ústí nad Labem RZ - plocha individuální rekreace - zahrádkářská osada průzkum 

223NZ Ústí nad Labem BI -bydlení individuální v rodinných domech - městské průzkum 

224NZ Ústí nad Labem BI -bydlení individuální v rodinných domech - městské průzkum 

225NZ Ústí nad Labem BI -bydlení individuální v rodinných domech - městské průzkum 

226NZ Ústí nad Labem BI -bydlení individuální v rodinných domech - městské průzkum 

227NZ Ústí nad Labem BI -bydlení individuální v rodinných domech - městské průzkum 

228NZ Ústí nad Labem BI -bydlení individuální v rodinných domech - městské průzkum 

229NZ Ústí nad Labem - průzkum 

230NZ Ústí nad Labem BI -bydlení individuální v rodinných domech - městské průzkum 

231NZ Ústí nad Labem BI -bydlení individuální v rodinných domech - městské průzkum 

232NZ Ústí nad Labem BI -bydlení individuální v rodinných domech - městské průzkum 

233NZ Ústí nad Labem BI -bydlení individuální v rodinných domech - městské průzkum 

234NZ Ústí nad Labem BI -bydlení individuální v rodinných domech - městské průzkum 

235NZ Ústí nad Labem BI -bydlení individuální v rodinných domech - městské průzkum 

236NZ Ústí nad Labem RI - plocha rodinné rekreace průzkum 

237NZ Ústí nad Labem BI -bydlení individuální v rodinných domech - městské průzkum 

238NZ Ústí nad Labem Z - plocha zeleně průzkum 

239NZ Ústí nad Labem Z - plocha zeleně průzkum 

240NZ Ústí nad Labem Z - plocha zeleně průzkum 

241NZ Ústí nad Labem Z - plocha zeleně průzkum 

242NZ Ústí nad Labem Z - plocha zeleně průzkum 

243NZ Ústí nad Labem B - plocha bydlení průzkum 

244NZ Ústí nad Labem BI -bydlení individuální v rodinných domech - městské průzkum 
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245NZ Ústí nad Labem OK - plocha komerčních zařízení průzkum 

246NZ Ústí nad Labem B - plocha bydlení průzkum 

247NZ Ústí nad Labem BI -bydlení individuální v rodinných domech - městské průzkum 

248NZ Ústí nad Labem B - plocha bydlení průzkum 

249NZ Ústí nad Labem PZ.1 - park, historická zahrada průzkum 

250NZ Ústí nad Labem PZ.1 - park, historická zahrada průzkum 

251NZ Ústí nad Labem PZ.1 - park, historická zahrada průzkum 

252NZ Ústí nad Labem PZ.1 - park, historická zahrada průzkum 

253NZ Ústí nad Labem PZ.1 - park, historická zahrada průzkum 

254NZ Ústí nad Labem PZ.1 - park, historická zahrada průzkum 

255NZ Ústí nad Labem BI -bydlení individuální v rodinných domech - městské průzkum 

256NZ Ústí nad Labem BI -bydlení individuální v rodinných domech - městské průzkum 

257NZ Ústí nad Labem BI -bydlení individuální v rodinných domech - městské průzkum 

258NZ Ústí nad Labem BI -bydlení individuální v rodinných domech - městské průzkum 

259NZ Ústí nad Labem BI -bydlení individuální v rodinných domech - městské průzkum 

260NZ Ústí nad Labem RI - plocha rodinné rekreace průzkum 

261NZ Ústí nad Labem BI -bydlení individuální v rodinných domech - městské průzkum 

262NZ Ústí nad Labem BI -bydlení individuální v rodinných domech - městské průzkum 

263NZ Ústí nad Labem OH - plocha pro veřejná pohřebiště a související služby průzkum 

264NZ Ústí nad Labem OH - plocha pro veřejná pohřebiště a související služby průzkum 

265NZ Ústí nad Labem OH - plocha pro veřejná pohřebiště a související služby průzkum 

266NZ Ústí nad Labem BI -bydlení individuální v rodinných domech - městské průzkum 

267NZ Ústí nad Labem BI -bydlení individuální v rodinných domech - městské průzkum 

268NZ Ústí nad Labem OS - plocha pro tělovýchovu a sport průzkum 

269NZ Ústí nad Labem SM - plocha smíšená obytná městská průzkum 

270NZ Ústí nad Labem RX - plocha rekreace specifických forem průzkum 

271NZ Ústí nad Labem R - plocha rekreace průzkum 

272NZ Ústí nad Labem RI - plocha rodinné rekreace průzkum 

273NZ Velké Březno B - plocha bydlení průzkum 

274NZ Velké Březno B - plocha bydlení 4. změna 

275NZ Velké Březno SK - plocha smíšená obytná komerční průzkum 

276NZ Velké Březno SK - plocha smíšená obytná komerční průzkum 

277NZ Velké Březno SK - plocha smíšená obytná komerční průzkum 

278NZ Velké Březno SK - plocha smíšená obytná komerční průzkum 

279NZ Velké Březno Z - plocha zeleně 4. změna 

280NZ Velké Březno B - plocha bydlení průzkum 

281NZ Velké Březno B - plocha bydlení průzkum 

282NZ Velké Březno O  - plocha občanského vybavení průzkum 

283NZ Velké Březno B - plocha bydlení průzkum 

284NZ Velké Březno B - plocha bydlení průzkum 

285NZ Velké Chvojno B - plocha bydlení průzkum 

286NZ Velké Chvojno B - plocha bydlení průzkum 

287NZ Velké Chvojno B - plocha bydlení průzkum 

288NZ Zubrnice D - plocha dopravní infrastruktury průzkum 
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289NZ Zubrnice TI.1 - plocha pro vodní hospodářství průzkum 

Zdroj: ÚAP 2014 

 

2.3. Sledované jevy  

Sledované jevy obsažené v příloze č. 1 vyhlášky č. 500/2006 Sb., jsou aktuální k 31. 10. 2014. 
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3. Rozbor udržitelného rozvoje území 

3.1. SWOT analýza 

 
Tabulka 7 Vyhodnocení stavu území za ORP Ústí nad Labem 

Horninové prostředí a geologie 

Silné stránky 

 Zásoba nerostných surovin - hnědé uhlí, detrit a xylit (Chabařovická pánev), 
fonolit (Mariánská skála) 

 Výskyt dobývacích prostorů 

 Výskyt chráněných ložiskových území 

 Rekultivace zasažených území 

 Významný geologický prvek Tiské stěny 

Slabé stránky 

 Výskyt starých ekologických zátěží (stará důlní díla) – omezení využití území 

 Výskyt sesuvných území aktivních a potenciálních 

 Nevratný zásah do původní krajiny vč. likvidace obcí 

 Negativní vliv na krajinný ráz 

Příležitosti 

 Další využití ložisek nerostných surovin 

 Revitalizace/asanace území narušených povrchovou těžbou, starých 
důlních děl 

 Sanace starých ekologických zátěží 

 Možnost zpřístupnění starých důlních prostor (Rýdeč) v rámci zvýšení 
cestovního ruchu 

 Rozvoj rekreačních aktivit na rekultivovaných plochách (Milada) 

Hrozby 

 Narušení ekologické stability území v důsledku povrchové těžby v dalších 
lokalitách 

 Aktivní sesuvy (př. historie: Kozí vrch zasypal v roce 1710 osadu Veselí; 
současnost: kamenné moře Vaňov); sesuvy (aktivních i potencionálních) 
celkem zaujímají 1735ha 

Vodní režim 

Silné stránky 

 Malá část území vymezená jako CHOPAV 

 Minimální rozsah plochy se svažitou ornou půdou se zvýšeným rizikem 
zrychleného odtoku za přívalových srážek a vzniku lokálních povodní 

 Výskyt vodopádů 

 Ve většině obcí vybudované vodovody 

 Splavnost Labe 

Slabé stránky 

 Opakované záplavy zastavěných území 

 Relativně vysoké znečištění vodních toků (průmysl) 

 Přetrvávající nízká kvalita vody v řece Bílině, znečištění v řece Labe 

 Zastavěné území v aktivní zóně 

 Regulace vodního toku Bílina 

Příležitosti 

 Revitalizace vodních toků, úpravy ke zvýšení retenční a akumulační 
schopnosti území 

 Obnova/budování drobných vodních nádrží s cílem omezení rozsahu 
povodní, zadržování vody v území a zlepšení jeho retenční a akumulační 
schopnosti 

 Přijmout preventivní protipovodňová opatření 

 Dobudování infrastruktury v obcích 
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 Budování kořenových čistíren v obcích 

 Vytvoření vodní plochy pro rekreaci (Milada) 

 Vodní turistika - Labe 

Hrozby 
 Ohrožení zastavěného území záplavami 

 Znečištění vodních toků (průmyslovou činností) 

 Nestabilní vodohospodářský systém na rekultivovaných plochách (Milada) 

Hygiena životního prostředí 

Silné stránky 
 Řízené provozované skládky, sběrné dvory a spalovna 

 Zavedený systém tříděného odpadu 

Slabé stránky 

 Na území dochází k překračování imisních limitů látek znečišťujících ovzduší 

 Většina biologicky rozložitelného odpadu je ukládána na skládky 

 Výskyt ekologických starých zátěží a kontaminovaných ploch 

 Nárůst individuální automobilové dopravy, zvýšení emisí 

 Hlučnost, prašnost z ložisek nerostných surovin 

 Nevhodné umístění průmyslových ploch (Ústí nad Labem) vzhledem 
k terénním a klimatickým podmínkám zhoršená zimní inverze 

Příležitosti 

 Sanace starých ekologických zátěží – možnost využití prostředků z EU 

 Čerpání prostředků na projekty zaměřené na odpadové hospodářství z 
Operačního programu ŽP 

 Kraj aktivně podporuje zvýšení míry separace i projekty zaměřené na 
řešení problematiky BRKO (budování bioplynových stanic a kompostáren) 

 Plynofikace obcí jako prostředek pro redukci lokálních topenišť 

Hrozby 

 Omezené využití území a rizika (kontaminace) spojená s existencí starých 
ekologických zátěží v důsledku jejich neřešení 

 Nárůst lokálního znečištění ovzduší z malých zdrojů v důsledku spalování 
paliv nízké kvality 

Ochrana přírody a krajiny 

Silné stránky 

 Rozsáhlá zvláště chráněná území 

 NATURA 2000 

 Územní systém ekologické stability 

 Vysoký koeficient ekologické stability (Petrovice, Tisá) 

 Zachován typický charakter venkovského osídlení (Zubrnice, Proboštov, 
Radešín) 

 Je zpracován okresní generel ÚSES (v roce 2014 probíhá jeho rozsáhlá 
aktualizace) 

Slabé stránky 

 Výskyt nefunkčních prvků ÚSES, jejich pomalá realizace 

 Některé prvky ÚSES (regionální biocentra a koridory) zasahují do 
zastavěného území 

 Nízký koeficient ekologické stability (Chabařovická pánev) 

 Přítomnost černých skládek a starých ekologických zátěží 

 Ovlivnění krajinného rázu výstavbou nevhodných staveb 

 Zásahy do krajiny v důsledku těžby 

 Zemědělské pozemky jsou nevyužívané, minimální hospodaření 

Příležitosti 

 Jednoznačné vymezení chráněných území v území a v ÚPD jednotlivých 
obcí 

 Aktualizace jednotlivých částí ÚSES a realizace nefunkčních částí ÚSES s 
cílem zlepšení jeho fungování (vymezení přesných tras zejména 
biokoridorů lokálního významu) 

 Zlepšování péče o zvláště chráněná území včetně zlepšení systému 
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monitorování území 

 Podpůrné programy na životní prostředí (např. program revitalizace říčních 
systémů, program péče o krajinu…) 

 Podnět na vyhlášení CHKO – Krušné Hory 

 Rozvoj vodní turistiky, cykloturistiky, hipostezek 

Hrozby 

 Možné ohrožení přírodně cenných hodnot ve městě a jeho okolí při rozvoji 
města 

 Ohrožení biotopů při řece Labi výstavbou vodních stupňů 

 Zásah do krajiny výstavbou větrných elektráren 

Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 

Silné stránky 
 Stabilně vysoký podíl lesní půdy na celkové ploše území – s významnými 

ekonomickými i ekologickými funkcemi 

Slabé stránky 

 Relativně nízká úrodnost půdy 

 Vzhledem k charakteru území nutné odvodňování vysokého podílu území 

 Nevhodná druhová skladba lesních porostů 

 Zemědělské pozemky jsou nevyužívané, minimální hospodaření 

 Zastavování půdy fotovoltaickými elektrárnami 

Příležitosti 

 Zlepšování skladby lesních porostů při obnově/zakládání nových porostů 

 Zalesňování dalších pozemků méně vhodných pro zemědělskou činnost 

 Hospodářský potenciál - rostoucí význam produkce dřevní hmoty 

 Potenciál pro rozvoj individuální rekreace 

Hrozby 

 Poškozování lesních porostů okusem v důsledku přemnožení zvěře 

 Budování zařízení pro rozvoj rekreačních aktivit – sportovní areály apod. 
v lokalitách s významnými mimoprodukčními funkcemi 

 Zastavování půdy fotovoltaickými elektrárnami 

Veřejná dopravní a technická infrastruktura 

Silné stránky 

 Dobrá technická vybavenost území 

 100 % pokrytí obcí vodovodní sítí  

 Dobrá dosažitelnost území 

 Zajištěná dostupnost do obcí veřejnou dopravou 

 Významný železniční I. koridor Německo – Rakousko 

 Dálnice D8 

 Výskyt cyklostezek 

Slabé stránky 

 Absence jednotné kanalizace v obci Habrovany, Malé Březno, Stebno, 
Tašov, Telnice, Zubrnice 

 Nedostatečná síť splaškové nebo jednotné kanalizace napojené na ČOV v 
obcích Habrovany, Chabařovice, Chuderov, Malé Březno, Povrly, Ryjice, 
Stebno, Tašov, Telnice, Velké Chvojno, Zubrnice 

 Objízdné trasy z důvodu těžební činnosti 

 Zhoršená údržba silnic v horské části (Telnice, Petrovice, Tisá) 

 Nárůst individuální automobilové dopravy 

 Přetížení silnice I/30 

 Zhoršená přístupnost některých obcí v důsledku nepředvídané události 
(Malečov, Zubrnice) 

Příležitosti 

 Zvyšovat efektivitu technické infrastruktury SO ORP Ústí nad Labem, její 
spolehlivost a omezovat ztráty v sítích i znečištění prostředí, které 
způsobuje nevhodně fungující a chybějící infrastruktura 

 Plynofikace a výstavba oddílné kanalizace s ČOV v obcích, které dosud 
nejsou na sítě napojeny 
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 Využití dotací z programů EU na výstavbu a rekonstrukci veřejné 
infrastruktury a zlepšení obslužnosti veřejnou hromadnou dopravou 

 Obnova regionálních železničních tratí 

 Umístění vysokorychlostní traťě 

 Rozvoj cyklostezek 

Hrozby 
 Nedostatečné tempo budování a intenzifikace kanalizačních systémů a ČOV 

bude mít negativní vliv na čistotu vodních toků a kvalitu ostatních složek 
životního prostředí 

Sociodemografické podmínky 

Silné stránky 
 Nízký index stáří je v obcích Habrovany, Chuderov, Petrovice, Přestanov, 

Trmice, Velké Chvojno 

Slabé stránky 

 Obyvatelstvo v SO ORP Ústí nad Labem stárne (zvyšuje se index stáří). Klesá 
procento obyvatel v produktivním věku, ale i procento obyvatel věkové 
skupiny do 14 let 

 Nejvyšší index stáří je v obcích Homole u Panny, Malé Březno. Nejvíce osob 
v produktivním věku je v obci Petrovice, Velké Chvojno a Stebno, což 
představuje hrozbu do budoucna v rámci procesu stárnutí 

 Nejvíce obyvatel ubývá v obcích Libouchec, Malé Březno, Ryjice a Ústí nad 
Labem 

Příležitosti 

 Zavedení ordinací praktického lékaře pro dospělé, děti a dorost alespoň 
některé dny v týdnu do všech obcí 

 Rozvoj sociálních služeb, rozšíření stávající pečovatelské služby a zřízení 
domova pro seniory 

 Růst počtu obyvatel vlivem suburbanizace 

Hrozby 
 Stárnutí obyvatel obcí s nedostatečnou kapacitou ubytovacích zařízení pro 

seniory 

 Zavření školských zařízení kvůli nedostatečnému počtu žáků 

Bydlení 

Silné stránky 

 Relativní nárůst bytového fondu v obcích Chabařovice, Chlumec, Chuderov, 
Přestanov, Řehlovice, Telnice, Tisá, Velké Březno a Velké Chvojno 

 Nejvíce novostaveb mezi roky 1981 až 2001 bylo postaveno v obcích 
Habrovany, Chlumec, Chuderov a Tašov 

 Nízké zastoupení domů postavěných do roku 1919 v obcích Chlumec, Tašov 
a Ústí nad Labem (do 15 % z celkového bytového fondu) 

 Všechny obce mají územní plán 

Slabé stránky 

 Podprůměrný nárůst bytového fondu ve srovnání s krajským průměrem. 
SO ORP Ústí nad Labem patří k ORP s průměrným počtem novostaveb v 
Ústeckém kraji 

 Od roku 2001 stagnace bytové výstavby v obcích Habrovany a Zubrnice. 
Nízký růst bytového fondu byl naměřen v obcích Dolní Zálezly, Homole u 
Panny, Libouchec, Malé Březno, Petrovice, Ryjice, Trmice a Ústí nad Labem 
(pod 4 % změny bytové výstavby) 

 Vysoké zastoupení domů vystavěných do roku 1919 v obcích Dolní Zálezly, 
Homole u Panny, Chabařovice, Malé Březno, Velké Chvojno 

 Limity využití území pro bydlení vyplývající z hlediska ochrany přírody, 
ložisek nerosných surovin 

Příležitosti 
 Vymezení ploch pro nové byty v rámci ÚPD obcí 

 Převod stavebních parcel od pozemkového fondu 

 V řadě obcí se provádí zasíťování pozemků 
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Hrozby 

 Pozemky ve vlastnictví soukromníků nebo pozemkového fondu (špatně se 
získávají) 

 Nedostatečná podpora obecní a individuální bytové výstavby 

 Stárnutí bytového fondu 

Rekreace 

Silné stránky 

 Potenciál pro rozvoj turismu – příroda (České Středohoří, mikroregion 
Labské Skály, Tiské stěny) 

 ZOO v Ústí nad Labem 

 Významná historie území – bitva u Chlumce a Přestanova (vojenské 
hřbitovy, pomníky bitvy) 

 Rozsáhlá síť značených turistických a cyklistických tras – aktivní trávení 
volného času 

 Kulturní dědictví – mnoho zámků a hradů v této lokalitě, především zámek 
Libouchec, hrad Blansko v Ryjicích, zámek Trmice, zřícenina hradu Střekov, 
zámek Velké Březno, muzeum lidové architektury v Zubrnicích. 

Slabé stránky 

 Nedostatek ubytovacích zařízení vyšší kvality v území. Absence ubytovacích 
zařízení v menších obcích 

 Klesá návštěvnost okresu Ústí nad Labem, do kterého SO ORP spadá 

 Snižuje se délka pobytu v ubytovacích zařízeních 

Příležitosti 

 Využití sousedství s Německou spolkovou republikou 

 Rozvoj kvality ubytovacích zařízení 

 Rozvoj doplňkové infrastruktury cestovního ruchu budování parkovacích 
míst, budování či modernizace sportovních, kulturních a společenských 
zařízení, turistické značeni, atd.) 

 Využití rekultivovaných území pro rekreaci 

Hrozby 

 Nedostatek vlastních prostředků pro rozvoj kvality ubytovacích zařízení 

 Možné negativní environmentální dopady v souvislosti s rozvojem 
cestovního ruchu 

 Narušení krajinného rázu Krušných hor výstavbou dalších elektráren 

Hospodářské podmínky 

Silné stránky 

 Rozvoj průmyslové zóny v Ústí nad Labem 

 Nižší míra nezaměstnanosti je v obcích Dolní Zálezly, Habrovany, Ryjice, 
Tašově, Telnice 

 Nižší podíl dlouhodobě nezaměstnaných v obcích Habrovany, Chlumec, 
Tašov 

 Vyšší míra podnikatelské aktivity v obcích Ryjice, Zubrnice, Malečov a Tašov 

Slabé stránky 

 Klesá počet obsazených pracovních míst. Počet nezaměstnaných na 1 volné 
pracovní místo se zvyšuje 

 Vysoká míra nezaměstnanosti v obcích Homole u Panny, Chabařovice a 
Trmice 

 Vysoký počet dlouhodobě nezaměstnaných v obcích  Trmice, Chabařovice 

 Nižší míra podnikatelské aktivity v obcích Habrovany, Trmice, Povrly 

Příležitosti 

 Možnost rozvoje cestovního ruchu (České Středohoří, České Švýcarsko) 

 Blízkost Teplic, Litoměřice, Děčín a dalších větších měst pro zajištění dalších 
pracovních příležitostí 

 Rozvoj drobných i rozsáhlejších podnikatelských aktivit 

 Blízkost německých hranic – noví investoři, nové pracovní příležitosti 

Hrozby 
 Ukončení činnosti několika významných zaměstnavatelů by měla za 

následek zvýšení míry nezaměstnanosti 
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 Nárůst počtu dlouhodobě nezaměstnaných - postupná ztráta lidského 
kapitálu 

 Nedostatek pracovních příležitostí ohrožující stabilizaci obyvatelstva 
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Tabulka 8 Vyhodnocení stavu území za jednotlivé obce 

Dolní Zálezly 

Horninové prostředí a geologie 

Silné stránky  

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  Potencionální a aktivní sesuvná území 

Vodní režim 

Silné stránky  Přítomnost Moravanského vodopádu 

Slabé stránky  Část zastavěného území zasahuje do aktivní zóny záplavového území 

Příležitosti  

Hrozby  Ohrožení zastavěného území záplavami – Q50, Q100 

Hygiena životního prostředí 

Silné stránky  Ovzduší se zlepšuje 

 Obec vlastní sběrný dvůr 

Slabé stránky  Zhoršená kvalita ovzduší vzhledem k imisním limitům pro ochranu zdraví 

 Přetížená silnice I/30, hlučnost, prašnost 

Příležitosti  Uvedením do provozu dálnice D8 se usnadní průjezdnost  silnice I/30 a sníží 
se její zatížení 

Hrozby  

Ochrana přírody a krajiny 

Silné stránky  CHKO České středohoří (356,4 ha) 

 Evropsky významná lokalita (230,84 ha) 

 Výskyt ještěrky zelené 

 Obec s nejdelším počtem hodin slunečního svitu (v minulosti zde byly 
sluneční lázně) 

 Přívoz přes řeku Labe 

 Významný vyhlídkový bod – Dubický kostelík (obec Řehlovice), pohled na 
Bránu Čech Českého středohoří 

Slabé stránky  

Příležitosti  Rozvoj cestovního ruchu 

Hrozby  

Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 

Silné stránky  Vysoká úroveň koeficientu ekologické stability 3,63 

Slabé stránky  

Příležitosti  Obnovení vinařství, zahradnictví 

Hrozby  

Veřejná dopravní a technická infrastruktura 

Silné stránky  Výborné vybavení technickou infrastrukturou – plyn, kanalizace 

 Napojení na silnici I třídy 

 Přímé napojení na železnici 

 Výborná dostupnost ORP Ústí nad Labem 

Slabé stránky  Kanalizace není napojena na ČOV (chybí okrajová část) 

 Železnice protínající obec 

Příležitosti  Rozšíření a modernizace kanalizace 

 Možné napojení na ČOV Sebuzín – napojení navrženo pod korytem Labem 

http://www.dolni-zalezly.cz/
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(návrh SČVK) 

Hrozby  Z absence napojení kanalizace na ČOV hrozí znečištění životního prostředí 

Sociodemografické podmínky 

Silné stránky  

Slabé stránky  Počet obyvatel stagnuje 

Příležitosti  Domov důchodců 

Hrozby  

Bydlení 

Silné stránky  Zdravotní středisko 

 Mateřská škola 

 Dostatek zastavitelných ploch pro občanskou vybavenost a bydlení 

 Schválený územní plán 

Slabé stránky  Absence základní školy 

Příležitosti  Obnovení základní školy – záleží na počtu dětí 

Hrozby  Stagnace rozvoje obce 

 Nižší atraktivnost obce pro mladé rodiny vzhledem k absenci 

 základní školy 

Rekreace 

Silné stránky  Vysoký potenciál individuální rekreace – např horolezecká stěna na skále 
Mlynářův kámen, cyklotrasa (napojení na přívoz), přívoz, parkoviště pro 
osobní lodní dopravu – 16 boxů pro motorové čluny a plachetnice 

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  

Hospodářské podmínky 

Silné stránky  Vyšší míra podnikatelské aktivity 

 Nízká dlouhodobá nezaměstnanost 

Slabé stránky  

Příležitosti  Využití opuštěných objektů (penzion Labe a hotel Praha) - Obchod, penzion, 
restaurace – zvýšení cestovního ruchu 

Hrozby  

Člen Severočeského sdružení obcí (SESO) 
Člen mikroregionu Milada  

http://www.seso.cz/
http://www.milada-vylety.cz/
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Habrovany 

Horninové prostředí a geologie 

Silné stránky  

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  

Vodní režim 

Silné stránky  Žádné záplavy 

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  Vodní dílo Habrovany – špatný technický stav 

Hygiena životního prostředí 

Silné stránky  

Slabé stránky  Zhoršená kvalita ovzduší vzhledem k imisním limitům pro ochranu zdraví 

Příležitosti  

Hrozby  Výskyt starých ekologických zátěží – velkokapacitní kravín 

Ochrana přírody a krajiny 

Silné stránky  Část území leží v CHKO České středohoří 

Slabé stránky  

Příležitosti  Rozvoj cestovního ruchu daný přítomností CHKO 

Hrozby  

Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 

Silné stránky  

Slabé stránky  Málo stabilní krajina, výrazně přetvořena člověkem (KES 0,63) 

Příležitosti  

Hrozby  

Veřejná dopravní a technická infrastruktura 

Silné stránky  Městská hromadná doprava, dobré napojení na ORP Ústí nad Labem 

 Stavba dálnice 

Slabé stránky  Chybí jednotná kanalizace a napojení na ČOV 

 Chybí plynovod 

 Absence napojení na železnici 

 Nedostatečná průchodnost krajinou 

 Absence chodníků 

Příležitosti  Vybudování kanalizace a ČOV 

Hrozby  Z absence napojení kanalizace na ČOV hrozí znečištění životního prostředí 

 Nárůst individuální automobilové dopravy 

Sociodemografické podmínky 

Silné stránky  Velmi nízký index stáří 

 Občanská vybavenost – obchod, hostinec, dětské hřiště 

 Občanská vybavenost – kulturní zařízení, zdravotnictví, školství  v dobré 
dojezdové vzdálenosti do sousední obce Řehlovice, Trmice, Ústí nad Labem 

Slabé stránky  Počet obyvatel mírně klesá  

Příležitosti  

Hrozby  

Bydlení 

http://www.obechabrovany.cz/
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Silné stránky  

Slabé stránky  Stagnace bytového fondu 

 Mnoho starých domů 

Příležitosti  

Hrozby  

Rekreace 

Silné stránky  Cyklotrasa 

Slabé stránky  Nízký turistický potenciál 

Příležitosti  

Hrozby  

Hospodářské podmínky 

Silné stránky  

Slabé stránky  Velmi nízká míra podnikatelské aktivity 

Příležitosti  Využití brownfieldu (bývalý kravín) pro vybudování zemědělského objektu 

Hrozby  

Člen Severočeského sdružení obcí (SESO) 
Člen mikroregionu Milada  

http://www.seso.cz/
http://www.milada-vylety.cz/
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Homole u Panny 

Horninové prostředí a geologie 

Silné stránky  Chráněné ložiskové území (Lhota pod Pannou) – stavební kámen 

Slabé stránky  

Příležitosti  Ložisko nerostných surovin – trachyt 

Hrozby  Potenciální a aktivní sesuv 

 Poddolované území 

Vodní režim 

Silné stránky   

Slabé stránky  Záplavové území (povodeň 2010) 

 V případě lokálních záplav nejvíce zranitelná část obce – Byňov 

 V případě přívalových dešťů ohrožena prakticky celá obec 

Příležitosti  

Hrozby  

Hygiena životního prostředí 

Silné stránky  Ovzduší – nepřekročení limitu ZdrLV 

Slabé stránky  Přítomnost staré ekologické zátěže – Lhota u Panny 

Příležitosti  

Hrozby  

Ochrana přírody a krajiny 

Silné stránky  Území CHKO České středohoří (1 175,13 ha) – II a III zóna 

 Evropsky významná lokalita (163,07 ha) – návrh 

 PP Magnetovec – Skalní hřib 

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  

Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 

Silné stránky  Vysoký koeficient ekologické stability (KES 8,57) 

 Rozloha orné půdy vzrostla od roku 2010 o 5 % 

Slabé stránky  Stagnace zemědělství 

Příležitosti  

Hrozby  

Veřejná dopravní a technická infrastruktura 

Silné stránky  Obec má ČOV, ale pokrývá pouze část obce Homole 

Slabé stránky  Chybí plynovod 

 Absence napojení na železnici 

 Absence kvalitního dopravního napojení (silnice I. třídy) 

 Absence vodovodu (Babiny II, Haslice) 

Příležitosti  Modernizace ČOV 

Hrozby  Nárůst individuální automobilové dopravy 

Sociodemografické podmínky 

Silné stránky  

Slabé stránky  Roste počet obyvatel nad 65 let 

 Nedostatečná občanská vybavenost – chybí zdravotnictví, školství, sportovní 
zařízení 

 Vysoký index stáří 

http://www.homoleupanny.cz/
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Příležitosti  

Hrozby  

Bydlení 

Silné stránky  

Slabé stránky  Stagnace bytového fondu 

 Převaha starších domů 

Příležitosti  

Hrozby  

Rekreace 

Silné stránky  Významné urbanistické hodnoty (Homole u Panny, Bláhov) 

 Muzeum minerálů, kostel Sv Pia V 

 Cyklotrasy 

Slabé stránky  Nízký turistický potenciál 

Příležitosti  Propagace obce 

 Zřízení ubytovacích a stravovacích zařízení 

Hrozby  

Hospodářské podmínky 

Silné stránky  

Slabé stránky  Nižší míra podnikatelské aktivity 

 Absence průmyslových ploch 

Příležitosti  

Hrozby  

Člen Krajské sítě Národní sítě Místních akčních skupin České republiky Ústeckého kraje (MAS Labské 
skály) 

http://www.maslabskeskaly.cz/
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Chabařovice 

Horninové prostředí a geologie 

Silné stránky   

Slabé stránky  Dobývací prostor hnědého uhlí Chabařovice (807,7 ha) 

Příležitosti  Ložisko nerostných surovin – Lom Chabařovice (hnědé uhlí, detrit, xylit) 
Dotěžení zásob hnědého uhlí (ÚAP kraje) 

Hrozby  Potenciální a aktivní sesuv 

 Staré důlní dílo (370,74 ha) 

 Poddolované území 

Vodní režim 

Silné stránky  

Slabé stránky  Do zastavěného území zasahuje aktivní záplavové území 

Příležitosti  Výstavba protipovodňových opatření (Ždírnický potok – koryto již 
zrekonstruováno) 

Hrozby  Ohrožení zastavěného území záplavami – Q50, Q100 

 Rekultivovaná skládka Chabařovice – možnost potencionálního sesuvu 

Hygiena životního prostředí 

Silné stránky  

Slabé stránky  Zhoršená kvalita ovzduší vzhledem k imisním limitům pro ochranu zdraví  

 Prašnost, hlučnost z lomu 

 Silnice I/13 a  II/253 – větší zatížení 

 Opakovaný se výskyt nepovoleného nakládání s odpady (viadukt pod tratí, 
Hrbovice, U ocelárny) 

Příležitosti  

Hrozby  

Ochrana přírody a krajiny 

Silné stránky  Část předmětného území  (Lom Chabařovice)  je již zrekultivována 

Slabé stránky  

Příležitosti  Postupující rekultivace bývalého dolu Chabařovice 

Hrozby  

Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 

Silné stránky  

Slabé stránky  Nízký koeficient ekologické stability (KES 0,34) 

Příležitosti  

Hrozby  

Veřejná dopravní a technická infrastruktura 

Silné stránky  Výborné vybavení technickou infrastrukturou – kanalizace, plynofikace, 
napojení na ČOV Ústí nad Labem 

 Napojení na silnici I třídy 

 Kvalitní dopravní napojení (blízkost dálnice D8) 

 Výborná dostupnost ORP Ústí nad Labem hromadnou autobusovou 
dopravou 

Slabé stránky  Absence napojení na železnici 

 Nedostatečná kapacita kanalizace 

 Doprava prochází centrem města Chabařovice – přetížena, vyšší emise, 
hlučnost, prašnost 

 Špatný stav komunikací a chodníků (Roudníky) 

http://www.chabarovice.cz/
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Příležitosti  Modernizace kanalizace 

 Návrh vysokorychlostní tratě (Zásady územního rozvoje) 

 Modernizace železnice č 130 (Zásady územního rozvoje) 

 VPS V6 – propojení vodovodní soustavy mezi Ústí nad Labem a Teplicemi 
(Zásady územního rozvoje) 

Hrozby  

Sociodemografické podmínky 

Silné stránky  Výrazná migrace obyvatel do města Chabařovice 

 Výborné vybavení sociální infrastrukturou – kulturní dům, ordinace 
praktického lékaře a stomatologa, základní školy a mateřská škola, knihovna 

Slabé stránky  Absence zubaře 

Příležitosti  Propagace obce 

Hrozby  

Bydlení 

Silné stránky  Růst bytového fondu 

 Rekonstruované staré domy 

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  

Rekreace 

Silné stránky  Turistický potenciál pro cestovní ruch – jezero Milada, cyklotrasy, 
Chabařovická pouť, autokemp, chatový tábor, horolezecká stěna, koupaliště 

 Muzeum 

 Sportovní areál; plochá dráha - motokros; sportovní rybolov 

 Velký počet aktivně působících spolků či občanských sdružení – FK Slovan, TJ 
Slovan, Motoklub F,  Speedwayclub, HO SCV Chabařovice 

Slabé stránky  Nedostatek ubytovacích a stravovacích zařízení 

 Nedostatečná propagace regionu  

Příležitosti  Vodní turistika (jezero Milada) 

Hrozby  V důsledku nových průmyslových ploch podél krajinné památkové zóny a 
v blízkosti nemovitých kulturních památek snížení cestovního ruchu 

Hospodářské podmínky 

Silné stránky  Velké firmy, Zahradnictví 

 Dostatek průmyslových ploch 

 Blízkost dálnice D8  

 Využití nevyužitých areálů – Slévárna (Straka a Straka) 

Slabé stránky  Nižší míra podnikatelské aktivity 

 Vysoká míra nezaměstnanosti 13,1%/12,8% (ČSÚ 31.03.2014) 

 Vysoká dlouhodobá nezaměstnanost 

Příležitosti  Plánovaná rekreační zóna Jezero Milada – nová pracovní místa 

 Rozvoj nových rozsáhlých průmyslových ploch (výstavba Spalovny 
v Hrbovicích - využití pryžového a textilního odpadu; ve fázi EIA) 

 Revitalizace bývalého mlýnu v centru obce – zpracovaný projekt 

 Využití nevyužívaných areálů a objektů (vlakové nádraží) 

Hrozby  Zánik firem 

 Zvýšení nezaměstnanosti 

 Pokračování dlouhodobé nezaměstnanosti 

Člen Severočeského sdružení obcí (SESO) a Člen mikroregionu Milada  

http://slovanchabarovice.webnode.cz/
http://sport.vksport.cz/
http://sport.vksport.cz/
http://www.motochabarovice.cz/
http://www.speedwayclub-chabarovice.estranky.cz/
http://www.horosvaz.cz/oddily-chs/ho-scv-chabarovice/
http://www.seso.cz/
http://www.milada-vylety.cz/
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Chlumec 

Horninové prostředí a geologie 

Silné stránky  Přítomnost chráněných ložiskových území 

 Pestrá geologická skladba 

 Podkrušnohorská pánev nejbohatší uhelná pánev v ČR 

 Nízké hodnoty radonového indexu 

Slabé stránky  Nestabilita podloží – ohrožení sesuvy – výskyt aktivních a potencionálních 
sesuvů 

 Možnost vzniku strží 

 Četný výskyt poddolovaných území 

Příležitosti  Ložisko nerostných surovin – hnědé uhlí, detrit, xylit 

 Uchování zdrojů nerostných surovin pro budoucí využití 

 Činnost vedoucí k stabilitě podloží a zabránění vzniku dalších sesuvů 

Hrozby  Potenciální a aktivní sesuv 

 Přítomnost starých důlních děl 

 Poddolované území 

 Výskyt sesuvných území 

 Zpětné ukládání nevhodných odpadů 

 Pokračující devastace krajiny vlivem těžby nerosných surovin 

Vodní režim 

Silné stránky  Chráněná oblast přirozené akumulace vod 

 Prameny 

 Relativně velký počet vodních toků a ploch 

 Dostatečná kapacita zdrojů vody 

 Podoba vodních toků má charakter horských bystřin 

Slabé stránky  Časté splavování půdy v podkrušnohorské oblasti v severní části území, 
zrychlený odtok za přívalových srážek 

 Voda znečišťována průsaky z polí i průsaky přímým odváděním splaškových 
vod 

Příležitosti  Zvýšení retenční a akumulační schopnosti území 

 Budování technické infrastruktury v jednotlivých částech obce 

 Zabraňování znečištění povrchových a podzemních vod 

 Nalezení nových zdrojů pitné vody 

Hrozby  Záplavové území Ždírnický potok 

 Havárie a další antropogenní aktivity 

 Ohrožení kvality VT vodní erozí, lidskou činností (zástavba v bezprostřední 
blízkosti vodních ploch a toků) 

 Vyčerpání stávajících zdrojů pitné vody 

Hygiena životního prostředí 

Silné stránky  V obci zajištěná separace odpadu 

 Malý počet lokálních zdrojů znečištění životního prostředí 

 Nízká hustota obyvatel 

Slabé stránky  Zhoršená kvalita ovzduší vzhledem k imisním limitům pro ochranu zdraví 

 Silnice I/13 – větší zatížení 

 Přítomnost významných komunikací – znečišťování ovzduší 

 Staré zátěže území a kontaminované plochy 

 Nevyužívané objekty a jejich špatný stavebně-technický stav (brownfields) 

 Absence měření stavu kvality povrchových vod 

 Absence požárních nádrží 

http://www.mesto-chlumec.cz/
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 Nepovolené nakládání s odpady (Hrbovice) 

Příležitosti  Vyloučení výstavby výrobních a jiných zdrojů s negativními vlivy na životní 
prostředí 

 Optimalizace lokálních topenišť (změna topných medií) a podpora ekologicky 
šetrných zdrojů vytápění 

 Možnost využívání obnovitelných zdrojů energie 

 Podpora a zintenzivnění třídění odpadu a zpětné materiálové využití 

 Likvidace starých ekologických zátěží 

 Vyloučení výstavby nových skládek odpadů 
Hrozby  Spalování nevhodných substancí v domácnostech 

 Havárie, ohrožení kontaminací vodních zdrojů 

 Zvýšení produkce odpadů 

 Zarůstání starých zátěží a brownfieldů plevelnými alergeny 

Ochrana přírody a krajiny 

Silné stránky  Evropsky významná lokalita Strýcovský rybník (3,58 ha), 

 Evropsky významná lokalita Východní Krušnohoří (459,88 ha) 

 Existence významných krajinných prvků ze zákona, navržené VKP 
registrované 

 Vysoká rozmanitost krajinných struktur 

 Přítomnost Krušných hor 

Slabé stránky  Absence zvláště chráněných území 

 V jižní části správního území patrný nešetrný zásah rozsáhlé těžby 

 Rozšiřování zastavitelných ploch do referenčních pohledů, postupné narušení 
obrazu sídel 

Příležitosti  Realizace ÚSES 

 Vymezení oblastí a míst krajinného rázu a důsledná ochrana přírody a 
krajiny, její přírodní, kulturní a historické hodnoty 

 Využití přítomnosti cenných krajinných scenérií pro rekreační účely 

 Při nové výsadbě postupovat dle odborného návrhu kompetentní osoby 
k zachování přírodních hodnot území 

 Péče o nelesní zeleň 

 Revitalizace vodních toků 

 Budování naučných stezek 

 Zvyšování druhové pestrosti porostů 

 Zabránění výsadby cizorodých dřevin a porostů 

Hrozby  V důsledku rozvoje obce možná suburbanizace s okolní obcí (srůstání) 

 Nedůslednosti v ochraně a tvorbě prvků ÚSES 

 Nekontrolovatelný rozvoj sídel do volné krajiny 

 Znovu obnovení železniční tratě 

 Nedostatečný zájem a aktivita v oblasti ochrany významných krajinotvorných 
prvků (vodní toky, rybníky, nivy, lesy) 

 Zánik přirozeného ekosystému v důsledku neodborného zásahu do přírody 

 Nedůsledná ochrana krajinného rázu 

 Výstavba ve volné krajině 

 Výstavba v pohledově exponovaných místech 

 Nedostatek lidské potencionálu ke správě a údržbě krajiny 

 Snižování prostupnosti krajiny výstavbou plotu a podobných bariér 

 Likvidace rozptýlené mimolesní zeleně 

Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 
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Silné stránky  Převážně lesní krajina, na jihu lesozemědělská 

 Poměrný podíl orné půdy z celkové výměry zemědělské půdy (cca 50%) 

Slabé stránky  Poměrně nízké procento zemědělských ploch 

 Vysoké ohrožení imisního znečištění (průmyslové areály, dopravní 
infrastruktura) oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší 

Příležitosti  Údržba zalesnění ploch (prořezávka, doplnění vhodných dřevin 

 Zajištění ekologicky vhodného lesního hospodaření, nenarušujícího obnovu 
lesů jako VKP a ohrožení nebo oslabení jako stabilizační funkce 

 Likvidace náletů, plevelů a invazních rostlin na plochách travních porostů 

Hrozby  Preference monokulturních lesů 

 Zmenšování podílů lesních pozemků  

 eroze  

 stagnace zájmu o obhospodařování zemědělské půdy 

 Snížení retenční schopnosti krajiny 

Veřejná dopravní a technická infrastruktura 

Silné stránky  Napojení na silnici I třídy a dálnici D8 

 Výborná dostupnost ORP Ústí nad Labem 

 Dobrá dopravní dostupnost (dálnice D8, komunikace I/13) 

 Přítomnost cyklotras, dostupnost turistických a běžkařských tras 

 Veřejná doprava – součást MHD Ústí nad Labem 

 Probíhající pěší propojení sídel Chlumec a Stradov 

 Výborné vybavení technickou infrastrukturou – vodovod, kanalizace, plyn 

 Obec má ČOV 

 Dostatečné zdroje pitné vody 

Slabé stránky  Absence napojení na železnici 

 Chybějící parkovací stání u občanské vybavenosti a krajinné památkové zóny 

 Bariéra v podobě komunikace I/13 (nebezpečné přecházení přes komunikaci 
k občanské vybavenosti, krajinné památkové zóně) 

 Problémy s kanalizací ve Stradově 

 Absence parkovacích stání pro návštěvníky (Chlumec u Chabařovic) 

 Nedostatek chodníků a parkovacích stání (Chlumec u Chabařovic) 

 Absence pěšího propojení sídel (Chlumec u Chabařovic) 

 Kolizní místo na křižovatce silnice I. tř. a čerpací stanice pohonných hmot 

Příležitosti  VPS V5 – napojení kanalizace na ČOV Ústí nad Labem (Zásady územního 
rozvoje)  

 VPS V6 – propojení vodovodní soustavy mezi Ústí nad Labem a Teplicemi 
(Zásady územního rozvoje) 

 Vytvoření podmínek pro rozvoj pěší a cyklistické turistiky 

 Znovuobnovení železniční tratě 

 Doplnění chodníků v sídlech a zajištění bezpečnosti chodců 

 Budování kanalizačního systému s čištěním v sídlech, kde není ČOV 

 Plynofikace sídel Český Újezd, Střížovice 

 Parkovací stání pro návštěvníky (Chlumec u Chabařovic) 

 Pěší propojení mezi částmi obce 

Hrozby  Kanalizace a ČOV – nedostatečná kapacita, v případě využití nových 
zastavitelných ploch nutnost problém řešit, stav řešen s SČVK 

 Zrušení železniční trati Děčín – Oldřichov 

 Nedostatek prostředků na údržbu a opravy komunikací 

 Nedostatečný zájem o údržbu a rozšíření dopravní infrastruktury 
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 Nedostatek finančních prostředků na údržbu a výstavbu technické 
infrastruktury 

 Používání nekvalitní paliv a spalování odpadků v domácnostech 

 Žandov bez kanalizace – omezen rozvoj 

Sociodemografické podmínky 

Silné stránky  migrace obyvatel obce 

 Výborné vybavení sociální infrastrukturou - základní škola, dvě mateřské 
školy, mateřské centrum, ordinace praktických lékařů, dům s pečovatelskou 
službou, domov pro seniory, pošta, knihovna, hřbitov, lékárna, bowling, 
sportovní areál a obvodní oddělení Policie ČR 

 Existence městské hromadné dopravy 

 Výborná dostupnost obce s rozšířenou působností 

 Věková struktura obyvatel v celorepublikovém průměru 

 Atraktivní přírodní prostředí (severní část území) 

 Zvyšující se počet vysokoškolsky vzdělaných obyvatel 

Slabé stránky  Počet obyvatel stagnuje 

 Snižování počtu obyvatel ve věku 0 – 14 let 

 Postupný negativní demografický vývoj obyvatelstva 

 Kolísavé migrační saldo obce 

 Nutnost dojížďky za vzděláním a za prací 

Příležitosti  Vytvoření kvalitních životních podmínek pro mladé obyvatele 

 Stabilita obyvatel 

 Revitalizace veřejných prostorů 

 Zlepšení životní úrovně obyvatel 

 Vytvoření podmínek pro imigraci 

 Čerpání dotací 

 Nové pracovní příležitosti (průmyslové zóny u dálnice č. 8) 

 Rozvoj občanské vybavenosti 

Hrozby  Ekonomická krize a sociální dopady 

 Odliv obyvatelstva v reproduktivním věku 

 Nárůst podílu obyvatel věkové skupiny +65 

 Snižující se podíl předproduktivní a produktivní složky obyvatel 

 Realizace bytových domů v sídlech venkovského charakteru, rozvoj výstavby 
tzv. podnikatelského baroka a nekontrolovatelný rozvoj nové zástavby do 
volné krajiny a přírodě blízkých a významných partií 

Bydlení 

Silné stránky  Růst bytového fondu 

 Výrazná převaha novostaveb 

 Převážná část rodinných domů v sídlech Žandov, Stradov, Střížovice, Český 
Újezd 

 Vysoká dopravní dostupnost silničního napojení na významná regionální 
centra – Ústí nad Labem, Teplice 

 Dobrý stav technické infrastruktury 

Slabé stránky  Výstavba nových bytových domů bez adekvátního veřejného prostoru 

 Zhoršená dopravní dostupnost a prostředí v rozvojových lokalitách 

 Chybějící pěší cesty, chodníky 

 Nedostatek veřejných prostranství v nových plochách pro bydlení 

Příležitosti  Regulace nové výstavby 

 Zvyšující se úroveň bydlení – rostoucí TI bytového fondu 
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 Vymezení nových ploch pro veřejná prostranství 

Hrozby  Přesun obyvatel do větších obcí a měst 

 Stárnutí bytového fondu 

 Opouštění stávajících domů a bytů vlivem nedostatečného hospodářského a 
ekonomického prostředí 

Rekreace 

Silné stránky  Turistický potenciál – rybníky (koupaliště, sportovní rybolov) 

 Krajinná památková zóna – památník bitvy z roku 1813, Kaple Nejsvětější 
Trojice, lidová architektura 

 Přítomnost cyklotras, turistických tras, běžeckých tras 

 Ideální poloha obce jako výchozí bod do turistických oblastí 

 Přítomnost četných turistických oddílů 

 Bohatá kulturní a přírodní hodnota území (především v severní části) 

 Dobrá dopravní dostupnost 

Slabé stránky  Nevyčerpání rekreačního potenciálu území 

 Přítomnost průmyslových areálů a významných a pro přírodu zatěžujících 
dopravních komunikací minimální propojení Krušných hor 

 Nízký rekreační potenciál v jižní části území 

 Absence turistických tras – popř. propojení se stávajícími v jižní časti území 
(Český Újezd, Střížovice – propojení s červenou turistickou trasou 

 Nedostatečné propojení dopravní zázemí (záchytné parkoviště u krajinné 
památkové zóny) 

Příležitosti  Realizace parku kolem rybníka – pláže, občerstvení 

 Regenerace památek 

 Zlepšení informačního a komunikačního systému 

 Řešení dopravy v klidu u zájmových míst 

 Výstavba turistických a cyklistických tras – propojení s Ústí nad Labem 

 Využití jedinečné polohy pod Krušnými horami jako výchozí bodu 

Hrozby  Pokles turistického zájmu 

 Ohrožení atraktivity území v důsledku necitlivé lidské činnosti, pokračování 
těžby, výstavby průmyslových areálů na exponovaných místech 

 Nedostatečná technická infrastruktura a sociální vybavenost 

 Nedostatečný nebo stagnující rozvoj rekreačního potenciálu území 

Hospodářské podmínky 

Silné stránky  Nízká míra nezaměstnanosti 

 Nízká dlouhodobá nezaměstnanost 

 Dostupnost větších sídel (Ústí nad Labem, Teplice) 

 Ekonomicky aktivní obyvatelé v republikovém průměru 

 Atraktivní přírodní prostředí 

 Nadprůměrný podíl zaměstnaných v průmyslu 

Slabé stránky  Nižší míra podnikatelské aktivity 

 Snižující se počet ekonomicky aktivních obyvatel 

 Oblast s vysokou mírou nezaměstnanosti 

 V důsledku krize vzrůstající počet nezaměstnaných obyvatel 

 Nutnost dojížďky za prací (82%) => 41,6% (ČSÚ 2013) 

 Částečně využívaný zemědělský areál (Český Újezd) 
Příležitosti  Rozvoj rozsáhlých průmyslových ploch (Chabařovice) 

 Pracovní příležitosti v průmyslových zónách u významných komunikací 

 Zřízení úplné technické vybavenosti pro rozvoj či stabilitu sídel 
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 Rozvoj služeb př. v souvislosti rozvojem cestovního ruchu 

Hrozby  Nárůst nezaměstnanosti 

 Vysoký podíl obyvatel vyjíždějících do zaměstnání hrozící hospodářský útlum 
zemědělství 

 Omezení počtu pracovních příležitostí 

Zdroj: SWOT poskytnutá obcí v září 2014 
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Chuderov 

Horninové prostředí a geologie 

Silné stránky   

Slabé stránky   

Příležitosti   

Hrozby   

Vodní režim 

Silné stránky  Výskyt mnoha pramenů na území obce 

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  

Hygiena životního prostředí 

Silné stránky  Přírůstek lesních pozemků o 2 % od roku 2010 (7,98 ha) 

Slabé stránky  Staré ekologické zátěže (Chuderov, Arnultovice u Lučního Chvojna) 

 Opakovaný se výskyt nepovoleného nakládání s odpady (Radejšín, Žežice, 
Chuderovec, Chuderov) 

Příležitosti  Sanace starých ekologických zátěží 

Hrozby   

Ochrana přírody a krajiny 

Silné stránky  Území CHKO České středohoří (1 324,60 ha), především III zóna 

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  

Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 

Silné stránky  

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  

Veřejná dopravní a technická infrastruktura 

Silné stránky  Dobrá dostupnost ORP Ústí nad Labem veřejnou linkovou dopravou 

 Plynofikace obce Chuderov 

 Obec má ČOV, ale nepokrývá celé území 

Slabé stránky  Chybí jednotná kanalizace a napojení na ČOV 

 Absence napojení na železnici 

 Absence kvalitního dopravního napojení (silnice I třídy) 

 Špatný stav komunikací (Žežice u Chuderova, Chuderovec) 

Příležitosti  Modernizace a rozvoj kanalizace 

Hrozby  Z absence napojení kanalizace na ČOV hrozí znečištění životního prostředí 

 Komunikace ohrožená sesuvem (Chuderovec) 

 Absence chodníku – nebezpečná komunikace (Chuderov) 

 Nedostatečné zásobování vodou pro část Chuderov a Chuderovec (V případě 
zastavění rozvojových ploch problém viz územní studie) 

Sociodemografické podmínky 

Silné stránky  Dostatečné množství zastavitelných ploch pro bydlení 

 Výborné vybavení sociální strukturou (Chuderov) 

Slabé stránky  Absence zubaře 

http://www.chuderov.cz/
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Příležitosti  Dům pro seniory (čeká se na dotace) 

Hrozby   

Bydlení 

Silné stránky  Velké množství novostaveb 

Slabé stránky  Absence základní školy 

Příležitosti  

Hrozby  

Rekreace 

Silné stránky  Dochovaná historická urbanistická struktura sídel i typ zemědělských 
usedlostí  (Libov, Sovolusky a  Radešín) 

 Hrad Blansko 

 Lidová architektura (Radešín) 

 Významná vyhlídková místa (Radešín) 

 Cyklotrasa 

Slabé stránky  

Příležitosti  Zajištění  ubytovacích a stravovacích zařízení 

Hrozby  

Hospodářské podmínky 

Silné stránky  Nízká dlouhodobá nezaměstnanost 

Slabé stránky  

Příležitosti  Využití zemědělského areálu (Lipová pod Blanskem) 

Hrozby  

Člen Krajské sítě Národní sítě Místních akčních skupin České republiky Ústeckého kraje (MAS Labské 
skály) 

http://www.maslabskeskaly.cz/
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Libouchec 

Horninové prostředí a geologie 

Silné stránky  

Slabé stránky  

Příležitosti  Ložisko nerostných surovin – čedič, nefelinit 

Hrozby  Potencionální sesuv 

Vodní režim 

Silné stránky  Chráněná oblast přirozené akumulace vod 

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  

Hygiena životního prostředí 

Silné stránky  

Slabé stránky  Zhoršená kvalita ovzduší vzhledem k průjezdu silniční dopravy (silnice I/13) 
zastavěným územím 

Příležitosti  Sanace starých ekologických zátěží na okraji obce 

Hrozby  

Ochrana přírody a krajiny 

Silné stránky  Území CHKO Labské pískovce (1 175,87 ha) 

 Evropsky významná lokalita – 288,61 ha (Libouchecké bučiny), 642,88 ha 
(Východní Krušnohoří) 

 Ptačí oblast – 474,10 ha (Labské pískovce), 138,88 ha (Východní Krušné 
Hory) 

 Přírodní rezervace – Libouchecké rybníčky 

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  

Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 

Silné stránky  

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  

Veřejná dopravní a technická infrastruktura 

Silné stránky  Výborné vybavení technickou infrastrukturou – plynofikace, kanalizace, má 
FVE 

 Obec má ČOV 

 Napojení na silnici I třídy 

 Dobrá dostupnost ORP Ústí nad Labem 

 Kvalitní přímá dopravní napojení na dálnici D8, exit 80 

Slabé stránky  Silnice I/13 přetížena => nutná přeložka 

 Nedostatek chodníků, pokryto pouze centrum 

Příležitosti  Modernizace ČOV 

Hrozby   

http://www.libouchec.cz/
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Sociodemografické podmínky 

Silné stránky  Výborné vybavení sociální infrastrukturou – škola, zdravotní zařízení, pošta 

Slabé stránky  Migrace obyvatel z města 

 Z dlouhodobého hlediska klesá počet dětí (nyní silné ročníky) 

 Počet obyvatel mírně klesá 

 Absence lékařské péče 

Příležitosti  Dříve pečovatelský dům (zrušena) => úvaha nad bytovým domem pro 
seniory 

Hrozby  

Bydlení 

Silné stránky  Růst bytového fondu 

Slabé stránky  Převaha starých domů 

Příležitosti  

Hrozby  

Rekreace 

Silné stránky  Významné vyhlídkové místo – Nakléřov 

 Sportovní hala 

Slabé stránky  Slabý turistický potenciál – golfové hřiště 

Příležitosti  Obnova rozhledny Nakléřov 

Hrozby  

Hospodářské podmínky 

Silné stránky  Nižší dlouhodobá nezaměstnanost 

 Podnikatelské aktivity 
Slabé stránky  

Příležitosti  Využití nefunkčních areálů (Kravín, bývalé ČSAD) 

 Rozvoj rozsáhlých průmyslových ploch (Knínice u Libouchce, Žďár u Velkého 
Chvojna) 

 Pracovní příležitosti – vědeckotechnický park (NUPHARO) – předpoklad 
realizace v roce 2015 

 Využít brownfield ČSAD Libouchec na rekonstrukci RD anebo lehkou výrobu 

Hrozby  

Člen Krajské sítě Národní sítě Místních akčních skupin České republiky Ústeckého kraje (MAS Labské 
skály) 
Člen Severočeského sdružení obcí (SESO) 
Členem dobrovolného svazku obcí 
Mikroregion Labské skály 2009 – 2013 
Problém s vodojemem v k.ú. Libouchec 

http://www.maslabskeskaly.cz/
http://www.seso.cz/


3. úplná aktualizace ÚAP ORP Ústí nad Labem 
 
 

 
 

44 

Malé Březno 

Horninové prostředí a geologie 

Silné stránky   

Slabé stránky   

Příležitosti   

Hrozby  Potencionální sesuvy 

Vodní režim 

Silné stránky  OP vodního zdroje povrchové vody – I stupeň 

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  Zastavěné území v aktivní zóně záplavového území, Q50, Q100 

Hygiena životního prostředí 

Silné stránky  

Slabé stránky  Železnice – hlučnost 

 Silnice II/261 zatížena – hlučnost, prašnost, kamiony 

 Znečištění ovzduší lokáními topeništi  - použití tuhých paliv 

Příležitosti  

Hrozby  Nárůst automobilové dopravy – přetížení II/261 

Ochrana přírody a krajiny 

Silné stránky  Území CHKO České středohoří (1 106,38 ha), II Zóna (Leština) 

 Evropsky významná lokalita (834,63 ha) 

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  

Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 

Silné stránky  Vysoký koeficient ekologické stability (KES 8,3) 

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  

Veřejná dopravní a technická infrastruktura 

Silné stránky  Přímé napojení na železnici 

 Dobrá dostupnost ORP Ústí nad Labem 

 Vodovod – dostatečné zásobování vodou 
Slabé stránky  Chybí jednotná kanalizace a napojení na ČOV 

 Chybí plynovod 

 V případě uzavírky zvýšena dopravní zátěž nákladní automobilovou 
dopravou 

Příležitosti  Vybudování kanalizace, zvýšení počtu dopravních linek (předpoklad r. 2015) 

Hrozby  Z absence napojení kanalizace na ČOV hrozí znečištění životního prostředí 

Sociodemografické podmínky 

Silné stránky  

Slabé stránky  Počet obyvatel mírně klesá 

 Nedostatečné vybavení sociální infrastrukturou 

 Migrace obyvatel z obce 

 Vysoký index stáří 

Příležitosti  

http://www.malebrezno.cz/
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Hrozby  

Bydlení 

Silné stránky  

Slabé stránky  Stagnace bytové výstavby 

 Převaha starých domů 

 Území v převážné části se nachází v II zóně CHKO 

Příležitosti  

Hrozby  

Rekreace 

Silné stránky  Labská cyklotrasa č. 2 

 Obnovený provoz železnice Velké Březno - Zubrnice 

Slabé stránky  Nízký turistický potenciál 

Příležitosti  Cyklotrasa Malé Březno – Zubrnice 

 Zřízení ubytovacích a stravovacích zařízení 

 Vodní turistika 

 Obnovení železniční zastávky Leština (do konce roku 2014) 

Hrozby  

 Hospodářské podmínky 

Silné stránky  

Slabé stránky  Nižší míra podnikatelské aktivity 

 Vysoká dlouhodobá nezaměstnanost 

Příležitosti  

Hrozby  
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Malečov 

Horninové prostředí a geologie 

Silné stránky  

Slabé stránky  Opuštěný kamenolom (Rýdeč) – těžba do roku 1960 

Příležitosti  Ložisko nerostných surovin – znělec, nefertit (Tašov - Rovný), trachyt 
(Řetouň) 

Hrozby  Potenciální sesuvná území 

 Staré důlní dílo – 2 

 Poddolované území 

Vodní režim 

Silné stránky  Prameny – 7 

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  Zranitelná oblast (126 ha) 

Hygiena životního prostředí 

Silné stránky  

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  

Ochrana přírody a krajiny 

Silné stránky  Území CHKO České středohoří (2 364,83 ha) 

 Evropsky významná lokalita (314,59 ha), Babinské louky (7327 ha) 

 Vysoká krajinářsko estetická hodnota 

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  

Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 

Silné stránky  Vysoký koeficient ekologické stability (KES 4,84) 

 Přírůstek lesních pozemků od roku 2010 o 3,4 % (3,7 ha) 

Slabé stránky  Výrazný úbytek orné půdy od roku 2010 o 21 % (16,9 ha) 

Příležitosti  

Hrozby  

Veřejná dopravní a technická infrastruktura 

Silné stránky  Dobré vybavení technickou infrastrukturou – plynofikace, kanalizace 

 Obec má ČOV 

Slabé stránky  Absence napojení na železnici 

 Absence kvalitního dopravního napojení (silnice I třídy) 

 Špatná dostupnost ORP Ústí nad Labem 

 V zimním období v důsledku špatného počasí možné problémy 
s průjezdností 

Příležitosti  Modernizace vodovodu (Pohoří) 

 Záměr obce: Modernizace ČOV (Malečov) 

Hrozby  Nárůst individuální automobilové dopravy 

 Nedostatečné zásobování vodou (Pohoří u Malečova) 

http://www.malecovsko.cz/
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Sociodemografické podmínky 

Silné stránky  Dostatečné vybavení sociální infrastrukturou 

 Počet obyvatel se mírně zvyšuje 

 Migrace obyvatel do obce 

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  

Bydlení 

Silné stránky  Růst bytového fondu 

 Převaha novostaveb 

 Dostatek zastavitelných rozvojových ploch pro bydlení 

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  

Rekreace 

Silné stránky  Němčí - nejvýše položená ves v Českém středohoří (rovněž přezdívaná 
Středohorská Sibiř) 

 Lyžování – Lyžařský vlek (Pohoří u Malečova) 

Slabé stránky  Nízký turistický potenciál – absence cyklotras 

Příležitosti  Rozvoj cyklotras (Proboštov – zachování lidové kultury) 

 Rozvoj agroturistiky 

 Ubytovací zařízení – penzion 

 Záměr obce: Vybudování víceúčelového hřiště (revitalizace bývalého 
sběrného dvoru v k. ú. Malečov) 

 Rozšíření lyžařského areálu (Pohoří) 

Hrozby  

Hospodářské podmínky 

Silné stránky  Vysoká podnikatelská aktivita 

 Nízká dlouhodobá nezaměstnanost 

Slabé stránky  

Příležitosti  Využití bývalého státního statku, k.ú. Malečov) pro vybudování muzea 
zemědělství – mapování lokálního mikroregionu, bezbariérovou dílnu 

 Využití bývalého vojenského prostoru  (k.ú. Babiny I)pro vybudování 
ekofarmy 

Hrozby  

Člen Krajské sítě Národní sítě Místních akčních skupin České republiky Ústeckého kraje (MAS Labské 
skály) 
Člen Severočeského sdružení obcí (SESO) 

http://www.maslabskeskaly.cz/
http://www.seso.cz/
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Petrovice 

Horninové prostředí a geologie 

Silné stránky  Území nemá potenciální ani aktivní sesuv 

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  Důlní štoly - 2 

Vodní režim 

Silné stránky  Chráněná oblast přirozené akumulace vod 

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  

Hygiena životního prostředí 

Silné stránky  

Slabé stránky  Přítomnost fotofoltaické elektrárny -  znehodnocení krajinného rázu, 
hlučnost 

Příležitosti  

Hrozby  

Ochrana přírody a krajiny 

Silné stránky  Území CHKO (612,98 ha) 

 Evropsky významná lokalita – 212,19 ha (Olšový potok), 742,87 ha (Východní 
Krušnohoří) 

 Ptačí oblast – 608,57 ha (Labské pískovce), 3 320,32 ha (Východní Krušné 
Hory) 

 Přírodní rezervace - Spičák u Krásného lesa (Krásný Les v Krušných horách) 

Slabé stránky  Přítomnost fotofoltaické elektrárny -  znehodnocení krajinného rázu, 
hlučnost 

Příležitosti  

Hrozby  

Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 

Silné stránky  Zemědělci využívají  dotace 

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  

Veřejná dopravní a technická infrastruktura 

Silné stránky  Obec má ČOV (pouze v Petrovicích; Krásný Les má domovní čistírny) 

 Přítomnost fotovoltaické elektrárny – obnovitelný zdroj elektrické energie; 
stavba dočasná 

 Kvalitní dopravní napojení (blízkost dálnice) 

 Relativně dobrá dostupnost ORP Ústí nad Labem 

Slabé stránky  Chybí plynovod 

 Absence napojení na železnici 

 Absence kvalitního dopravního napojení (silnice I třídy) 

 Víkendové dopravní zatížení způsobeno příjezdem zahraničních turistů  
(+ zvýšení tržní ekonomiky obce) 

 Vodovod – potřeba posílit (Horní Petrovice) 

Příležitosti  Rozšíření kanalizace, posílení vodovodního řadu (Horní Petrovice) 

 II. etapa kanalizace – předpoklad realizace 2015 

http://www.obecpetrovice.cz/
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 Rekonstrukce chodníků v rámci projektu Bezpečný pohyb – realizace do 
konce 2014 

Hrozby  

Sociodemografické podmínky 

Silné stránky  Počet obyvatel se mírně zvyšuje 

 Migrace obyvatel do obce 

 Velmi nízký index stáří 

 Dobrá vybavenost sociální infrastrukturou 

Slabé stránky  Absence dětského lékaře 

Příležitosti  

Hrozby  

Bydlení 

Silné stránky  Růst bytového fondu 

Slabé stránky  Nedostatek ploch pro bydlení z důvodů CHKO 

Příležitosti  V oblasti hraničního pásma před rokem 1958 zastavěné území, snaha obce 
obnovit plochy bydlení 

Hrozby  

Rekreace 

Silné stránky  Turistický potenciál – cyklotrasy, turistické a běžkařské trasy 

 Muzeum – historie Petrovic – výrobky, bitvy 

Slabé stránky  

Příležitosti  Obnova rozhledny Nakléřov (čeká se na dotace) 

Hrozby  

Hospodářské podmínky 

Silné stránky  Vyšší míra podnikatelské aktivity 

 Nízká dlouhodobá nezaměstnanost 

 Významný cestovní ruch, obec závislá na příjmech zahraničních turistů, kteří 
využívají místní služby vč. lékařské péče 

Slabé stránky  Krásný Les – z důvodu stanovení OP vodního zdroje limita pro zemědělskou 
činnost 

Příležitosti  Logistická centra – blízkost dálnice 

 Přeshraniční spolupráce 

Hrozby  

Člen Krajské sítě Národní sítě Místních akčních skupin České republiky Ústeckého kraje (MAS Labské 
skály) 
Člen Severočeského sdružení obcí (SESO) 
Spolek pro obnovu tradic Petrovic 
Krásný Les SOVA 
Zvýšená kriminalita – pachatelé se soustřeďují na návštěvníky, úvaha o zavedení kamerového 
systému

http://www.maslabskeskaly.cz/
http://www.seso.cz/
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Povrly 

Horninové prostředí a geologie 

Silné stránky  

Slabé stránky  

Příležitosti  Ložisko nerostných surovin – neferinit, analcimolit (Mirkov), čedič, znělec 
(Mirkov – Ryjice)  

Hrozby  Potenciální a aktivní sesuv  

 Stabilizovaný sesuv 

 Poddolované území 

Vodní režim 

Silné stránky  Prameny 

Slabé stránky V případě přívalových dešťů ohrožena spodní část obce Povrly 

Příležitosti  Výstavba povodňových opatření 

Hrozby  Záplavové území – 80,99 ha (Q50), 87,99 ha (Q100), aktivní záplavové území 

Hygiena životního prostředí 

Silné stránky  

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  

Ochrana přírody a krajiny 

Silné stránky  Území CHKO České středohoří (2 546,50 ha) 

 Evropsky významná lokalita (589,81 ha) 

 Přírodní rezervace Kozí Vrch (Neštědice) 

Slabé stránky  

Příležitosti  Revitalizace veřejných prostranství a veřejné zeleně 

Hrozby  

Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 

Silné stránky  Vysoký koeficient ekologické stability (KES 7,22) 

 Oblast s převážnou zemědělskou činností 

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  

Veřejná dopravní a technická infrastruktura 

Silné stránky  Výborné vybavení technickou infrastrukturou 

 Přímé napojení na železnici 

 Napojení na silnici I třídy 

 Výborná dostupnost ORP Ústí nad Labem hromadnou autobusovou 
dopravou 

 Významná lodní doprava na Labi 

Slabé stránky  Absence jednotné kanalizace (Mírkov) 

 Stávající místní komunikace jsou v nevyhovujícím stavu (Lužec) 

 Nedostatek parkovacích míst 

 Železniční doprava – absence nočních vlaků 

http://www.povrly.cz/
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Příležitosti  Vybudování kanalizace vč. ČOV (Mírkov) 

 Rozšíření a modernizace kanalizace (Roztoky nad Labem) 

 Oprava a obnova místních komunikací 

 Obnova a rozšíření veřejného osvětlení 

 Obnova autobusových zastávek 

 Vybudování cyklostezky Mojžíř – Povrly – podpora cykloturistiky 

Hrozby  

Sociodemografické podmínky 

Silné stránky  Počet obyvatel se mírně zvyšuje 

 Migrace obyvatel do obce 

 Výborné vybavení sociální infrastrukturou – základní škola, mateřská škola, 
ordinace praktického lékaře, sociální služby 

Slabé stránky  Vysoký index stáří 

 Absence kvalitního kamenného obchodu 

Příležitosti  Výstavba řadových RD (Pod Koupalištěm) 

Hrozby  

Bydlení 

Silné stránky  Růst bytového fondu 

Slabé stránky  Převaha starších domů 

Příležitosti  Dům pro seniory 

Hrozby  

Rekreace 

Silné stránky  Významná urbanistická hodnota – Roztoky nad Labem 

 Významný vyhlídkový bod Kozí Vrch (Neštědice), vyhlídková místa (Mírkov, 
Blansko) 

 Turistický potenciál – koupaliště, fotbalové hřiště, zimní stadion) 

 Dětské centrum 

 Naučné stezky a cyklostezky 

 Vybudované tréninkové hřiště s umělým povrchem 

 Přívoz do Velkého Března 

Slabé stránky  

Příležitosti  Vybudování turistických odpočívadel a vyhlídkových míst 

 Obnova rybníků (Slavošov, Mírkov, Mašovice) – vybudování klidové 
rekreační  zóny, sportovní  rybolov 

 Vybudování ubytování pro turisty 

 Vybudování veřejného tábořiště – podpora vodní turistiky 

 Muzeum Hutnictví (Roztoky nad Labem – v 16. stol . těžba stříbra) 

Hrozby  

Hospodářské podmínky 

Silné stránky  V obci větší firma – měď Povrly 

Slabé stránky  Nízká míra podnikatelské aktivity 

Příležitosti  Revitalizace stávajícího nevyužívaného objektu (Český Bukov) 

Hrozby  

Člen Krajské sítě Národní sítě Místních akčních skupin České republiky Ústeckého kraje (MAS Labské 
skály) 
Člen Severočeského sdružení obcí (SESO) 

http://www.maslabskeskaly.cz/
http://www.seso.cz/
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Přestanov 

Horninové prostředí a geologie 

Silné stránky  Území nemá potenciální ani aktivní sesuv 

Slabé stránky  

Příležitosti  Ložisko nerostných surovin – hnědé uhlí 

Hrozby  

Vodní režim 

Silné stránky  Chráněná oblast přirozené akumulace vod 

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  

Hygiena životního prostředí 

Silné stránky  

Slabé stránky  Zhoršená kvalita ovzduší vzhledem k imisním limitům pro ochranu zdraví 

 Frekventovaná komunikace procházející v blízkosti obce 

Příležitosti  

Hrozby  

Ochrana přírody a krajiny 

Silné stránky  Evropsky významná lokalita – 31,52 ha (Východní Krušnohoří), 0,21 ha 
(Strýcovský rybník) 

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  V důsledku rozvoje obce možná suburbanizace s okolní obcí 

Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 

Silné stránky  

Slabé stránky  Nízký koeficient ekologické stability – 0,79 

Příležitosti  

Hrozby  

Veřejná dopravní a technická infrastruktura 

Silné stránky  Výborné vybavení technickou infrastrukturou – plynofikace, kanalizace 

 Výborná dostupnost ORP Ústí nad Labem 

 Napojení na silnici I třídy 

Slabé stránky  Absence napojení na železnici 

Příležitosti  Rozšíření plynovodu (nové rozvojové plochy pro výstavbu RD) 

 Okružní křižovatka (záměr obce: předpoklad realizace 2015) 

 VPS V6 – propojení vodovodní soustavy mezi Ústí nad Labem a Teplicemi 
(Zásady územního rozvoje) 

Hrozby  

Sociodemografické podmínky 

Silné stránky  Počet obyvatel se mírně zvyšuje 

 Nízký index stáří 

Slabé stránky  

Příležitosti  Vybudování kulturního domu (za předpokladu  nově zastavěných ploch  pro 
RD) 

Hrozby  

Bydlení 

http://www.prestanov.cz/
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Silné stránky  Růst bytového fondu 

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  

Rekreace 

Silné stránky  Turistický potenciál – památník, cyklotrasy 

 Krajinná památková zóna 

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  V důsledku nových průmyslových ploch podél krajinné památkové zóny a 
v blízkosti nemovitých kulturních památek snížení cestovního ruchu 

Hospodářské podmínky 

Silné stránky  Vyšší míra podnikatelské aktivity 

 Nižší dlouhodobá nezaměstnanost 

Slabé stránky  

Příležitosti  Rozvoj rozsáhlých průmyslových ploch 

Hrozby  

Člen Severočeského sdružení obcí (SESO) 
Člen mikroregionu Milada  

http://www.seso.cz/
http://www.milada-vylety.cz/
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Ryjice 

Horninové prostředí a geologie 

Silné stránky  

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  Potenciální a aktivní sesuvy zasahující na téměř na celé území obce 

 Poddolované území  

Vodní režim 

Silné stránky  Prameny – 2 

Slabé stránky  V letních měsících nedostatek vody 

 Při velkých přívalových deštěch přehrada přeteče (2x ročně) 

Příležitosti  

Hrozby  

Hygiena životního prostředí 

Silné stránky  Kvalitnější proudění vzduchu (přítomnost LDN – léčba respiračních 
onemocnění) 

Slabé stránky   

Příležitosti  

Hrozby  

Ochrana přírody a krajiny 

Silné stránky  Území CHKO – 157,3 ha 

 Evropsky významná lokalita – 32,02 ha 

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  

Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 

Silné stránky  Koeficient ekologické aktivity výrazně od roku 2010 vzrostl z 1,07 na 4,06 

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  

Veřejná dopravní a technická infrastruktura 

Silné stránky  Výborné vybavení technickou infrastrukturou – plynofikace, částečně 
odkanalizováno 

 Obec napojena na ČOV Neštěmice 

 Výborná dostupnost ORP Ústí nad Labem hromadnou autobusovou 
dopravou 

Slabé stránky  Absence napojení na železnici 

 Absence kvalitního dopravního napojení (silnice I třídy) 

 Malý vztlak vodovodního řadu – časté problémy s dodávkou vody v letním 
obodobí (opatření – zajištění cisternami) 

Příležitosti  Rozšíření a modernizace kanalizace 

Hrozby  

http://www.ryjice.cz/


3. úplná aktualizace ÚAP ORP Ústí nad Labem 
 
 

 
 

55 

 

Sociodemografické podmínky 

Silné stránky LDN 

Slabé stránky  Počet obyvatel mírně klesá 

Příležitosti  

Hrozby  

Bydlení 

Silné stránky  

Slabé stránky  Nedostatek rozvojových ploch pro bydlení – nestabilní podloží, velká 
svažitost terénu 

 Převaha starých domů 

Příležitosti  

Hrozby  

Rekreace 

Silné stránky  Turistický potenciál – blízkost hradu Blansko (OP  NKP), cykloturistika, 
turistika 

Slabé stránky  

Příležitosti  Vybudování lyžařského vleku 

Hrozby  

Hospodářské podmínky 

Silné stránky   

Slabé stránky  Velmi nízká daňová výtěžnost 

 Vyšší nezaměstnanost (12,2/12,8) 

 Žádná podnikatelská činnost 

Příležitosti  

Hrozby  

Člen Severočeského sdružení obcí (SESO) 

http://www.seso.cz/
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Řehlovice 

Horninové prostředí a geologie 

Silné stránky   

Slabé stránky  Dobývací prostor - Lochočice I – 85,77 ha 

Příležitosti  Ložisko nerostných surovin – čedič, balzanit, nefelinit, analcimolit 

Hrozby  Potenciální a aktivní sesuv 

 Staré důlní dílo - 5 

 Poddolované území 

Vodní režim 

Silné stránky  Prameny – 5 

Slabé stránky  Do části zastavěného území zasahuje záplavové území Q50, Q100 a aktivní 
záplavové území 

 V případě přívalových dešťů zranitelná část obce – Stadice, Radejčín 

Příležitosti   

Hrozby   

Hygiena životního prostředí 

Silné stránky   

Slabé stránky  Zhoršená kvalita ovzduší vzhledem k imisním limitům pro ochranu zdraví 

Příležitosti   

Hrozby   

Ochrana přírody a krajiny 

Silné stránky  Území CHKO – 1515,86 ha 

 Evropsky významná lokalita – 96,45 ha 

 Přírodní rezervace Rač (Řehlovice) 

Slabé stránky   

Příležitosti   

Hrozby   

Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 

Silné stránky   

Slabé stránky   

Příležitosti   

Hrozby   

Veřejná dopravní a technická infrastruktura 

Silné stránky  Obec má ČOV, kanalizace – pouze v části Řehlovice (dostatečná) 

 Přímé napojení na železnici 

 Dálnice D8 

 Část obce plynofikována 
Slabé stránky  Absence kvalitního dopravního napojení (silnice I třídy) 

 Stavba mimoúrovňové křižovatky na D8 byla zastavena 

 Absence kanalizace - Stadice 

Příležitosti  Rozšíření plynofikace 

 Rozšíření kanalizace – Stadice (čeká se na dotace) 

Hrozby  Nárůst individuální automobilové dopravy 

Sociodemografické podmínky 

Silné stránky  Výborné vybavení sociální infrastrukturou 

 Počet obyvatel roste 

http://www.rehlovice.cz/
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 Migrace obyvatel do obce 

Slabé stránky Absence zubaře 

Příležitosti  

Hrozby  

Bydlení 

Silné stránky  Výrazný růst bytového fondu 

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  

Rekreace 

Silné stránky  Významný vyhlídkový body – Dubický kostelík (Dubice nad Labem), 
Doreallova vyhlídka (Dubice nad Labem) 

 Radejčín – mobilní vysílač přístupný veřejnosti 

 golf – Moravany u Dubic 

Slabé stránky  Nízký turistický potenciál 

Příležitosti  

Hrozby  

Hospodářské podmínky 

Silné stránky  Nižší míra dlouhodobé nezaměstnanosti 

Slabé stránky  Nižší míra podnikatelské aktivity 

Příležitosti  

Hrozby  

Člen Severočeského sdružení obcí (SESO) 
Člen mikroregionu Milada  

http://www.seso.cz/
http://www.milada-vylety.cz/
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Stebno 

Horninové prostředí a geologie 

Silné stránky  

Slabé stránky  

Příležitosti  Ložisko nerostných surovin – bazanit (Chvalov) 

Hrozby  Potenciální a aktivní sesuv 

Vodní režim 

Silné stránky  

Slabé stránky  V případě přívalových dešťů ohrožená část obce – Podlešín, Chvalov 

Příležitosti  

Hrozby  

Hygiena životního prostředí 

Silné stránky  

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  

Ochrana přírody a krajiny 

Silné stránky  Území CHKO – 1101,45 ha 

 Evropsky významná lokalita – 205,57 ha 

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  

Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 

Silné stránky  

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  

Veřejná dopravní a technická infrastruktura 

Silné stránky  Dobré dopravní napojení na ORP Ústí nad Labem 

Slabé stránky  Chybí plynovod a kanalizace (Milbohov, Podlešín),  chybí napojení na ČOV 

 Absence napojení na železnici 

 Absence kvalitního dopravního napojení (silnice I třídy) 

 Stávající silnice III třídy již nevyhovuje současným požadavkům obce, je úzká, 
chybí chodníky 

 Nedostatek parkovacích míst 

Příležitosti  Vybudování kanalizace 

 Parkovací místa (Stebno, Milbohov – řešeno 1. změnou, Suchá – problém 
s DO) 

 Stavba nových autobusových zastávek 

Hrozby  Z absence napojení kanalizace na ČOV hrozí znečištění životního prostředí 

 Nárůst individuální automobilové dopravy 

 V případě okolní uzavírky problém s průjezdností 

http://www.stebno.cz/
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Sociodemografické podmínky 

Silné stránky  Počet obyvatel mírně klesá 

Slabé stránky  Nedostatečné vybavení sociální infrastrukturou – chybí nový kulturní dům 

Příležitosti  

Hrozby  

Bydlení 

Silné stránky  Velký růst bytového fondu 

 Dostatek rozvojových ploch pro bydlení 
Slabé stránky  Převaha starých domů 

 Navržené rozvojové plochy pro bydlení nejsou dostatečně zastavovány (bylo 
doposud využito pouze cca 10% zastavitelných ploch) viz rozpracovaná 
zpráva o uplatňování z 06/2014 

Příležitosti  

Hrozby  

Rekreace 

Silné stránky  

Slabé stránky  Nízký turistický potenciál 

Příležitosti  

Hrozby  

Hospodářské podmínky 

Silné stránky  

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  

Člen Severočeského sdružení obcí (SESO) 
Člen mikroregionu Milada  

http://www.seso.cz/
http://www.milada-vylety.cz/
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Tašov 

Horninové prostředí a geologie 

Silné stránky  

Slabé stránky  

Příležitosti  Ložisko nerostných surovin – znělec, nefelinit (Tašov – Rovný) 

Hrozby  Potenciální sesuv 

Vodní režim 

Silné stránky  Vlastní zdroj vody 

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  

Hygiena životního prostředí 

Silné stránky  

Slabé stránky   

Příležitosti  

Hrozby  

Ochrana přírody a krajiny 

Silné stránky  Území CHKO – 359,12 ha (II a III zóna) 

 Vysoká krajinářsko estetická hodnota 

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  

Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 

Silné stránky  Vysoký koeficient ekologické stability – KES 12,66 

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  

Veřejná dopravní a technická infrastruktura 

Silné stránky  Plynofikace obce 

Slabé stránky  Chybí jednotná kanalizace a napojení na ČOV 

 Absence napojení na železnici 

 Absence kvalitního dopravního napojení (silnice I třídy) 

 V případě uzavírky zvýšena dopravní zátěž nákladní automobilovou 
dopravou 

Příležitosti  Záměr obce: Modernizace kanalizace vč. vybudování ČOV (předpoklad 
realizace r. 2015) 

Hrozby  Z absence napojení kanalizace na ČOV hrozí znečištění životního prostředí 

Sociodemografické podmínky 

Silné stránky  Nízký index stáří 

Slabé stránky  Od roku 2010 počet obyvatel mírně klesá 

 Nedostatečné vybavení sociální infrastrukturou 

Příležitosti  

Hrozby  

Bydlení 

Silné stránky  

http://www.obectasov.cz/
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Slabé stránky  Stagnace bytového fondu 

Příležitosti  

Hrozby  

Rekreace 

Silné stránky  Cyklotrasa 

 Lezení po skalách 

Slabé stránky  Absence cestovního ruchu 

Příležitosti  Rozvoj agroturistiky 

 Ubytovací a stravovací zařízení – penzion 

 Záměr obce: rozhledna 

Hrozby  

Hospodářské podmínky 

Silné stránky  Využití zemědělského areálu 

Slabé stránky  Absence průmyslových ploch 

Příležitosti  Rozvoj ploch s drobnou podnikatelskou činností 

Hrozby  
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Telnice 

 Horninové prostředí a geologie 

Silné stránky  

Slabé stránky  Přítomnost poddolovaného území 

Příležitosti  Ložisko nerostných surovin – hnědé uhlí (Varvažov-Gustav I) 

Hrozby  Potenciální sesuvy 

 Staré důlní dílo – 21  

 Poddolované území 

 Vodní režim 

Silné stránky  Chráněná oblast přirozené akumulace vod 

 Absence záplavových území 

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  

Hygiena životního prostředí 

Silné stránky  Obec vlastní sběrný dvůr 

Slabé stránky  Zhoršená kvalita ovzduší vzhledem k imisním limitům pro ochranu zdraví 

Příležitosti  

Hrozby  

Ochrana přírody a krajiny 

Silné stránky  Evropsky významná lokalita – 714,32 ha (Východní Krušnohoří) 

 Ptačí oblast – 141,17 ha (Východní Krušné Hory) 

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  

Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 

Silné stránky  Vyšší koeficient ekologické stability (KES 6,6) 

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  Úbytek lesů od roku 2010 o 9,2 % (87,3 ha) 

Veřejná dopravní a technická infrastruktura 

Silné stránky  Napojení na silnici I třídy 

 Výborná dostupnost ORP Ústí nad Labem 

 Kvalitní dopravní napojení (blízkost dálnice) 

 Část obce odkanalizováno  

 ČOV – individuální, RD malé čistírny odpadních vod (záměr: výstavba 2 ČOV, 
1/16EO) 

 Napojení na železnici 

 Obec má plynofikaci 

Slabé stránky  Pro větší část chybí kanalizace a napojení na ČOV 

 Přetížená silnice  III/248/1; V případě uzavírky dálníce D8 => hlavní obchvat 

 Absence chodníku u místní komunikace, která vede centrální částí obce 

Příležitosti  Modernizace kanalizace 

 Rozšíření silnice III/248/1 

Hrozby  

Sociodemografické podmínky 

http://www.obec-telnice.cz/
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Silné stránky  Výborná občanská vybavenost (obchod, pošta, kino, restaurace, knihovna 
Ordinace lékaře, mateřská škola) 

 Dům s chráněnými byty pro méně pohyblivé klienty 

Slabé stránky  Od roku 2010 počet obyvatel mírně klesá 

Příležitosti  

Hrozby  

Bydlení 

Silné stránky  Růst bytového fondu 

 Rozsáhlé rozvojové plochy pro výstavbu RD (cca 100) 

Slabé stránky  

Příležitosti Přestavba „bývalé knedlíkárny“ na byty 
Rozsáhlé rozvojové plochy pro výstavbu RD (cca 100) 

Hrozby Ohrožené nové zastavitelné plochy dostatečným zásobováním vody 

Rekreace 

Silné stránky  Vysoký turistický potenciál – v zimním období možnost využít lyžařského 
areálu (sjezdovky, dostatečné množství běžkařských tras Krušnohorská bílá 
stopa); cyklotrasy; koupaliště Oprám 

 Významná civilizační hodnota – lyžařský areál 

 Krajinná památková zóna 
Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  

Hospodářské podmínky 

Silné stránky  

Slabé stránky  Nižší míra podnikatelské aktivity  

Příležitosti  

Hrozby  

Strategický plán – předpoklad realizace únor 2015 
Člen Severočeského sdružení obcí (SESO) 

http://www.seso.cz/
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Tisá 

Horninové prostředí a geologie 

Silné stránky  Žádný potenciální ani aktivní sesuv 

Slabé stránky  Žádný zdroj nerostných surovin 

Příležitosti  

Hrozby  

Vodní režim 

Silné stránky  Chráněná oblast přirozené akumulace vod 

 Absence záplavových území 

 Vyhovující kapacita i kvalita vodních zdrojů 

Slabé stránky  Nefunkční umělé nádrže 

Příležitosti  Revitalizace umělých nádrží – ostrovských rybníků (Ostrov) 
(obec vlastní pouze jednu z nich) 

Hrozby  

Hygiena životního prostředí 

Silné stránky  

Slabé stránky  Zhoršená kvalita ovzduší vzhledem k imisním limitům pro ochranu zdraví 

Příležitosti  Rozvoj obnovitelných zdrojů energie (Existence dotačních nástrojů pro 
rozsáhlejší modernizace lokálních topenišť na pevná paliva, používání 
ekologicky šetrných topných paliv) 

Hrozby  Znečištění ovzduší  v zimním období v důsledku topení tuhými palivy 
(spalování nekvalitních paliv) 

Ochrana přírody a krajiny 

Silné stránky  Území CHKO Labské Pískovce (876,75 ha) 

 Evropsky významná lokalita Libouchecké bučiny (30,87 ha) 

 Evropsky významná lokalita Olšanský potok (145,4 ha) 

 Evropsky významná lokalita Východní Krušnohoří (18,05 ha) 

 Ptačí oblast Labské pískovce (877,42 ha) 

 Ptačí oblast Východní Krušné hory (322,44 ha) 

 Významné vyhlídkové body –  Přírodní památka Tiské stěny 

 Obec je vnímána jako vstup do Českosaského Švýcarska 

Slabé stránky Absence funkční sídelní zeleně uvnitř obce pro každodenní odpočinek 
Přítomnost četných zbořenišť (Ostrov a Rájec) 

Příležitosti  Rozvoj cestovního ruchu 

 Obnova polních cest – pro zlepšení prostupnosti krajinou 

 Chystaná aktualizace plánu péče CHKO Labské pískovce (prosazení 
důslednějšího využití aktuálně nevyužívaných nemovitostí) 

Hrozby  Omezení investičního rozvoje vzhledem k I zóně CHKO 

Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 

Silné stránky  Vysoká úroveň koeficientu ekologické stability KES 6,38 

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  

Veřejná dopravní a technická infrastruktura 

Silné stránky  Kanalizace a ČOV 

 Kvalitní, pravidelné napojení veřejnou dopravou na hlavní centra (úl, Děčín) 

 Celá obec je pokryta veřejným osvětlením 

http://www.tisa.cz/
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Slabé stránky  Absence napojení na železnici 

 Zhoršená dostupnost spádových sídel 

 Chybí plynofikace 

 Při uzavírce tunelu D8 problém s velkou dopravní zátěží (2x ročně) 

 Absence chodníků (centrální část je již pokrytá) 

 Absence infrastruktury a služeb v místní části Rájec 

 Absence splaškové kanalizace v místní části Ostrov 

Příležitosti Rozšíření ČOV (SVS má v plánu realizovat v roce 2016) 
Dostavba dálnice D8 – efektivnější spojení s hlavním městem Prahou 

Hrozby  Stávající kapacita ČOV nedostačuje 

Sociodemografické podmínky 

Silné stránky  Výborné vybavené sociální infrastrukturou – zdravotnické středisko, horská 
záchranná služba,  školská zařízení, dětský domov 

 Počet obyvatel roste (stav: 900 obyv. => předpoklad obce: 1200 obyv.) 

 Velká migrace obyvatel do obce 

 Obec členem SOSO 

Slabé stránky  Absence všeobecného praktického lékaře 

Příležitosti  Revitalizace centra - záměr obce v rámci RPO centralizovat služby (pošta, 
prodej, poradenství) – zpracovat studii (možnost využití architektonické 
soutěže) 

Hrozby  Snižování naplněnosti MŠ a ZŠ s dopady na efektivitu provozu 

Bydlení 

Silné stránky  Nový územní plán 

 Dostatek zastavitelných ploch pro bydlení 

 Růst bytového fondu 

 Lokalizace obce v atraktivní krajině s přírodními pamětihodnostmi 

Slabé stránky  

Příležitosti  Revitalizace stávajících rozvojových ploch 

 Obnova zástavby (Rájec) – oblast zbořenišť, představa obce: vybudování 10- 
20 rekreačních usedlostí; již vybudovaná asfaltová komunikace 

Hrozby  Narušení tradiční struktury obce vzhledem k předimenzování zastavitelných 
ploch 

Rekreace 

Silné stránky  Různorodé sportovní aktivity;  sportovní areál; tělocvična, posilovna, beach 
volejbal 

 Loutkové divadlo, významné vyhlídkové body - Tiské stěny 

 Cyklotrasa „Krušnohorská magistrála“ 

 Urbanisticky nezasažené lokality – Rájec, Ostrov 

 Příhraniční poloha obce 

Slabé stránky Velmi málo rozvinutá infrastruktura pro cykloturisty 

Příležitosti  Významný rekreační a turistický potenciál 

 Využití stávajících nevyužitých rekreačního podnikového areálu (Ostrov) 

 Záměr obce: Sportovní centrum – lanové centrum, umělá stěna, tělocvična 

 Záměr obce: Podél skal navrhnout bezbariérovou naučnou stezku 

 Rozvoj cyklotras (optimalizace průjezdnosti centrální částí obce) 

 Možnost přeshraniční spolupráce 

 Záměr obce: Obnova rekreačního zařízení (kemp Ostrov) – požadovaná 
ochrana území od nežádoucí zástavby (obec vnímá toto území za přírodní 
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„perlu“) 

Hrozby  Konflikt zájmů cestovního ruchu a ostatních zájmů v obci limitující možnosti 
rozvoje cestovních ruchu 

Hospodářské podmínky 

Silné stránky  Od roku 2010 klesla nezaměstnanost z 16,4% na 8,5 %  

 Vysoká míra podnikatelské aktivity 

 Nižší dlouhodobá nezaměstnanost 

 Využití bývalého statku (BURG), bývalá továrna KOOH-I-NOOR (nyní 
kovovýroba firma Hanzlová) 

Slabé stránky  Omezená nabídky veřejných a soukromých služeb sídlících v obci, zánik 
některých služeb navzdory růstu počtu obyvatel 

Příležitosti  Využití stávajících nevyužitých továrních areálů (tzv. brownfieldů), 
rekreačních podnikových areálů  

 v platném ÚP navržená rozvojová plocha – zemědělský areál – podpora 
farmářských trhů a rozvoj agroturistiky 

 Bývalý Kooh-i-noor – příležitost vytvořit rehabilitační centrum 

Hrozby  Dlouhodobé zaostávání nabídky služeb pro turisty a marketingu vedoucí 
k nekonkurenceschopnosti vůči jiným destinacím 

Člen Krajské sítě Národní sítě Místních akčních skupin České republiky Ústeckého kraje (MAS Labské 
skály) 
Člen Severočeského sdružení obcí (SESO) 
Nutná obnova katastrálního operátu (požadované pozemkové úpravy) 
Plánovaná revize ÚP – rok 2016 – dát do souladu ÚP s KN 
 
Kurzíva: Zdroj: Rozvojový program obce Tisá, schválen Usnesením č. 337/2014 v ZO dne 30.06.2014 

http://www.maslabskeskaly.cz/
http://www.seso.cz/
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Trmice 

Horninové prostředí a geologie 

Silné stránky  

Slabé stránky  Dobývací prostor – 15,67 ha 

Příležitosti  Ložisko nerostných surovin - detrit, hnědé uhlí, xylit (Chabařovice – lom) 

Hrozby  Potenciální a aktivní sesuv 

 Stará důlní díla 

 Poddolované území 

Vodní režim 

Silné stránky  

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  Ohrožení zastavěného území záplavami – Q50, Q100, aktivní zóna 

Hygiena životního prostředí 

Silné stránky  

Slabé stránky  Zhoršená kvalita ovzduší vzhledem k imisním limitům pro ochranu zdraví 

Příležitosti  Revitalizace zámeckého parku 

 Snížení prašnosti ve městě 

 Rozšíření možnosti sběru separovaného odpadu 

Hrozby  Hlučnost a znečištění ovzduší přítomností dálnice, průmyslová výroba – 
obnova lihovaru (teplárna, metal KS) 

Ochrana přírody a krajiny 

Silné stránky  Území CHKO České středohoří – 340,80 ha 

Slabé stránky  

Příležitosti  Rozšíření zeleně v centru města 

 Umístění pásu liniové zeleně oddělující průmyslovou zónu a dálnice D8 od 
obytných částí obce 

 Regulace další výstavby průmyslové výroby zatěžující životní prostředí 

Hrozby  

Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 

Silné stránky  

Slabé stránky  Málo stabilní krajina, výrazně přetvořena člověkem (KES 0,72) 

Příležitosti  

Hrozby  

Veřejná dopravní a technická infrastruktura 

Silné stránky  Výborné vybavení technickou infrastrukturou – plynofikace, kanalizace 

 Obec je napojena na ČOV v ÚL 

 Přímé napojení na železnici 

 Výborná dostupnost ORP Ústí nad Labem - MHD 

 Kvalitní dopravní napojení (blízkost dálnice) 

 Napojení na D8 
Slabé stránky  Nedostatečná kapacita pozemních komunikací (Průmyslová zóna Trmice) 

 Zvýšené dopravní zatížení v důsledku zprovoznění dálnice D8 

 Problematické napojení na dálnici D8 (ul. Edisonova) 

Příležitosti  Rozšíření kanalizace – Újezd, Koštov 

 Opravy a rekonstrukce pozemních komunikací 

 NÚP – řeší novou koncepci kanalizace (ul . Tyršova) 

http://www.mestotrmice.cz/
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 Výstavba komunikace ul. Edisonova => zlepšení dopravního napojení na 
dálnici D8 

 Realizace chodníků (Koštov) 
Hrozby  Absence kanalizace (Koštov, Újezd) 

Sociodemografické podmínky 

Silné stránky  Nízký index stáří 

 Velké množství dětí 

 Výborné vybavení sociální infrastrukturou 

Slabé stránky  Migrace obyvatel  z obce 

 Míra nezaměstnanosti – 21,3%/12,8% (úroveň vzdělání je podprůměrná) 

 Zvýšená kriminalita (stoupá počet drogově závislých) 

 Počet obyvatel od roku 2010 mírně klesá 

Příležitosti  

Hrozby  

Bydlení 

Silné stránky  Mírný růst bytového fondu 

 Dostatek ploch pro výstavbu rodinných domů; NÚP navrhuje i plochy 
přestavby 

Slabé stránky  Převaha starých domů 

Příležitosti  

Hrozby  

Rekreace 

Silné stránky  Vysoký turistický potenciál – zámek (galerie) 

Slabé stránky  

Příležitosti  Cyklostezka podél Bíliny 

 Rozšíření dětských hřišť 

 Podpora kulturních akcích v obci 

 Propagace obce 

 Přeshraniční spolupráce (SRN Königstein) 

Hrozby  Problematické napojení na budoucí rekreační oblasti jezera Milada na 
infrastrukturu - Mezi městem a jezerem se nachází průmyslová zóna a 
dálnice D8 

Hospodářské podmínky 

Silné stránky  Značné množství průmyslových závodů (Teplárna, Spalovna průmyslových 
odpadů) 

 Nákupní zóny (Globus, Sconto…) 

Slabé stránky  Nízká míra podnikatelské aktivity 

 Vysoká dlouhodobá nezaměstnanost 21,3 %/12,8%  (úroveň vzdělání je 
podprůměrná) 

 Vysoká dlouhodobá nezaměstnanost  

Příležitosti  

Hrozby  Zánik firem 

 Stálé zvyšování míry nezaměstnanosti 

 Pokračování dlouhodobé nezaměstnanosti 

 Průmyslová zóna – nežádoucí další rozvoj průmyslových ploch (přípustná 
pouze lehká výroba); v části této zóny zachovat stávající zeleň viz návrh NÚP 

Člen Severočeského sdružení obcí (SESO) 
Člen mikroregionu Milada 

http://www.seso.cz/
http://www.milada-vylety.cz/
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 Ústí nad Labem 

Horninové prostředí a geologie 

Silné stránky  Významný skalní útvar Vrkoč (NPP, sloupcová odlučnost) 

Slabé stránky  Dobývací prostor – Chabařovice – 853,96 ha, Libochovany 

Příležitosti  Ložiska nerostných surovin – detrit, hnědé uhlí, xylit (Chabařovice – lom), 

 znělec (Mariánská skála – předpoklad těžby do roku 2024), hnědé uhlí 
(Varvažov – Gustav I) 

Hrozby  Potenciální a aktivní sesuv 

 Staré důlní dílo – 425 ha, 12 lokalit 

 Poddolované území 

Vodní režim 

Silné stránky  Protipovodňové opatření na Střekovském nábřeží (pro Q20) 

Slabé stránky  Záplavové území – 433,16 ha (Q50), 474,08 ha (Q100), aktivní zóna 

 V případě přívalových dešťů ohroženy prakticky všechny malé vodní toky 
obce (častý problém – Pekelský potok v Krásném Březně, Stříbrnický potok 
v Bertině údolí) 

Příležitosti  Zajištění celoroční splavnosti řeky Labe 

 Protipovodňová opatření 

Hrozby  Zhoršení plavebních podmínek na řece Labe 

Hygiena životního prostředí 

Silné stránky  2 sběrné dvory (Všebořice, Krásné Březno), 27 míst na sběr nebezpečných 
odpadů 

 Zavedený a fungující systém sběru a svozu komunálního odpadu 

 Zlepšení kvality vody v Labi 

 Využití  geotermální energie (ZOO, koupaliště Brná nad Labem) 

Slabé stránky  Zhoršená kvalita ovzduší vzhledem k imisním limitům pro ochranu zdraví 
Navýšení koncentrací imisního znečištění ovzduší u oxidu uhelnatého a 
prachových částic, které jsou důsledkem rostoucí automobilové dopravy 

 Nedostatečná kapacita ČOV (Neštěmice) 

 Výskyt starých ekologických zátěží (Spolchemie, České dráhy, Tlaková 
plynárna Užín) 

 Zvýšená produkce komunálního odpadu 

 Šíření černé zvěře do obydlených částí města 

 Průmysl v centru města 

 Opakovaný se výskyt nepovoleného nakládání s odpady (Předlice, Mojžíř, 
Krásné Březno – ubytovna Freedom) 

Příležitosti  Sanace starých ekologických zátěží 

 Snižování spalování tuhých paliv v okolních částech obce využitím 
alternativními obnovitelnými zdroji energie (geotermální energie) 

 Vybudování protihlukové stěny (Olšinky) 

Hrozby  Firmy s umístěním nebezpečných látek skupiny A nebo B  

 Zhoršení znečištění ovzduší a zvýšení hladiny hluku růstem dopravy 

 Nárůst produkce komunálních odpadů 

 Riziko velkých povodní – zranitelnost přemostění (Nedokončení opatření 
omezujících riziko škod v důsledku povodní, následná nutnost velkých investic 
na řešení povodňových škod) 

Ochrana přírody a krajiny 

Silné stránky  Atraktivně výškově členitá krajina 

http://www.usti-nad-labem.cz/cz/
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 Území CHKO – 4535,09 ha 

 Národní přírodní památka Vrkoč (Vaňov) 

 Přírodní památka Divoká rokle (Mojžíř), Loupežnická jeskyně (Olešnice u 
Svádova) 

 Kombinace přírodních a kulturních hodnot 

 Cenné přírodní hodnoty (Vrkoč, Vaňovské vodopády, Mariánská skála…) 

 Význam lesů zvláštního určení pro zachování ekologické stability krajiny 

 Významné vyhlídkové body (Erbenova vyhlídka, Větruše,…) 

Slabé stránky  Nedostatek kvalitních a atraktivních ploch veřejné zeleně 

  

Příležitosti  Zkvalitnění ploch veřejné zeleně 

 Realizace parku (Krásné Březno) 

 Navržená Evropsky významná lokalita – 2077,51 ha v NATURA 2000 

Hrozby  Ohrožení biotopů při Labi plánovanou výstavbou vodních stupňů 

Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 

Silné stránky  Dostupnost, úrodnost dle bonity, vysoká rekreační funkce, tvorba krajiny 

Slabé stránky  Svahovitost, proměnlivé přírodní podmínky 

Příležitosti  Zvyšování plochy lesů ( podpora protierozní činnosti) 

Hrozby  

Veřejná dopravní a technická infrastruktura 

Silné stránky  Dobrá silniční dopravní dostupnost (přímé napojení na dálnici D8) 

 Přímé napojení na hlavní železniční koridor 

 Lodní doprava 

 Kvalitní síť městské hromadné dopravy 

 Výborné vybavení technickou infrastrukturou 

 Obec má ČOV 

 Existence generelu dopravy v klidu (vyd. VI/2003), která řeší koncepci 
parkovacích míst 

Slabé stránky  Obec leží v exponované poloze 

 Profil labského údolí neumožňuje vybudovat dostatečnou silniční síť 

 Vysoké zatížení centra obce automobilovou dopravou 

 Absence kanalizace v některých částech obce (Bánov, Božtěšice, Brná nad 
Labem, Církvice, Hostovice, Olešnice, Olšinky, Sebuzín, Strážky a Vaňov, vč 
některých části Skorotic a Habrovic) 

 Absence plynovodu v některých částech obce 

 Deficit parkovacích míst (všechna sídliště, zejména Severní Terasa, Dobětice) 

 Absence centrálního autobusového nádraží 

 Absence městských cyklotras pro zajištění bezpečné cyklistiky 

 Absence systému integrované veřejné dopravy 

 Průmyslové plochy znemožňují rozvoj pro pěší dopravu (SETUZA, 
Spolchemie, Tonaso) 

Příležitosti  Zlepšení silniční sítě po dokončení dálnice D8 

 Umístění autobusového nádraží 

 Lepší napojení na síť turistických tras pro pěší a cyklisty 

 Vybudování cyklotrasy na levém břehu Labe 

 Záměr obce: kanalizace Strážky – Habrovice (ČOV) 

 Záměr obce: kanalizace (Hostovice, Brná, Božtěšice – Skorotice, Vaňov) 

 Dopravní řešení pro pěší (Všebořice, stávající stav nadchodu nevyhovující) 
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 Jez s malou vodní elektrárnou (viz ZM USN 477/14 z 01.09.2014) 

 Výstavba parkovací ho domu (Severní Terasa) 

 Umístění vysokorychlostní tratě do struktury města (viz ZM USN 477/14 
z 01.09.2014) 

Hrozby  Dopravní zatížení v centru města 

 Nedokončení dálnice D8 

 Absence chodníku – nebezpečný úsek ve směru Kočkov - Chuderov 

 Zhoršování stavu komunikací pod správou kraje 

Sociodemografické podmínky 

Silné stránky  Krajské město – přítomnost občanské vybavenosti (administrativní budovy – 
Krajský úřad, krajský soud) 

 Výborné vybavení sociální infrastrukturou 

 Dostatečný výběr středních odborných škol a učilišť 

 Přítomnost významné regionální univerzity UJEP 

 Zlepšující se vzdělanostní struktura obce 

Slabé stránky  Migrace obyvatel z města 

 Počet obyvatel od roku 2010 výrazně klesá  

 Nedostatečná kapacita v některých mateřských školách 

 Relativně vysoká kriminalita 

Příležitosti  

Hrozby  Lokalita Barons (Severní Terasa) – nevyužívaná občanská vybavenost; 
zvýšený výskyt kriminality 

Bydlení 

Silné stránky  Růst bytového fondu 

 Dostupné bydlení (nízká cen nájmů a bytů ve městě) 

Slabé stránky  Přítomnost sociálně vyloučených lokalit 

 Nevhodně využité některé plochy (nebo nevyužité vůbec viz Brownfieldy) 

 Některé funkční plochy bydlení stávajícího územního plánu jsou zrušené  

Příležitosti  Zlepšování kvality bytového fondu a růst atraktivity bydlení 

 Revitalizace stávajících brownfieldů pro bydlení (ul. Na Nivách) 

Hrozby  Neřízené rozpínání města, které zvýší následně provozní náklady města 
(rozšíření technické infrastruktury...) 

Rekreace 

Silné stránky  Velký turistický potenciál; ZOO, hrad Střekov 

 Významné vyhlídkové body (Větruše, Erbenova vyhlídka, …) 

 Existence významných kulturních akcí – Mezinárodní festival Porta, Matonni 
½ maraton, mezinárodní taneční festival, Mezinárodní jazz blues festival, 
Kult, Barevná planeta 

 Existence významných tradičních kulturních institucí - Severočeské divadlo 
opery a baletu, činoherní studio města Ústí nad Labem, muzeum 

 Sportovní aktivity: plavání, bojová umění, taneční škola, basketbal, florbal, 
hokejbal, lezení, golf 

 Zachování lidové architektury (Nová Ves, Malířský koutek, Mojžíř) 

 Výletní plavby po řece Labe 

 Multifunkční centrum s multikinem 

 Lanová dráha na významné vyhlídkové místo Větruše 

Slabé stránky  Absence historického centra, nízká atraktivita pro cestovní ruch 

 Nedostatek ubytovacích zařízení (především pro větší zájezdy či skupiny) 

 Nedostatečný výběr ubytovacích zařízení o malé kapacitě (penziony) 

http://www.portausti-festival.cz/
http://www.runczech.com/
http://www.runczech.com/
http://www.mtf-usti.cz/
http://www.jazzfestul.cz/
http://www.festivalkult.cz/aktuality.html
http://barevnaplaneta.cz/
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Příležitosti  Vznik nových zajímavých turistických hodnot (rozvojová oblast jezero 
Milada) 

 Rozšíření a zkvalitnění možností pro volnočasové aktivity: Cyklotrasa po 
nábřeží na levém břehu Labe – přístup ke Zdymadlům z druhé strany;  
aqvapark;  přístaviště 

 Rozvoj vodní turistiky 

 Záměr obce: vybudování cyklotrasy od Městských sadů do Skorotic 

 Využití bývalého koupaliště na volnočasové aktivity (Mojžíř) 

Hrozby  

Hospodářské podmínky 

Silné stránky  Geografická poloha – blízkost Německa a Prahy 

 Ve městě mnoho firem 

 Vyšší podnikatelské aktivity – rozsáhlé průmyslové plochy 

 Dlouhodobá vysoká nezaměstnanost (13,4%/12,8%) 

 Průmyslové tradice 

Slabé stránky  Relativně vysoké zadlužení města 

 Nevhodně využité některé plochy (nebo nevyužité vůbec viz Brownfieldy) 

Příležitosti  Rozvoj nových průmyslových zón (Všebořice) 

 Revitalizace stávajících brownfieldů (Státní podpora na rekultivaci a 
regeneraci brownfields a starých průmyslových zátěží); Revitalizace 
stávajících brownfieldů (Kovošrot – Krásné Březno; ul. Matiční, ul. Pekařská) 
na podnikatelské aktivity 

 Hospodářský růst Německa a větší intenzita vazeb mezi Ústí nad Labem a 
německými partnery (zvýšení počtu turistů, zvýšení příjmů z cestovního 
ruchu) 

 Multifunkční kulturní areál (Klášter, kostel, hotel Palace) 

Hrozby  Pokračování hospodářské recese – vysoká nezaměstnanost – pokračující odliv 
mladých a vzdělaných 

 Zánik průmyslových ploch (neexistence progresivních odvětví,  z nichž 
vycházejí hlavní zaměstnavatelé obce 

Člen Severočeského sdružení obcí (SESO) 
Kurzíva: Zdroj: Strategie rozvoje města Ústí nad Labem do roku 2020, Statutární město Ústí nad 
Labem, koncept (verze 140729), srpen 2014 

http://www.seso.cz/
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Velké Březno 

Horninové prostředí a geologie 

Silné stránky  

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  Potenciální sesuv 

Vodní režim 

Silné stránky  Prameny – 2, vlastní vodní zdroj 

Slabé stránky  V případě přívalových dešťů zranitelné místo na komunikaci č. 25847 na 
hranici k. ú.  Velké Března a Vítova 

Příležitosti  

Hrozby  Záplavové území – 76,88 ha (Q50), 82,15 ha (Q100) 

Hygiena životního prostředí 

Silné stránky  

Slabé stránky  Zhoršená kvalita ovzduší vzhledem k imisním limitům pro ochranu zdraví 

 Zatížení hlukem v důsledku narůstající automobilové a vlakové dopravy 

Příležitosti  

Hrozby  

Ochrana přírody a krajiny 

Silné stránky  Území CHKO – 802,21 ha 

 Evropsky významná lokalita – 479,94 ha 

 Přírodní památka – Magnetovec Skalní hřib (Velké Březno) 

 Dostatek ploch veřejné zeleně 

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  

Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 

Silné stránky  Krajina relativně přírodní – KES 3,22 

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  

Veřejná dopravní a technická infrastruktura 

Silné stránky  Výborné vybavení technickou infrastrukturou 

 Obec má ČOV 

 Přímé napojení na železnici 

 Dobré dopravní napojení veřejnou dopravou 

Slabé stránky  Nedostatek parkovacích ploch 

 Železnice protínající obec 

 Úzká uliční síť 

Příležitosti  Rozšíření vodovodu 

 Zkvalitnění uliční sítě a veřejných prostranství 

 Modernizace veřejného osvětlení 

 Modernizace chodníků (ul. Alej Sportovsů) 

Hrozby  Nárůst individuální automobilové dopravy 

 Záplavy 

Sociodemografické podmínky 

http://www.velke-brezno.cz/index
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Silné stránky  Migrace obyvatel do obce 

 Výborné vybavení sociální infrastrukturou (zdravotnické středisko, Domov 
pro seniory, Domy s pečovatelskou službou s 32byty, Agentura sociálních 
služeb, Policie ČR) 

Slabé stránky  Vysoký index stáří  

 Nedostatečná kapacita základní a mateřské školy 

 Absence zubaře 

Příležitosti  Zvyšování kvality školství, modernizace způsobu výuky (vybudování 
přípravné třídy - malé dětské skupiny) 

 Využití školních prostor pro mimoškolní aktivity 

 Rozvoj bydlení pro seniory a sociálních služeb (Využití brownfieldu na Dům 
s pečovatelskou službou – čeká se na dotace) 

Hrozby  

Bydlení 

Silné stránky  Růst bytového fond – zájem o bydlení 

 Dostatek rozvojových ploch pro bydlení 

 Převaha novostaveb 

Slabé stránky  Investice do inženýr  sítí a obslužných komunikací v plochách pro výstavbu 
RD 

 Dlouhá doba rozestavěnosti lokalit individuální výstavbou 

 Chybí centrum - > studie (potencionální využití stávajících brownfieldů) 

Příležitosti  Rozšíření  obchodů a služeb 

 Záměr obce: modernizace bytových domů 

Hrozby  Velký počet obecních bytů ve starých zástavbách vyžadující opravy 

Rekreace 

Silné stránky  Velký turistický potenciál 

 Prodloužená cyklostezka č 2 (do Děčína) 

 Významný vyhlídkový bod – Zámek 

 Turistická vodní cesta řeka Labe 

 Relaxační a sportovní areál Valtířov (bývalá stará pískovna) 

 Pořádání exkurzí do místního pivovaru 

 Muzeum železnice 

 Obnovená historická železnice do Zubrnic 

Slabé stránky  Nedostatek ubytovacích a stravovacích zařízení – nedostatek financí 

Příležitosti  Přístaviště 

 Propagace obce – informační cedule 

 Záměr obce: vybudování rozhledny (Velichov) 

 Záměr obce: víceúčelová sportovní hala 

Hrozby  

Hospodářské podmínky 

Silné stránky  Pivovar Velké Březno 

Slabé stránky  Vyšší dlouhodobá nezaměstnanost (10%/12,8%) 

 Nižší míra podnikatelské aktivity 

 Dostatek rozvojových ploch, ale nedostatek investorů (Z ÚP rozvojové plochy 
pro komerční využití nejsou vůbec využity) 

 Nevyužité areály – brownfields 

Příležitosti  Využití nevyužívaných areálů (Tovární 123) 

Hrozby  
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Člen Krajské sítě Národní sítě Místních akčních skupin České republiky Ústeckého kraje (MAS Labské 
skály) 
Člen Severočeského sdružení obcí (SESO) 

http://www.maslabskeskaly.cz/
http://www.seso.cz/
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Velké Chvojno 

Horninové prostředí a geologie 

Silné stránky  

Slabé stránky  Dobývací prostor – Libouchec – 20,64 ha 

Příležitosti  Ložisko nerostných surovin – čedič, nelit (Libouchec – Chvojno) 

Hrozby  Potencionální sesuv v zastavěném území 

 Poddolované území 

Vodní režim 

Silné stránky  Pramen 

Slabé stránky  Záplavové území zasahuje do zastavěného území obce – Q,50, Q100, aktivní 
zóna (Žďár) 

Příležitosti  

Hrozby  

Hygiena životního prostředí 

Silné stránky  Obec má objekt pro třídění odpadů 

Slabé stránky  Velkokapacitní vepřín (Velké Chvojno) – zápach 

Příležitosti  

Hrozby  

Ochrana přírody a krajiny 

Silné stránky  

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  

Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 

Silné stránky  Nárůst lesní půdy od roku 2010 o 2,31 ha 

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  

Veřejná dopravní a technická infrastruktura 

Silné stránky  Napojení na silnici I třídy 

 Napojení na dálnici 

 Dostatečné napojení veřejnou dopravou 

 Bioplynové stanice 

Slabé stránky  Chybí jednotná kanalizace a napojení na ČOV 

 Chybí plynovod 

 Absence napojení na železnici 

Příležitosti  Vybudování kanalizace (záměr obce: k.ú. V. Chvojno – realizace do roku 
2014)  

Hrozby  Z absence napojení kanalizace na ČOV hrozí znečištění životního prostředí 

 Nárůst individuální automobilové dopravy 

Sociodemografické podmínky 

Silné stránky  Počet obyvatel roste 

 Velká migrace obyvatel do obce 

 Nízký index stáří 

Slabé stránky  

Příležitosti  

http://www.obecvelkechvojno.cz/
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Hrozby  

Bydlení 

Silné stránky  Růst bytového fondu 

 Dostatek zastavitelných ploch pro bydlení 

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  

Rekreace 

Silné stránky  

Slabé stránky  Nedostatečná občanská vybavenost 

Příležitosti  

Hrozby  

Hospodářské podmínky 

Silné stránky  Významná lokální firma – velkokapacitní vepřín Proagro 

Slabé stránky  Vyšší dlouhodobá nezaměstnanost (10,3%/12,8%) 

Příležitosti  Využití nevyužitého objektu (bývalý kravín) 

 Využití rozsáhlých průmyslových ploch (Žďár u Velkého Chvojna) 

 Pracovní příležitosti – vědeckotechnický park (NUPHARO) – předpoklad 
realizace r. 2015 

Hrozby  
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Zubrnice  

Horninové prostředí a geologie 

Silné stránky  

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  Potencionální sesuvy zasahující do zastavěného území 

Vodní režim 

Silné stránky  OP vodní zdroje povrchové vody – I stupně 

Slabé stránky  Celá obec zranitelná v době přívalových deštů 

Příležitosti  

Hrozby  

Hygiena životního prostředí 

Silné stránky  

Slabé stránky  Silnice II/261 zatížena – hlučnost, prašnost, kamiony 

Příležitosti  

Hrozby  Nárůst automobilové dopravy – přetížení II/261 

Ochrana přírody a krajiny 

Silné stránky  CHKO České středohoří na celém území obce – II zóna 

 NATURA 2000 – Evropsky významná lokalita (návrh) 

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  

Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 

Silné stránky  Vysoký koeficient ekologické stability (KES 6,38) 

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  

Veřejná dopravní a technická infrastruktura 

Silné stránky  Dobrá dostupnost veřejnou dopravou (kromě víkendu) 

Slabé stránky  Chybí jednotná kanalizace a napojení na ČOV 

 Chybí plynovod 

 Absence napojení na železnici 

 V zimním období v důsledku špatného počasí možné problémy 
s průjezdností 

Příležitosti  Modernizace kanalizace 

 Výstavba ČOV (předpoklad realizace r. 2015) 

 Posílit veřejnou dopravu i o víkendu 

Hrozby  Navýšení nákladní dopravy vyhýbající se dálnici 
(V případě uzavírky zvýšena dopravní zátěž nákladní automobilovou 
dopravou) 

 Z absence napojení kanalizace na ČOV hrozí znečištění životního prostředí 

Sociodemografické podmínky 

Silné stránky  Počet obyvatel mírně roste 

 Migrace obyvatel do obce 

Slabé stránky  Vysoký index stáří 

Příležitosti  

http://www.obeczubrnice.cz/
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Hrozby  

Bydlení 

Silné stránky  Dostatek zastavitelných ploch pro bydlení 

Slabé stránky  Návrh nových zastavitelných ploch ve střetu s CHKO 2 Zóna 

Příležitosti  Plocha pro parkování (předpoklad realizace r. 2016) 

 Využití brownfieldu na startovací byty (obec spolupracuje s dětským 
domovem Střekov) 

Hrozby  

Rekreace 

Silné stránky  Velký turistický potenciál – Zubrnická muzeální železnice, skanzen 

 Naučná stezka okolím Zubrnic 

 Vesnická památková rezervace 

 Zachování lidové architektury 

 Obnovený provoz železnice Velké Březno - Zubrnice 

Slabé stránky  

Příležitosti  Úvaha obce o realizaci rozhledny (Babiště) 

Hrozby  

Hospodářské podmínky 

Silné stránky   

Slabé stránky  Vyšší dlouhodobá nezaměstnanost (11,1%/12,8%) 

Příležitosti  

Hrozby  

Člen Krajské sítě Národní sítě Místních akčních skupin České republiky Ústeckého kraje (MAS Labské 

Pískovce) 

http://www.maslabskeskaly.cz/
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3.2. Vyhodnocení územních podmínek pro příznivé životní prostředí, 

hospodářský rozvoj a soudržnost společenství obyvatel území 

3.2.1. Metodika hodnocení vybraných parametrů 

Při vyhodnocení socio-demografických podmínek  v rámci soudržnosti společenství obyvatel území 

byly využity tyto parametry: 

 
Index změny počtu obyvatel:                            

celkový počet obyvatel za rok 2013 
                  ___________________________         x   100 

 
celkový počet obyvatel za rok 2006 

 
Poskytovatel: ČSÚ tabulky:  uap_obce_2013.xls a obce2006-2011.xls 

 
Index stáří:                                               

počet obyvatel ve věku 65 let a více 
                   ___________________________         x   100 

 
počet obyvatel ve věku 0 -  14 let 

 
Poskytovatel: ČSÚ tabulky:  uap_obce_2013.xls 

 
Index ekonomického zatížení:  

počet obyvatel  věku 0 -14 let + počet obyvatel ve věku 65 let a více 
              ____________________________________________________   x   100 

 
počet obyvatel ve věku 15 - 64 let 

 
Poskytovatel: ČSÚ tabulky:  uap_obce_2013.xls 

 
 
Při vyhodnocení pracovní příležitostí v rámci hospodářského rozvoje území byl využit tento parametr: 
 
Podíl obyvatel vyjíždějících za prací mimo obec: 
 
 

počet vyjíždějících za prací 
________________________ 

 
ekonomicky aktivní obyvatelstvo 

 
Poskytovatel: ČSÚ Statistický lexikon obcí ČR 2013 
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Dolní Zálezly 563 590 561 85 108 368 8,5 6 6 15 20 241 95 6 3,63 8,6 49,5 

Habrovany 222 217 216 38 21 157 7,8 4 3 10 5 93 27 5 0,63 3,6 19,1 

Homole u Panny 365 378 368 57 77 234 10,5 4 0 9 13 153 35 11 8,57 7,9 92,1 

Chabařovice 2455 2618 2522 422 392 1708 13,1 22 25 117 110 1171 374 33 0,34 43,3 112,0 

Chlumec 4254 4487 4472 662 681 3129 7,9 31 48 128 127 2199 915 30 1,61 23,5 129,5 

Chuderov 901 1038 1005 190 113 702 9,5 7 5 30 27 490 181 14 2,52        28,3        86,6 

Libouchec 1809 1835 1781 262 274 1245 9,7 16 27 38 71 857 312 28 2,79 40,6 136,9 

Malé Březno 518 549 500 62 78 360 10,4 7 8 10 25 235 74 9 8,30 3,8        71,0 

Malečov 742 761 792 139 109 544 9,6 6 4 25 12 344 126 18 4,76 22,2 77,7 

Petrovice 794 896 901 164 87 650 7,5 7 6 60 31 389 76 21 2,70 37,4 105,1 

Povrly 2190 2256 2236 331 375 1530 10,7 20 19 90 57 1063 398 29 7,21           7,7 164,2 

Přestanov 339 399 408 79 50 279 9,0 3 5 7 12 205 73 8 0,79 13,8 44,2 

Ryjice 186 187 183 27 29 127 12,2 3 2 3 4 90 17 2 4,06 2,4 20,0 

Řehlovice 1249 1340 1386 227 215 944 8,6 15 13 67 38 577 167 29 1,04        27,0      108,2 

Stebno 431 441 452 62 70 320 9,9 3 1 18 8 220 62 10 2,00 9,0 20,4 

Tašov 122 157 145 23 17 105 10,4 0 2 0 4 69 20 2 12,65 1,3 13,2 

Telnice 610 762 719 110 110 499 8,9 6 11 17 38 309 119 10 6,57        22,3        63,9 

Tisá 807 887 933 167 125 641 8,5 10 8 34 21 416 125 16 6,31 19,2 129,2 

Trmice 3052 3193 3124 634 359 2131 21,3 34 33 210 224 1193 276 44 0,72 16,7 301,2 

Ústí nad Labem 94565 95464 93523 14889 16227 62407 13,4 1008 1014 1957 2175 43512 4130 536 1,12 350,0 3559,0 

Velké Březno 2109 2225 2215 377 378 1460 10,0 20 32 76 68 1022 327 20 3,20 15,0      118,5 

Velké Chvojno 752 794 837 136 96 605 10,3 8 2 34 29 330 117 19 2,05 9,3 72,5 

Zubrnice 225 225 240 37 41 162 11,1 2 5 10 6 97 31 8 6,38 3,5 35,5 

ORP Ústí nad Labem 119260 121699 119519 19180 20032 80307 12,8 1242 1279 1744 1904 55275 8077 904 2,02   
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Zdroj: 

ČSÚ uap_obce_2013.xls 

ČSÚ obce2006_2011.xls tabulka poskytnutá v rámci ÚAP 2014 

ČSÚ Statistický lexikon obcí ČR 2013 – Výsledky sčítání lidu, domů a bytu k 26.03.2011 

ČSÚ tabulka_UAP6020PU_OB1.181_ORP_Usti_nad_Labem 

průzkum ÚAP 2014 (podklady: vydané nebo rozpracované územní plány, ortofotomapa 2013 (poskytovatel: ČÚZK)) 

Údaje v hodnocení nebyly využity, mají pouze informativní charakter 
 
 
 

 

3.2.2. Vyhodnocení jednotlivých obcí  
 

Vysvětlivky: 

Název obce – celková vyváženost rozboru udržitelného rozvoje území se zlepšila 

Název obce – celková vyváženost rozboru udržitelného rozvoje území se zhoršila 

Název tématu – jeden či více faktorů se zlepšily oproti hodnocení v 2. úplné aktualizaci ÚAP v roce 2012 

Název tématu – jeden čí více faktorů se zhoršily oproti hodnocení v 2. úplné aktualizaci ÚAP v roce 2012 
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Obec: DOLNÍ ZÁLEZLY                                                                                                                                                                                       kategorie zařazení obce: 1 

                                                                                                                                                                                                                                               vyjádření v kartogramu: - 

téma faktor hodnoty zdroj kritérium hodnocení +/- výsledek 

ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
koeficient ekologické stability  3,63/2,02 ČSÚ 2013 vyšší než průměr ORP = plus, nižší než průměr ORP = mínus + + 

HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A GEOLOGIE 
dobývací prostory 
chráněná ložisková území 
poddolovaná území 
sesuvná území 
stará důlní díla 

 ÚAP 2014 
ÚAP 2014 
ÚAP 2014 
ÚAP 2014 
ÚAP 2014 

ano = mínus, ne = plus 
ano = mínus, ne = plus 
ano = mínus, ne = plus 
ano = mínus, ne = plus 
ano = mínus, ne = plus 

+ 
+ 
+ 
- 
+ 

+ 

VODNÍ REŽIM 
vodní zdroje 
CHOPAV 
záplavová území 

 ÚAP 2014 
ÚAP 2014 
ÚAP 2014 

ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = mínus, ne = plus 

+ 
- 
- 

- 

HYGIENA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
kvalita ovzduší 
zatížení hlukem, prachem 
ekologické zátěže v území 

 ÚAP 2014 (ZdrLV) 
PRŮZKUM 
ÚAP 2014 

nepřekročení limitu pro zdraví obyvatel = plus, překročení =  mínus 
ano = mínus, ne = plus 
ano = mínus, ne = plus 

+ 
- 
- 

- 

OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY 
chráněná území  
NATURA 2000 
významné vyhlídkové body 

 ÚAP 2014 
ÚAP 2014 
ÚAP 2014 

ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 

+ 
- 
+ 

+ 

ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 

VEŘEJNÁ DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ 
INFRASTRUKTURA 

dostupnost veřejnou dopravou 
zásobování vodou 
zásobování plynem 
zásobování teplem 
odkanalizování 

 PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 

ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 

+ 
+ 
+ 
- 
+ 

+ 

PLOCHY ROZVOJE 
průmyslové výroby 
 

 ÚAP 2014 ano = plus, ne = mínus - 
 

- 

NEZAMĚSTNANOST 
podíl nezaměstnaných osob % 8,5/12,8 ČSÚ 31.03.2014 vyšší než průměr ORP = mínus, nižší než průměr ORP = plus 

 
+ + 

PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI 
% obyvatel  vyjíždějících za prací 39,4/14,6 ČSÚ LEXIKON 

2013 
vyšší než průměr ORP = mínus, nižší než průměr ORP = plus 
 

- - 

EKONOMICKÁ ATRAKTIVITA ÚZEMÍ 
vzdálenost od významných 
komunikací 
 

 ÚAP 2014 silnice I. A II. Třídy; do 5km = plus, nad 5 km = mínus 
 
 

+ + 
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ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL 

VEŘEJNÁ DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ 
INFRSTRUKTURA 

dostupnost veřejnou dopravou 
zásobování vodou 
zásobování plynem 
zásobování teplem 
odkanalizování 

 PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 

ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 

+ 
+ 
+ 
- 
+ 

+ 

SOCIO-DEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY 
index změny počtu obyvatel  
index stáří 
index ekonomického zatížení 

99,6/100 
127/104 
52,4/48,8 

ČSÚ 2013 
ČSÚ 2013 
ČSÚ 2013 

vyšší či stejný než průměr ORP = plus, nižší než průměr ORP = mínus 
vyšší než průměr ORP = mínus, nižší než průměr ORP = plus 
vyšší než průměr ORP = mínus, nižší než průměr ORP = plus 

- 
- 
- 

- 

ROZVOJ PLOCH PRO BYDLENÍ 
podíl zastavitelných ploch 
bydlení/zastavěného území  ha 

17,4 ÚAP 2014 do 5% a nad 15% = mínus, mezi 5-15% = plus - - 

REKREACE 
možnosti každodenní rekreace 
turistické stezky 
turistické zajímavosti 

 PRŮZKUM 
ÚAP 2014 
PRŮZKUM 

ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 

+ 
+ 
- 

+ 

OBČANSKÁ VYBAVENOST 
kulturní zařízení 
zdravotnictví 
školství 
pošta 
sportovní zařízení 

 PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 

ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 

- 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
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Obec: HABROVANY                                                                                                                                                               kategorie zařazení obce:  4 

                                                                                                                                                                                                                                                vyjádření v kartogramu:  ZHS 

téma faktor hodnoty zdroj kritérium hodnocení +/- výsledek 

ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
koeficient ekologické stability  0,63/2,02 ČSÚ 2013 vyšší než průměr ORP = plus, nižší než průměr ORP = mínus - - 

HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A GEOLOGIE 
dobývací prostory 
chráněná ložisková území 
poddolovaná území 
sesuvná území 
stará důlní díla 

 ÚAP 2014 
ÚAP 2014 
ÚAP 2014 
ÚAP 2014 
ÚAP 2014 

ano = mínus, ne = plus 
ano = mínus, ne = plus 
ano = mínus, ne = plus 
ano = mínus, ne = plus 
ano = mínus, ne = plus 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

VODNÍ REŽIM 
vodní zdroje 
CHOPAV 
záplavová území 

 ÚAP 2014 
ÚAP 2014 
ÚAP 2014 

ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = mínus, ne = plus 

- 
- 
+ 

- 

HYGIENA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
kvalita ovzduší 
zatížení hlukem, prachem 
ekologické zátěže v území 

 ÚAP 2014 (ZdrLV) 
PRŮZKUM 
ÚAP 2014 

nepřekročení limitu pro zdraví obyvatel = plus, překročení =  mínus 
ano = mínus, ne = plus 
ano = mínus, ne = plus 

+ 
+ 
- 

+ 

OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY 
chráněná území  
NATURA 2000 
významné vyhlídkové body 

 ÚAP 2014 
ÚAP 2014 
ÚAP 2014 

ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 

- 
- 
- 

- 

ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 

VEŘEJNÁ DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ 
INFRASTRUKTURA 

dostupnost veřejnou dopravou 
zásobování vodou 
zásobování plynem 
zásobování teplem 
odkanalizování 

 PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 

ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 

+ 
+ 
- 
- 
- 

- 

PLOCHY ROZVOJE 
průmyslové výroby 
 

 ÚAP 2014 ano = plus, ne = mínus - 
 

- 

NEZAMĚSTNANOST 
podíl nezaměstnaných osob % 7,8/12,8 ČSÚ 31.03.2014 vyšší než průměr ORP = mínus, nižší než průměr ORP = plus 

 
+ + 

PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI 
% obyvatel  vyjíždějících za prací 29/14,6 ČSÚ LEXIKON 

2013 
vyšší než průměr ORP = mínus, nižší než průměr ORP = plus 
 

- - 

EKONOMICKÁ ATRAKTIVITA ÚZEMÍ 
vzdálenost od významných 
komunikací 
 

 ÚAP 2014 silnice I. A II. Třídy; do 5km = plus, nad 5 km = mínus 
 
 

+ + 
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ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL 

VEŘEJNÁ DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ 
INFRSTRUKTURA 

dostupnost veřejnou dopravou 
zásobování vodou 
zásobování plynem 
zásobování teplem 
odkanalizování 

 PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 

ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 

+ 
+ 
- 
- 
- 

- 

SOCIO-DEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY 
index změny počtu obyvatel  
index stáří 
index ekonomického zatížení 

97/100 
55/104 
37,6/48,8 

ČSÚ 2013 
ČSÚ 2013 
ČSÚ 2013 

vyšší či stejný než průměr ORP = plus, nižší než průměr ORP = mínus 
vyšší než průměr ORP = mínus, nižší než průměr ORP = plus 
vyšší než průměr ORP = mínus, nižší než průměr ORP = plus 

- 
+ 
+ 

+ 

ROZVOJ PLOCH PRO BYDLENÍ 
podíl zastavitelných ploch 
bydlení/zastavěného území ha 

18,8 ÚAP 2014 do 5% a nad 15% = mínus, mezi 5-15% = plus - - 

REKREACE 
možnosti každodenní rekreace 
turistické stezky 
turistické zajímavosti 

 PRŮZKUM 
ÚAP 2014 
PRŮZKUM 

ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 

- 
- 
- 

- 

OBČANSKÁ VYBAVENOST 
kulturní zařízení 
zdravotnictví 
školství 
obchod/pošta 
sportovní zařízení 

 
 
 
obchod 

PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 

ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 

- 
- 
- 
+ 
+ 

- 
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Obec: HOMOLE U PANNY                                                                                                                                                   kategorie zařazení obce: 2 a 

                                                                                                                                                                                                                                            vyjádření v kartogramu: S 

téma faktor hodnoty zdroj kritérium hodnocení +/- výsledek 

ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
koeficient ekologické stability  8,57/2,02 ČSÚ 2013 vyšší než průměr ORP = plus, nižší než průměr ORP = mínus + + 

HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A GEOLOGIE 
dobývací prostory 
chráněná ložisková území 
poddolovaná území 
sesuvná území 
stará důlní díla 

 ÚAP 2014 
ÚAP 2014 
ÚAP 2014 
ÚAP 2014 
ÚAP 2014 

ano = mínus, ne = plus 
ano = mínus, ne = plus 
ano = mínus, ne = plus 
ano = mínus, ne = plus 
ano = mínus, ne = plus 

+ 
- 
- 
- 
+ 

- 

VODNÍ REŽIM 
vodní zdroje 
CHOPAV 
záplavová území 

 ÚAP 2014 
ÚAP 2014 
ÚAP 2014 

ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = mínus, ne = plus 

+ 
- 
+ 

- 

HYGIENA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
kvalita ovzduší 
zatížení hlukem, prachem 
ekologické zátěže v území 

 ÚAP 2014 (ZdrLV) 
PRŮZKUM 
ÚAP 2014 

nepřekročení limitu pro zdraví obyvatel = plus, překročení =  mínus 
ano = mínus, ne = plus 
ano = mínus, ne = plus 

+ 
+ 
- 

+ 

OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY 
chráněná území  
NATURA 2000 
významné vyhlídkové body 

 
v návrhu 

ÚAP 2014 
ÚAP 2014 
ÚAP 2014 

ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus  
ano = plus, ne = mínus 

+ 
- 
+ 

+ 

ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 

VEŘEJNÁ DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ 
INFRASTRUKTURA 

dostupnost veřejnou dopravou 
zásobování vodou 
zásobování plynem 
zásobování teplem 
odkanalizování 

 PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 

ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 

+ 
+ 
- 
- 
+ 

+ 

PLOCHY ROZVOJE 
průmyslové výroby 
 

 ÚAP 2014 ano = plus, ne = mínus - 
 

- 

NEZAMĚSTNANOST 
podíl nezaměstnaných osob % 10,5/12,8 ČSÚ 31.03.2014 vyšší než průměr ORP = mínus, nižší než průměr ORP = plus 

 
+ + 

PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI 
% obyvatel  vyjíždějících za prací 22,9/14,6 ČSÚ LEXIKON 

2013 
vyšší než průměr ORP = mínus, nižší než průměr ORP = plus 
 

- - 

EKONOMICKÁ ATRAKTIVITA ÚZEMÍ 
vzdálenost od významných 
komunikací 
 

 ÚAP 2014 silnice I. A II. Třídy; do 5km = plus, nad 5 km = mínus 
 
 

+ + 
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ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL 

VEŘEJNÁ DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ 
INFRSTRUKTURA 

dostupnost veřejnou dopravou 
zásobování vodou 
zásobování plynem 
zásobování teplem 
odkanalizování 

 PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 

ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 

+ 
+ 
- 
- 
+ 

+ 

SOCIO-DEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY 
index změny počtu obyvatel  
index stáří 
index ekonomického zatížení 

101/100 
135/104 
57,3/48,8 

ČSÚ 2013 
ČSÚ 2013 
ČSÚ 2013 

vyšší či stejný než průměr ORP = plus, nižší než průměr ORP = mínus 
vyšší než průměr ORP = mínus, nižší než průměr ORP = plus 
vyšší než průměr ORP = mínus, nižší než průměr ORP = plus 

+ 
- 
- 

- 

ROZVOJ PLOCH PRO BYDLENÍ 
podíl zastavitelných ploch 
bydlení/zastavěného území ha 

8,6 ÚAP 2014 do 5% a nad 15% = mínus, mezi 5-15% = plus + + 

REKREACE 
možnosti každodenní rekreace 
turistické stezky 
turistické zajímavosti 

 PRŮZKUM 
ÚAP 2014 
PRŮZKUM 

ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 

- 
+ 
- 

- 

OBČANSKÁ VYBAVENOST 
kulturní zařízení 
zdravotnictví 
školství 
obchod/pošta 
sportovní zařízení 

 PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 

ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 

+ 
- 
- 
- 
- 

- 
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Obec: CHABAŘOVICE                                                                                                                                                         kategorie zařazení obce: 3c 

                                                                                                                                                                                                                                                                      vyjádření v kartogramu: ZH 

téma faktor hodnoty zdroj kritérium hodnocení +/- výsledek 

ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
koeficient ekologické stability  0,34/2,02 ČSÚ 2013 vyšší než průměr ORP = plus, nižší než průměr ORP = mínus - - 

HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A GEOLOGIE 
dobývací prostory 
chráněná ložisková území 
poddolovaná území 
sesuvná území 
stará důlní díla 

 ÚAP 2014 
ÚAP 2014 
ÚAP 2014 
ÚAP 2014 
ÚAP 2014 

ano = mínus, ne = plus 
ano = mínus, ne = plus 
ano = mínus, ne = plus 
ano = mínus, ne = plus 
ano = mínus, ne = plus 

- 
- 
- 
- 
- 

- 

VODNÍ REŽIM 
vodní zdroje 
CHOPAV 
záplavová území 

 ÚAP 2014 
ÚAP 2014 
ÚAP 2014 

ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = mínus, ne = plus 

+ 
- 
+ 

+ 

HYGIENA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
kvalita ovzduší 
zatížení hlukem, prachem 
ekologické zátěže v území 

 ÚAP 2014 (ZdrLV) 
PRŮZKUM 
ÚAP 2014 

nepřekročení limitu pro zdraví obyvatel = plus, překročení =  mínus 
ano = mínus, ne = plus 
ano = mínus, ne = plus 

+ 
- 
- 

- 

OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY 
chráněná území  
NATURA 2000 
významné vyhlídkové body 

 ÚAP 2014 
ÚAP 2014 
ÚAP 2014 

ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 

- 
- 
- 

- 

ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 

VEŘEJNÁ DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ 
INFRASTRUKTURA 

dostupnost veřejnou dopravou 
zásobování vodou 
zásobování plynem 
zásobování teplem 
odkanalizování 
 

 PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 

ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 

+ 
+ 
+ 
- 
+ 

+ 

PLOCHY ROZVOJE 
průmyslové výroby 
 

 ÚAP 2014 ano = plus, ne = mínus - 
 

- 

NEZAMĚSTNANOST 
podíl nezaměstnaných osob % 13,1/12,8 ČSÚ 31.03.2014 vyšší než průměr ORP = mínus, nižší než průměr ORP = plus 

 
- - 

PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI 
% obyvatel  vyjíždějících za prací 32/14,6 ČSÚ LEXIKON 

2013 
vyšší než průměr ORP = mínus, nižší než průměr ORP = plus 
 

- - 

EKONOMICKÁ ATRAKTIVITA ÚZEMÍ 
vzdálenost od významných 
komunikací 
 

 ÚAP 2014 silnice I. A II. Třídy; do 5km = plus, nad 5 km = mínus 
 
 

+ + 
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ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL 

VEŘEJNÁ DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ 
INFRSTRUKTURA 

dostupnost veřejnou dopravou 
zásobování vodou 
zásobování plynem 
zásobování teplem 
odkanalizování 

 PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 

ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 

+ 
+ 
+ 
- 
+ 

+ 

SOCIO-DEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY 
index změny počtu obyvatel  
index stáří 
index ekonomického zatížení 

103/100 
92,9/104 
47,7/48,8 

ČSÚ 2013 
ČSÚ 2013 
ČSÚ 2013 

vyšší či stejný než průměr ORP = plus, nižší než průměr ORP = mínus 
vyšší než průměr ORP = mínus, nižší než průměr ORP = plus 
vyšší než průměr ORP = mínus, nižší než průměr ORP = plus 

+ 
+ 
+ 

+ 

ROZVOJ PLOCH PRO BYDLENÍ 
podíl zastavitelných ploch 
bydlení/zastavěného území ha 

38,7 ÚAP 2014 do 5% a nad 15% = mínus, mezi 5-15% = plus - - 

REKREACE 
možnosti každodenní rekreace 
turistické stezky 
turistické zajímavosti 

 PRŮZKUM 
ÚAP 2014 
PRŮZKUM 

ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 

+ 
+ 
+ 

+ 

OBČANSKÁ VYBAVENOST 
kulturní zařízení 
zdravotnictví 
školství 
obchod/pošta 
sportovní zařízení 

 PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 

ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
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Obec: CHLUMEC                                                                                                                                                                   kategorie zařazení obce: 2 c 

                                                                                                                                                                                                                                            vyjádření v kartogramu: Z 

téma faktor hodnoty zdroj kritérium hodnocení +/- výsledek 

ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
koeficient ekologické stability  1,61/2,02 ČSÚ 2013 vyšší než průměr ORP = plus, nižší než průměr ORP = mínus - - 

HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A GEOLOGIE 
dobývací prostory 
chráněná ložisková území 
poddolovaná území 
sesuvná území 
stará důlní díla 

 ÚAP 2014 
ÚAP 2014 
ÚAP 2014 
ÚAP 2014 
ÚAP 2014 

ano = mínus, ne = plus 
ano = mínus, ne = plus 
ano = mínus, ne = plus 
ano = mínus, ne = plus 
ano = mínus, ne = plus 

+ 
+ 
- 
- 
- 

- 

VODNÍ REŽIM 
vodní zdroje 
CHOPAV 
záplavová území 

 ÚAP 2014 
ÚAP 2014 
ÚAP 2014 

ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = mínus, ne = plus 

+ 
+ 
- 

+ 

HYGIENA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
kvalita ovzduší 
zatížení hlukem, prachem 
ekologické zátěže v území 

 ÚAP 2014 (ZdrLV) 
PRŮZKUM 
ÚAP 2014 

nepřekročení limitu pro zdraví obyvatel = plus, překročení =  mínus 
ano = mínus, ne = plus 
ano = mínus, ne = plus 

+ 
- 
+ 

+ 

OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY 
chráněná území  
NATURA 2000 
významné vyhlídkové body 

 ÚAP 2014 
ÚAP 2014 
ÚAP 2014 

ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 

- 
+ 
- 

- 

ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 

VEŘEJNÁ DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ 
INFRASTRUKTURA 

dostupnost veřejnou dopravou 
zásobování vodou 
zásobování plynem 
zásobování teplem 
odkanalizování 

 PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 

ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 

+ 
+ 
+ 
- 
+ 

+ 

PLOCHY ROZVOJE 
průmyslové výroby 
 

 ÚAP 2014 ano = plus, ne = mínus + 
 

+ 

NEZAMĚSTNANOST 
podíl nezaměstnaných osob % 7,9/12,8 ČSÚ 31.03.2014 vyšší než průměr ORP = mínus, nižší než průměr ORP = plus 

 
+ + 

PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI 
% obyvatel  vyjíždějících za prací 41,6/14,6 ČSÚ LEXIKON 

2013 
vyšší než průměr ORP = mínus, nižší než průměr ORP = plus 
 

- - 

EKONOMICKÁ ATRAKTIVITA ÚZEMÍ 
vzdálenost od významných 
komunikací 
 

 ÚAP 2014 silnice I. A II. Třídy; do 5km = plus, nad 5 km = mínus 
 
 

+ + 
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ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL 

VEŘEJNÁ DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ 
INFRSTRUKTURA 

dostupnost veřejnou dopravou 
zásobování vodou 
zásobování plynem 
zásobování teplem 
odkanalizování 

 PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 

ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 

+ 
+ 
+ 
- 
+ 

+ 

SOCIO-DEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY 
index změny počtu obyvatel  
index stáří 
index ekonomického zatížení 

105/100 
103/104 
43/48,8 

ČSÚ 2013 
ČSÚ 2013 
ČSÚ 2013 

vyšší či stejný než průměr ORP = plus, nižší než průměr ORP = mínus 
vyšší než průměr ORP = mínus, nižší než průměr ORP = plus 
vyšší než průměr ORP = mínus, nižší než průměr ORP = plus 

+ 
+ 
+ 

+ 

ROZVOJ PLOCH PRO BYDLENÍ 
podíl zastavitelných ploch 
bydlení/zastavěného území ha 

18,1 ÚAP 2014 do 5% a nad 15% = mínus, mezi 5-15% = plus - - 

REKREACE 
možnosti každodenní rekreace 
turistické stezky 
turistické zajímavosti 

 PRŮZKUM 
ÚAP 2014 
PRŮZKUM 

ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 

+ 
+ 
+ 

+ 

OBČANSKÁ VYBAVENOST 
kulturní zařízení 
zdravotnictví 
školství 
obchod/pošta 
sportovní zařízení 

 PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 

ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 

- 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
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Obec: CHUDEROV                                                                                                                                                                  kategorie zařazení obce: 1 

                                                                                                                                                                                                                                                vyjádření v kartogramu: - 

téma faktor hodnoty zdroj kritérium hodnocení +/- výsledek 

ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
koeficient ekologické stability  2,52/2,02 ČSÚ 2013 vyšší než průměr ORP = plus, nižší než průměr ORP = mínus + + 

HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A GEOLOGIE 
dobývací prostory 
chráněná ložisková území 
poddolovaná území 
sesuvná území 
stará důlní díla 

 ÚAP 2014 
ÚAP 2014 
ÚAP 2014 
ÚAP 2014 
ÚAP 2014 

ano = mínus, ne = plus 
ano = mínus, ne = plus 
ano = mínus, ne = plus 
ano = mínus, ne = plus 
ano = mínus, ne = plus 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

VODNÍ REŽIM 
vodní zdroje 
CHOPAV 
záplavová území 

 ÚAP 2014 
ÚAP 2014 
ÚAP 2014 

ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = mínus, ne = plus 

+ 
- 
+ 

+ 

HYGIENA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
kvalita ovzduší 
zatížení hlukem, prachem 
ekologické zátěže v území 

 ÚAP 2014 (ZdrLV) 
PRŮZKUM 
ÚAP 2014 

nepřekročení limitu pro zdraví obyvatel = plus, překročení =  mínus 
ano = mínus, ne = plus 
ano = mínus, ne = plus 

+ 
+ 
- 

+ 

OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY 
chráněná území  
NATURA 2000 
významné vyhlídkové body 

 ÚAP 2014 
ÚAP 2014 
ÚAP 2014 

ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 

+ 
- 
+ 

+ 

ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 

VEŘEJNÁ DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ 
INFRASTRUKTURA 

dostupnost veřejnou dopravou 
zásobování vodou 
zásobování plynem 
zásobování teplem 
odkanalizování 

 PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 

ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 

+ 
+ 
+ 
- 
+ 

+ 

PLOCHY ROZVOJE 
průmyslové výroby 
 

 ÚAP 2014 ano = plus, ne = mínus - 
 

- 

NEZAMĚSTNANOST 
podíl nezaměstnaných osob % 9,5/12,8 ČSÚ 31.03.2014 vyšší než průměr ORP = mínus, nižší než průměr ORP = plus 

 
+ + 

PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI 
% obyvatel  vyjíždějících za prací 37/14,6 ČSÚ LEXIKON 

2013 
vyšší než průměr ORP = mínus, nižší než průměr ORP = plus 
 

- - 

EKONOMICKÁ ATRAKTIVITA ÚZEMÍ 
vzdálenost od významných 
komunikací 
 

 ÚAP 2014 silnice I. A II. Třídy; do 5km = plus, nad 5 km = mínus 
 
 

+ + 
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ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL 

VEŘEJNÁ DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ 
INFRSTRUKTURA 

dostupnost veřejnou dopravou 
zásobování vodou 
zásobování plynem 
zásobování teplem 
odkanalizování 

 PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 

ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 

+ 
+ 
+ 
- 
+ 

+ 

SOCIO-DEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY 
index změny počtu obyvatel  
index stáří 
index ekonomického zatížení 

111,5/100 
59,5/104 
43,2/48,8 

ČSÚ 2013 
ČSÚ 2013 
ČSÚ 2013 

vyšší či stejný než průměr ORP = plus, nižší než průměr ORP = mínus 
vyšší než průměr ORP = mínus, nižší než průměr ORP = plus 
vyšší než průměr ORP = mínus, nižší než průměr ORP = plus 

+ 
+ 
+ 

+ 

ROZVOJ PLOCH PRO BYDLENÍ 
podíl zastavitelných ploch 
bydlení/zastavěného území ha 

32,7 ÚAP 2014 do 5% a nad 15% = mínus, mezi 5-15% = plus - - 

REKREACE 
možnosti každodenní rekreace 
turistické stezky 
turistické zajímavosti 

 PRŮZKUM 
ÚAP 2014 
PRŮZKUM 

ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 

+ 
+ 
+ 

+ 

OBČANSKÁ VYBAVENOST 
kulturní zařízení 
zdravotnictví 
školství 
obchod/pošta 
sportovní zařízení 

 PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 

ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
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Obec: LIBOUCHEC                                                                                                                                                                     kategorie zařazení obce: 1 

                                                                                                                                                                                                                                                vyjádření v kartogramu: - 

téma faktor hodnoty zdroj kritérium hodnocení +/- výsledek 

ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
koeficient ekologické stability  2,79/2,02 ČSÚ 2013 vyšší než průměr ORP = plus, nižší než průměr ORP = mínus + + 

HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A GEOLOGIE 
dobývací prostory 
chráněná ložisková území 
poddolovaná území 
sesuvná území 
stará důlní díla 

 ÚAP 2014 
ÚAP 2014 
ÚAP 2014 
ÚAP 2014 
ÚAP 2014 

ano = mínus, ne = plus 
ano = mínus, ne = plus 
ano = mínus, ne = plus 
ano = mínus, ne = plus 
ano = mínus, ne = plus 

- 
+ 
+ 
- 
+ 

+ 

VODNÍ REŽIM 
vodní zdroje 
CHOPAV 
záplavová území 

 ÚAP 2014 
ÚAP 2014 
ÚAP 2014 

ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = mínus, ne = plus 

+ 
- 
+ 

+ 

HYGIENA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
kvalita ovzduší 
zatížení hlukem, prachem 
ekologické zátěže v území 

 ÚAP 2014 (ZdrLV) 
PRŮZKUM 
ÚAP 2014 

nepřekročení limitu pro zdraví obyvatel = plus, překročení =  mínus 
ano = mínus, ne = plus 
ano = mínus, ne = plus 

+ 
- 
- 

- 

OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY 
chráněná území  
NATURA 2000 
významné vyhlídkové body 

 ÚAP 2014 
ÚAP 2014 
ÚAP 2014 

ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 

+ 
+ 
+ 

+ 

ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 

VEŘEJNÁ DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ 
INFRASTRUKTURA 

dostupnost veřejnou dopravou 
zásobování vodou 
zásobování plynem 
zásobování teplem 
odkanalizování 

 PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 

ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 

+ 
+ 
+ 
- 
+ 

+ 

PLOCHY ROZVOJE 
průmyslové výroby  ÚAP 2014 ano = plus, ne = mínus + 

 
+ 

NEZAMĚSTNANOST 
podíl nezaměstnaných osob % 9,7/12,8 ČSÚ 31.03.2014 vyšší než průměr ORP = mínus, nižší než průměr ORP = plus 

 
+ + 

PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI 
% obyvatel  vyjíždějících za prací 36,4/14,6 ČSÚ LEXIKON 

2013 
vyšší než průměr ORP = mínus, nižší než průměr ORP = plus 
 

- - 

EKONOMICKÁ ATRAKTIVITA ÚZEMÍ 
vzdálenost od významných 
komunikací 

 ÚAP 2014 silnice I. A II. Třídy; do 5km = plus, nad 5 km = mínus 
 
 

+ + 
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ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL 

VEŘEJNÁ DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ 
INFRSTRUKTURA 

dostupnost veřejnou dopravou 
zásobování vodou 
zásobování plynem 
zásobování teplem 
odkanalizování 

 PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 

ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 

+ 
+ 
+ 
- 
+ 

+ 

SOCIO-DEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY 
index změny počtu obyvatel  
index stáří 
index ekonomického zatížení 

98,4/100 
104,6/104 
43/48,8 

ČSÚ 2013 
ČSÚ 2013 
ČSÚ 2013 

vyšší či stejný než průměr ORP = plus, nižší než průměr ORP = mínus 
vyšší než průměr ORP = mínus, nižší než průměr ORP = plus 
vyšší než průměr ORP = mínus, nižší než průměr ORP = plus 

- 
- 
+ 

- 

ROZVOJ PLOCH PRO BYDLENÍ 
podíl zastavitelných ploch 
bydlení/zastavěného území ha 

29,7 ÚAP 2014 do 5% a nad 15% = mínus, mezi 5-15% = plus - - 

REKREACE 
možnosti každodenní rekreace 
turistické stezky 
turistické zajímavosti 

 PRŮZKUM 
ÚAP 2014 
PRŮZKUM 

ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 

+ 
+ 
+ 

+ 

OBČANSKÁ VYBAVENOST 
kulturní zařízení 
zdravotnictví 
školství 
obchod/pošta 
sportovní zařízení 

 PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 

ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
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Obec: MALÉ BŘEZNO                                                                                                                                                                                                                                          kategorie zařazení obce: 3 a 

                                                                                                                                                                                                                                           vyjádření v kartogramu: HS 

téma faktor hodnoty zdroj kritérium hodnocení +/- výsledek 

ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
koeficient ekologické stability  8,30/2,02 ČSÚ 2013 vyšší než průměr ORP = plus, nižší než průměr ORP = mínus + + 

HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A GEOLOGIE 
dobývací prostory 
chráněná ložisková území 
poddolovaná území 
sesuvná území 
stará důlní díla 

 ÚAP 2014 
ÚAP 2014 
ÚAP 2014 
ÚAP 2014 
ÚAP 2014 

ano = mínus, ne = plus 
ano = mínus, ne = plus 
ano = mínus, ne = plus 
ano = mínus, ne = plus 
ano = mínus, ne = plus 

+ 
+ 
+ 
- 
+ 

+ 

VODNÍ REŽIM 
vodní zdroje 
CHOPAV 
záplavová území 

 ÚAP 2014 
ÚAP 2014 
ÚAP 2014 

ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = mínus, ne = plus 

+ 
- 
- 

- 

HYGIENA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
kvalita ovzduší 
zatížení hlukem, prachem 
ekologické zátěže v území 

 ÚAP 2014 (ZdrLV) 
PRŮZKUM 
ÚAP 2014 

nepřekročení limitu pro zdraví obyvatel = plus, překročení =  mínus 
ano = mínus, ne = plus 
ano = mínus, ne = plus 

+ 
- 
- 

- 

OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY 
chráněná území  
NATURA 2000 
významné vyhlídkové body 

 ÚAP 2014 
ÚAP 2014 
ÚAP 2014 

ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 

+ 
- 
+ 

+ 

ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 

VEŘEJNÁ DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ 
INFRASTRUKTURA 

dostupnost veřejnou dopravou 
zásobování vodou 
zásobování plynem 
zásobování teplem 
odkanalizování 

 PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 

ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 

+ 
+ 
- 
- 
- 

- 

PLOCHY ROZVOJE 
průmyslové výroby 
 

 ÚAP 2014 ano = plus, ne = mínus - 
 

- 

NEZAMĚSTNANOST 
podíl nezaměstnaných osob % 10,4/12,8 ČSÚ 31.03.2014 vyšší než průměr ORP = mínus, nižší než průměr ORP = plus 

 
+ + 

PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI 
% obyvatel  vyjíždějících za prací 31,5/14,6 ČSÚ LEXIKON 

2013 
vyšší než průměr ORP = mínus, nižší než průměr ORP = plus 
 

- - 

EKONOMICKÁ ATRAKTIVITA ÚZEMÍ 
vzdálenost od významných 
komunikací 
 

 ÚAP 2014 silnice I. A II. Třídy; do 5km = plus, nad 5 km = mínus 
 
 

+ + 
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ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL 

VEŘEJNÁ DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ 
INFRSTRUKTURA 

dostupnost veřejnou dopravou 
zásobování vodou 
zásobování plynem 
zásobování teplem 
odkanalizování 

 PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 

ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 

+ 
+ 
- 
- 
- 

- 

SOCIO-DEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY 
index změny počtu obyvatel  
index stáří 
index ekonomického zatížení 

96,5/100 
125,8/104 
38,9/48,8 

ČSÚ 2013 
ČSÚ 2013 
ČSÚ 2013 

vyšší či stejný než průměr ORP = plus, nižší než průměr ORP = mínus 
vyšší než průměr ORP = mínus, nižší než průměr ORP = plus 
vyšší než průměr ORP = mínus, nižší než průměr ORP = plus 

- 
- 
+ 

- 

ROZVOJ PLOCH PRO BYDLENÍ 
podíl zastavitelných ploch 
bydlení/zastavěného území ha 

5,4 ÚAP 2014 do 5% a nad 15% = mínus, mezi 5-15% = plus + + 

REKREACE 
možnosti každodenní rekreace 
turistické stezky 
turistické zajímavosti 

 PRŮZKUM 
ÚAP 2014 
PRŮZKUM 

ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 

+ 
+ 
+ 

+ 

OBČANSKÁ VYBAVENOST 
kulturní zařízení 
zdravotnictví 
školství 
obchod/pošta 
sportovní zařízení 

 PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 

ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 

- 
- 
- 
- 
+ 

- 
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Obec: MALEČOV                                                                                                                                                               kategorie zařazení obce: 2 b 

                                                                                                                                                                                                                                                  vyjádření v kartogramu: H 

téma faktor hodnoty zdroj kritérium hodnocení +/- výsledek 

ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
koeficient ekologické stability  4,76/2,02 ČSÚ 2013 vyšší než průměr ORP = plus, nižší než průměr ORP = mínus - + 

HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A GEOLOGIE 
dobývací prostory 
chráněná ložisková území 
poddolovaná území 
sesuvná území 
stará důlní díla 

 ÚAP 2014 
ÚAP 2014 
ÚAP 2014 
ÚAP 2014 
ÚAP 2014 

ano = mínus, ne = plus 
ano = mínus, ne = plus 
ano = mínus, ne = plus 
ano = mínus, ne = plus 
ano = mínus, ne = plus 

+ 
+ 
- 
- 
- 

- 

VODNÍ REŽIM 
vodní zdroje 
CHOPAV 
záplavová území 

 ÚAP 2014 
ÚAP 2014 
ÚAP 2014 

ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = mínus, ne = plus 

+ 
- 
+ 

+ 

HYGIENA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
kvalita ovzduší 
zatížení hlukem, prachem 
ekologické zátěže v území 

 ÚAP 2014 (ZdrLV) 
PRŮZKUM 
ÚAP 2014 

nepřekročení limitu pro zdraví obyvatel = plus, překročení =  mínus 
ano = mínus, ne = plus 
ano = mínus, ne = plus 

+ 
+ 
- 

+ 

OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY 
chráněná území  
NATURA 2000 
významné vyhlídkové body 

 ÚAP 2014 
ÚAP 2014 
ÚAP 2014 

ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 

+ 
- 
+ 

+ 

ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 

VEŘEJNÁ DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ 
INFRASTRUKTURA 

dostupnost veřejnou dopravou 
zásobování vodou 
zásobování plynem 
zásobování teplem 
odkanalizování 

 PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 

ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 

+ 
+ 
+ 
- 
+ 

+ 

PLOCHY ROZVOJE 
průmyslové výroby 
 

 ÚAP 2014 ano = plus, ne = mínus - 
 

- 

NEZAMĚSTNANOST 
podíl nezaměstnaných osob % 9,6/12,8 ČSÚ 31.03.2014 vyšší než průměr ORP = mínus, nižší než průměr ORP = plus 

 
+ + 

PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI 
% obyvatel  vyjíždějících za prací 36,6/14,6 ČSÚ LEXIKON 

2013 
vyšší než průměr ORP = mínus, nižší než průměr ORP = plus 
 

- - 

EKONOMICKÁ ATRAKTIVITA ÚZEMÍ 
vzdálenost od významných 
komunikací 
 

 ÚAP 2014 silnice I. A II. Třídy; do 5km = plus, nad 5 km = mínus 
 
 

- - 
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ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL 

VEŘEJNÁ DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ 
INFRSTRUKTURA 

dostupnost veřejnou dopravou 
zásobování vodou 
zásobování plynem 
zásobování teplem 
odkanalizování 

 PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 

ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 

+ 
+ 
+ 
- 
+ 

+ 

SOCIO-DEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY 
index změny počtu obyvatel  
index stáří 
index ekonomického zatížení 

106,7/100 
78,4/104 
45,6/48,8 

ČSÚ 2013 
ČSÚ 2013 
ČSÚ 2013 

vyšší či stejný než průměr ORP = plus, nižší než průměr ORP = mínus 
vyšší než průměr ORP = mínus, nižší než průměr ORP = plus 
vyšší než průměr ORP = mínus, nižší než průměr ORP = plus 

+ 
+ 
+ 

+ 

ROZVOJ PLOCH PRO BYDLENÍ 
podíl zastavitelných ploch 
bydlení/zastavěného území ha 

28,6 ÚAP 2014 do 5% a nad 15% = mínus, mezi 5-15% = plus - - 

REKREACE 
možnosti každodenní rekreace 
turistické stezky 
turistické zajímavosti 

 PRŮZKUM 
ÚAP 2014 
PRŮZKUM 

ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 

+ 
+ 
+ 

+ 

OBČANSKÁ VYBAVENOST 
kulturní zařízení 
zdravotnictví 
školství 
obchod/pošta 
sportovní zařízení 

 PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 

ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 

+ 
- 
+ 
+ 
+ 

+ 
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Obec: PETROVICE                                                                                                                                                                 kategorie zařazení obce: 1 

                                                                                                                                                                                                                                                                         vyjádření v kartogramu: - 

téma faktor hodnoty zdroj kritérium hodnocení +/- výsledek 

ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
koeficient ekologické stability  2,7/2,02 ČSÚ 2013 vyšší než průměr ORP = plus, nižší než průměr ORP = mínus + + 

HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A GEOLOGIE 
dobývací prostory 
chráněná ložisková území 
poddolovaná území 
sesuvná území 
stará důlní díla 

 ÚAP 2014 
ÚAP 2014 
ÚAP 2014 
ÚAP 2014 
ÚAP 2014 

ano = mínus, ne = plus 
ano = mínus, ne = plus 
ano = mínus, ne = plus 
ano = mínus, ne = plus 
ano = mínus, ne = plus 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

VODNÍ REŽIM 
vodní zdroje 
CHOPAV 
záplavová území 

 ÚAP 2014 
ÚAP 2014 
ÚAP 2014 

ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = mínus, ne = plus 

+ 
+ 
- 

+ 

HYGIENA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
kvalita ovzduší 
zatížení hlukem, prachem 
ekologické zátěže v území 

 ÚAP 2014 (ZdrLV) 
PRŮZKUM 
ÚAP 2014 

nepřekročení limitu pro zdraví obyvatel = plus, překročení =  mínus 
ano = mínus, ne = plus 
ano = mínus, ne = plus 

+ 
- 
- 

- 

OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY 
chráněná území  
NATURA 2000 
významné vyhlídkové body 

 ÚAP 2014 
ÚAP 2014 
ÚAP 2014 

ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 

+ 
+ 
+ 

+ 

ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 

VEŘEJNÁ DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ 
INFRASTRUKTURA 

dostupnost veřejnou dopravou 
zásobování vodou 
zásobování plynem 
zásobování teplem 
odkanalizování 

 PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 

ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 

+ 
+ 
- 
- 
+ 

+ 

PLOCHY ROZVOJE 
průmyslové výroby 
 

 ÚAP 2014 ano = plus, ne = mínus - 
 

- 

NEZAMĚSTNANOST 
podíl nezaměstnaných osob % 7,5/12,8 ČSÚ 31.03.2014 vyšší než průměr ORP = mínus, nižší než průměr ORP = plus 

 
+ + 

PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI 
% obyvatel  vyjíždějících za prací 19,5/14,6 ČSÚ LEXIKON 

2013 
vyšší než průměr ORP = mínus, nižší než průměr ORP = plus 
 

- - 

EKONOMICKÁ ATRAKTIVITA ÚZEMÍ 
vzdálenost od významných 
komunikací 
 

 ÚAP 2014 silnice I. A II. Třídy; do 5km = plus, nad 5 km = mínus 
 
 

+ + 
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ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL 

VEŘEJNÁ DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ 
INFRSTRUKTURA 

dostupnost veřejnou dopravou 
zásobování vodou 
zásobování plynem 
zásobování teplem 
odkanalizování 

 PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 

ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 

+ 
+ 
- 
- 
+ 

+ 

SOCIO-DEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY 
index změny počtu obyvatel  
index stáří 
index ekonomického zatížení 

113,5/100 
53/104 
38,6/48,8 

ČSÚ 2013 
ČSÚ 2013 
ČSÚ 2013 

vyšší či stejný než průměr ORP = plus, nižší než průměr ORP = mínus 
vyšší než průměr ORP = mínus, nižší než průměr ORP = plus 
vyšší než průměr ORP = mínus, nižší než průměr ORP = plus 

+ 
+ 
+ 

+ 

ROZVOJ PLOCH PRO BYDLENÍ 
podíl zastavitelných ploch 
bydlení/zastavěného území ha 

35,6 ÚAP 2014 do 5% a nad 15% = mínus, mezi 5-15% = plus - - 

REKREACE 
možnosti každodenní rekreace 
turistické stezky 
turistické zajímavosti 

 PRŮZKUM 
ÚAP 2014 
PRŮZKUM 

ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 

+ 
+ 
+ 

+ 

OBČANSKÁ VYBAVENOST 
kulturní zařízení 
zdravotnictví 
školství 
obchod/pošta 
sportovní zařízení 

 PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 

ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
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Obec: POVRLY                                                                                                                                                                           kategorie zařazení obce: 1 

                                                                                                                                                                                                                                                vyjádření v kartogramu: - 

téma faktor hodnoty zdroj kritérium hodnocení +/- výsledek 

ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
koeficient ekologické stability  7,21/2,02 ČSÚ 2013 vyšší než průměr ORP = plus, nižší než průměr ORP = mínus + + 

HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A GEOLOGIE 
dobývací prostory 
chráněná ložisková území 
poddolovaná území 
sesuvná území 
stará důlní díla 

 ÚAP 2014 
ÚAP 2014 
ÚAP 2014 
ÚAP 2014 
ÚAP 2014 

ano = mínus, ne = plus 
ano = mínus, ne = plus 
ano = mínus, ne = plus 
ano = mínus, ne = plus 
ano = mínus, ne = plus 

+ 
- 
+ 
- 
+ 

+ 

VODNÍ REŽIM 
vodní zdroje 
CHOPAV 
záplavová území 

 ÚAP 2014 
ÚAP 2014 
ÚAP 2014 

ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = mínus, ne = plus 

+ 
- 
- 

- 

HYGIENA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
kvalita ovzduší 
zatížení hlukem, prachem 
ekologické zátěže v území 

 ÚAP 2014 (ZdrLV) 
PRŮZKUM 
ÚAP 2014 

nepřekročení limitu pro zdraví obyvatel = plus, překročení =  mínus 
ano = mínus, ne = plus 
ano = mínus, ne = plus 

+ 
+ 
- 

+ 

OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY 
chráněná území  
NATURA 2000 
významné vyhlídkové body 

 ÚAP 2014 
ÚAP 2014 
ÚAP 2014 

ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 

+ 
+ 
+ 

+ 

ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 

VEŘEJNÁ DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ 
INFRASTRUKTURA 

dostupnost veřejnou dopravou 
zásobování vodou 
zásobování plynem 
zásobování teplem 
odkanalizování 

 PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 

ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 

+ 
+ 
- 
- 
+ 

+ 

PLOCHY ROZVOJE 
průmyslové výroby 
 

 ÚAP 2014 ano = plus, ne = mínus + 
 

+ 

NEZAMĚSTNANOST 
podíl nezaměstnaných osob % 10,7/12,8 ČSÚ 31.03.2014 vyšší než průměr ORP = mínus, nižší než průměr ORP = plus 

 
+ + 

PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI 
% obyvatel  vyjíždějících za prací 37,4/14,6 ČSÚ LEXIKON 

2013 
vyšší než průměr ORP = mínus, nižší než průměr ORP = plus 
 

- - 

EKONOMICKÁ ATRAKTIVITA ÚZEMÍ 
vzdálenost od významných 
komunikací 
 

 ÚAP 2014 silnice I. A II. Třídy; do 5km = plus, nad 5 km = mínus 
 
 

+ + 
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ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL 

VEŘEJNÁ DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ 
INFRSTRUKTURA 

dostupnost veřejnou dopravou 
zásobování vodou 
zásobování plynem 
zásobování teplem 
odkanalizování 

 PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 

ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 

+ 
+ 
+ 
- 
+ 

+ 

SOCIO-DEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY 
index změny počtu obyvatel  
index stáří 
index ekonomického zatížení 

102/100 
113/104 
46/48,8 

ČSÚ 2013 
ČSÚ 2013 
ČSÚ 2013 

vyšší či stejný než průměr ORP = plus, nižší než průměr ORP = mínus 
vyšší než průměr ORP = mínus, nižší než průměr ORP = plus 
vyšší než průměr ORP = mínus, nižší než průměr ORP = plus 

+ 
- 
+ 

+ 

ROZVOJ PLOCH PRO BYDLENÍ 
podíl zastavitelných ploch 
bydlení/zastavěného území ha 

4,7 ÚAP 2014 do 5% a nad 15% = mínus, mezi 5-15% = plus - - 

REKREACE 
možnosti každodenní rekreace 
turistické stezky 
turistické zajímavosti 

 PRŮZKUM 
ÚAP 2014 
PRŮZKUM 

ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 

+ 
+ 
+ 

+ 

OBČANSKÁ VYBAVENOST 
kulturní zařízení 
zdravotnictví 
školství 
obchod/pošta 
sportovní zařízení 

 PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 

ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
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Obec: PŘESTANOV                                                                                                                                                                 kategorie zařazení obce: 1 

                                                                                                                                                                                                                                            vyjádření v kartogramu: - 

téma faktor hodnoty zdroj kritérium hodnocení +/- výsledek 

ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
koeficient ekologické stability  0,79/2,02 ČSÚ 2013 vyšší než průměr ORP = plus, nižší než průměr ORP = mínus - - 

HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A GEOLOGIE 
dobývací prostory 
chráněná ložisková území 
poddolovaná území 
sesuvná území 
stará důlní díla 

 ÚAP 2014 
ÚAP 2014 
ÚAP 2014 
ÚAP 2014 
ÚAP 2014 

ano = mínus, ne = plus 
ano = mínus, ne = plus 
ano = mínus, ne = plus 
ano = mínus, ne = plus 
ano = mínus, ne = plus 

+ 
- 
+ 
+ 
+ 

+ 

VODNÍ REŽIM 
vodní zdroje 
CHOPAV 
záplavová území 

 ÚAP 2014 
ÚAP 2014 
ÚAP 2014 

ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = mínus, ne = plus 

+ 
+ 
- 

+ 

HYGIENA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
kvalita ovzduší 
zatížení hlukem, prachem 
ekologické zátěže v území 

 ÚAP 2014 (ZdrLV) 
PRŮZKUM 
ÚAP 2014 

nepřekročení limitu pro zdraví obyvatel = plus, překročení =  mínus 
ano = mínus, ne = plus 
ano = mínus, ne = plus 

+ 
- 
+ 

+ 

OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY 
chráněná území  
NATURA 2000 
významné vyhlídkové body 

 ÚAP 2014 
ÚAP 2014 
ÚAP 2014 

ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 

- 
+ 
- 

- 

ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 

VEŘEJNÁ DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ 
INFRASTRUKTURA 

dostupnost veřejnou dopravou 
zásobování vodou 
zásobování plynem 
zásobování teplem 
odkanalizování 
 

 PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 

ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 

+ 
+ 
+ 
- 
+ 

+ 

PLOCHY ROZVOJE 
průmyslové výroby 
 

 ÚAP 2014 ano = plus, ne = mínus + 
 

+ 

NEZAMĚSTNANOST 
podíl nezaměstnaných osob % 9/12,8 ČSÚ 31.03.2014 vyšší než průměr ORP = mínus, nižší než průměr ORP = plus 

 
+ + 

PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI 
% obyvatel  vyjíždějících za prací 36,6/14,6 ČSÚ LEXIKON 

2013 
vyšší než průměr ORP = mínus, nižší než průměr ORP = plus 
 

- - 

EKONOMICKÁ ATRAKTIVITA ÚZEMÍ 
vzdálenost od významných 
komunikací 
 

 ÚAP 2014 silnice I. A II. Třídy; do 5km = plus, nad 5 km = mínus 
 
 

+ + 
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ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL 

VEŘEJNÁ DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ 
INFRSTRUKTURA 

dostupnost veřejnou dopravou 
zásobování vodou 
zásobování plynem 
zásobování teplem 
odkanalizování 

 PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 

ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 

+ 
+ 
+ 
- 
+ 

+ 

SOCIO-DEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY 
index změny počtu obyvatel  
index stáří 
index ekonomického zatížení 

120/100 
63/104 
46,2/48,8 

ČSÚ 2013 
ČSÚ 2013 
ČSÚ 2013 

vyšší či stejný než průměr ORP = plus, nižší než průměr ORP = mínus 
vyšší než průměr ORP = mínus, nižší než průměr ORP = plus 
vyšší než průměr ORP = mínus, nižší než průměr ORP = plus 

+ 
+ 
+ 

+ 

ROZVOJ PLOCH PRO BYDLENÍ 
podíl zastavitelných ploch 
bydlení/zastavěného území ha 

31,2 ÚAP 2014 do 5% a nad 15% = mínus, mezi 5-15% = plus - - 

REKREACE 
možnosti každodenní rekreace 
turistické stezky 
turistické zajímavosti 

 PRŮZKUM 
ÚAP 2014 
PRŮZKUM 

ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 

+ 
+ 
+ 

+ 

OBČANSKÁ VYBAVENOST 
kulturní zařízení 
zdravotnictví 
školství 
obchod/pošta 
sportovní zařízení 

 
 
 
obchod 

PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 

ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 

+ 
- 
- 
+ 
+ 

+ 
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Obec: RYJICE                                                                                                                                                                               kategorie zařazení obce:  1 

                                                                                                                                                                                                                                               vyjádření v kartogramu: - 

téma faktor hodnoty zdroj kritérium hodnocení +/- výsledek 

ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
koeficient ekologické stability  4,06/2,02 ČSÚ 2013 vyšší než průměr ORP = plus, nižší než průměr ORP = mínus + + 

HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A GEOLOGIE 
dobývací prostory 
chráněná ložisková území 
poddolovaná území 
sesuvná území 
stará důlní díla 

 ÚAP 2014 
ÚAP 2014 
ÚAP 2014 
ÚAP 2014 
ÚAP 2014 

ano = mínus, ne = plus 
ano = mínus, ne = plus 
ano = mínus, ne = plus 
ano = mínus, ne = plus 
ano = mínus, ne = plus 

+ 
+ 
- 
- 
+ 

+ 

VODNÍ REŽIM 
vodní zdroje 
CHOPAV 
záplavová území 

 ÚAP 2014 
ÚAP 2014 
ÚAP 2014 

ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = mínus, ne = plus 

+ 
- 
+ 

+ 

HYGIENA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
kvalita ovzduší 
zatížení hlukem, prachem 
ekologické zátěže v území 

 ÚAP 2014 (ZdrLV) 
PRŮZKUM 
ÚAP 2014 

nepřekročení limitu pro zdraví obyvatel = plus, překročení =  mínus 
ano = mínus, ne = plus 
ano = mínus, ne = plus 

+ 
+ 
+ 

+ 

OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY 
chráněná území  
NATURA 2000 
významné vyhlídkové body 

 
v návrhu 

ÚAP 2014 
ÚAP 2014 
ÚAP 2014 

ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 

+ 
- 
+ 

- 

ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 

VEŘEJNÁ DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ 
INFRASTRUKTURA 

dostupnost veřejnou dopravou 
zásobování vodou 
zásobování plynem 
zásobování teplem 
odkanalizování 

 PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 

ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 

+ 
+ 
+ 
- 
+ 

+ 

PLOCHY ROZVOJE 
průmyslové výroby 
 

 ÚAP 2014 ano = plus, ne = mínus - 
 

- 

NEZAMĚSTNANOST 
podíl nezaměstnaných osob % 12,2/12,8 ČSÚ 31.03.2014 vyšší než průměr ORP = mínus, nižší než průměr ORP = plus 

 
+ + 

PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI 
% obyvatel  vyjíždějících za prací 18,9/14,6 ČSÚ LEXIKON 

2013 
vyšší než průměr ORP = mínus, nižší než průměr ORP = plus 
 

- - 

EKONOMICKÁ ATRAKTIVITA ÚZEMÍ 
vzdálenost od významných 
komunikací 
 

 ÚAP 2014 silnice I. A II. Třídy; do 5km = plus, nad 5 km = mínus 
 
 

+ + 
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ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL 

VEŘEJNÁ DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ 
INFRSTRUKTURA 

dostupnost veřejnou dopravou 
zásobování vodou 
zásobování plynem 
zásobování teplem 
odkanalizování 

 PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 

ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 

+ 
+ 
+ 
- 
+ 

+ 

SOCIO-DEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY 
index změny počtu obyvatel  
index stáří 
index ekonomického zatížení 

98,4/100 
107/104 
44/48,8 

ČSÚ 2013 
ČSÚ 2013 
ČSÚ 2013 

vyšší či stejný než průměr ORP = plus, nižší než průměr ORP = mínus 
vyšší než průměr ORP = mínus, nižší než průměr ORP = plus 
vyšší než průměr ORP = mínus, nižší než průměr ORP = plus 

- 
- 
+ 

- 

ROZVOJ PLOCH PRO BYDLENÍ 
podíl zastavitelných ploch 
bydlení/zastavěného území ha 

12 ÚAP 2014 do 5% a nad 15% = mínus, mezi 5-15% = plus + + 

REKREACE 
možnosti každodenní rekreace 
turistické stezky 
turistické zajímavosti 

 PRŮZKUM 
ÚAP 2014 
PRŮZKUM 

ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 

+ 
+ 
+ 

+ 

OBČANSKÁ VYBAVENOST 
kulturní zařízení 
zdravotnictví 
školství 
obchod/pošta 
sportovní zařízení 

 PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 

ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 

+ 
+ 
- 
- 
+ 

- 
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Obec: ŘEHLOVICE                                                                                                                                                               kategorie zařazení obce: 2 c 

                                                                                                                                                                                                                                            vyjádření v kartogramu: Z 

téma faktor hodnoty zdroj kritérium hodnocení +/- výsledek 

ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
koeficient ekologické stability  1,04/2,02 ČSÚ 2013 vyšší než průměr ORP = plus, nižší než průměr ORP = mínus - - 

HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A GEOLOGIE 
dobývací prostory 
chráněná ložisková území 
poddolovaná území 
sesuvná území 
stará důlní díla 

 ÚAP 2014 
ÚAP 2014 
ÚAP 2014 
ÚAP 2014 
ÚAP 2014 

ano = mínus, ne = plus 
ano = mínus, ne = plus 
ano = mínus, ne = plus 
ano = mínus, ne = plus 
ano = mínus, ne = plus 

- 
+ 
- 
- 
- 

- 

VODNÍ REŽIM 
vodní zdroje 
CHOPAV 
záplavová území 

 ÚAP 2014 
ÚAP 2014 
ÚAP 2014 

ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = mínus, ne = plus 

- 
- 
- 

- 

HYGIENA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
kvalita ovzduší 
zatížení hlukem, prachem 
ekologické zátěže v území 

 ÚAP 2014 (ZdrLV) 
PRŮZKUM 
ÚAP 2014 

nepřekročení limitu pro zdraví obyvatel = plus, překročení =  mínus 
ano = mínus, ne = plus 
ano = mínus, ne = plus 

+ 
- 
- 

- 

OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY 
chráněná území  
NATURA 2000 
významné vyhlídkové body 

 ÚAP 2014 
ÚAP 2014 
ÚAP 2014 

ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 

+ 
- 
- 

- 

ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 

VEŘEJNÁ DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ 
INFRASTRUKTURA 

dostupnost veřejnou dopravou 
zásobování vodou 
zásobování plynem 
zásobování teplem 
odkanalizování 

 PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 

ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 

+ 
+ 
+ 
- 
+ 

+ 

PLOCHY ROZVOJE 
průmyslové výroby 
 

 ÚAP 2014 ano = plus, ne = mínus + 
 

+ 

NEZAMĚSTNANOST 
podíl nezaměstnaných osob % 8,6/12,8 ČSÚ 31.03.2014 vyšší než průměr ORP = mínus, nižší než průměr ORP = plus 

 
+ + 

PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI 
% obyvatel  vyjíždějících za prací 28,9/14,6 ČSÚ LEXIKON 

2013 
vyšší než průměr ORP = mínus, nižší než průměr ORP = plus 
 

- - 

EKONOMICKÁ ATRAKTIVITA ÚZEMÍ 
vzdálenost od významných 
komunikací 
 

 ÚAP 2014 silnice I. A II. Třídy; do 5km = plus, nad 5 km = mínus 
 
 

+ + 
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ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL 

VEŘEJNÁ DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ 
INFRSTRUKTURA 

dostupnost veřejnou dopravou 
zásobování vodou 
zásobování plynem 
zásobování teplem 
odkanalizování 

 PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 

ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 

+ 
+ 
+ 
- 
+ 

+ 

SOCIO-DEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY 
index změny počtu obyvatel  
index stáří 
index ekonomického zatížení 

111/100 
94,7/104 
46,8/48,8 

ČSÚ 2013 
ČSÚ 2013 
ČSÚ 2013 

vyšší či stejný než průměr ORP = plus, nižší než průměr ORP = mínus 
vyšší než průměr ORP = mínus, nižší než průměr ORP = plus 
vyšší než průměr ORP = mínus, nižší než průměr ORP = plus 

+ 
+ 
+ 

+ 

ROZVOJ PLOCH PRO BYDLENÍ 
podíl zastavitelných ploch 
bydlení/zastavěného území ha 

25 ÚAP 2014 do 5% a nad 15% = mínus, mezi 5-15% = plus - - 

REKREACE 
možnosti každodenní rekreace 
turistické stezky 
turistické zajímavosti 

 PRŮZKUM 
ÚAP 2014 
PRŮZKUM 

ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 

+ 
+ 
+ 

+ 

OBČANSKÁ VYBAVENOST 
kulturní zařízení 
zdravotnictví 
školství 
obchod/pošta 
sportovní zařízení 

 PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 

ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
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Obec: STEBNO                                                                                                                                                                     kategorie zařazení obce: 3 a 

                                                                                                                                                                                                                                                                    vyjádření v kartogramu: HS 

téma faktor hodnoty zdroj kritérium hodnocení +/- výsledek 

ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
koeficient ekologické stability  2/2,02 ČSÚ 2013 vyšší než průměr ORP = plus, nižší než průměr ORP = mínus - - 

HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A GEOLOGIE 
dobývací prostory 
chráněná ložisková území 
poddolovaná území 
sesuvná území 
stará důlní díla 

 ÚAP 2014 
ÚAP 2014 
ÚAP 2014 
ÚAP 2014 
ÚAP 2014 

ano = mínus, ne = plus 
ano = mínus, ne = plus 
ano = mínus, ne = plus 
ano = mínus, ne = plus 
ano = mínus, ne = plus 

+ 
- 
+ 
- 
+ 

+ 

VODNÍ REŽIM 
vodní zdroje 
CHOPAV 
záplavová území 

 ÚAP 2014 
ÚAP 2014 
ÚAP 2014 

ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = mínus, ne = plus 

+ 
- 
+ 

+ 

HYGIENA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
kvalita ovzduší 
zatížení hlukem, prachem 
ekologické zátěže v území 

 ÚAP 2014 (ZdrLV) 
PRŮZKUM 
ÚAP 2014 

nepřekročení limitu pro zdraví obyvatel = plus, překročení =  mínus 
ano = mínus, ne = plus 
ano = mínus, ne = plus 

+ 
+ 
- 

+ 

OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY 
chráněná území  
NATURA 2000 
významné vyhlídkové body 

 ÚAP 2014 
ÚAP 2014 
ÚAP 2014 

ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 

- 
- 
- 

- 

ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 

VEŘEJNÁ DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ 
INFRASTRUKTURA 

dostupnost veřejnou dopravou 
zásobování vodou 
zásobování plynem 
zásobování teplem 
odkanalizování 

 PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 

ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 

+ 
+ 
- 
- 
- 

- 

PLOCHY ROZVOJE 
průmyslové výroby 
 

 ÚAP 2014 ano = plus, ne = mínus - 
 

- 

NEZAMĚSTNANOST 
podíl nezaměstnaných osob % 9,9/12,8 ČSÚ 31.03.2014 vyšší než průměr ORP = mínus, nižší než průměr ORP = plus 

 
+ + 

PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI 
% obyvatel  vyjíždějících za prací 28,2/14,6 ČSÚ LEXIKON 

2013 
vyšší než průměr ORP = mínus, nižší než průměr ORP = plus 
 

- - 

EKONOMICKÁ ATRAKTIVITA ÚZEMÍ 
vzdálenost od významných 
komunikací 
 

 ÚAP 2014 silnice I. A II. Třídy; do 5km = plus, nad 5 km = mínus 
 
 

- - 
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ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL 

VEŘEJNÁ DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ 
INFRSTRUKTURA 

dostupnost veřejnou dopravou 
zásobování vodou 
zásobování plynem 
zásobování teplem 
odkanalizování 

 PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 

ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 

+ 
+ 
- 
- 
- 

- 

SOCIO-DEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY 
index změny počtu obyvatel  
index stáří 
index ekonomického zatížení 

105/100 
113/104 
28/48,8 

ČSÚ 2013 
ČSÚ 2013 
ČSÚ 2013 

vyšší či stejný než průměr ORP = plus, nižší než průměr ORP = mínus 
vyšší než průměr ORP = mínus, nižší než průměr ORP = plus 
vyšší než průměr ORP = mínus, nižší než průměr ORP = plus 

+ 
- 
+ 

+ 

ROZVOJ PLOCH PRO BYDLENÍ 
podíl zastavitelných ploch 
bydlení/zastavěného území ha 

44 ÚAP 2014 do 5% a nad 15% = mínus, mezi 5-15% = plus - - 

REKREACE 
možnosti každodenní rekreace 
turistické stezky 
turistické zajímavosti 

 PRŮZKUM 
ÚAP 2014 
PRŮZKUM 

ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 

+ 
+ 
- 

+ 

OBČANSKÁ VYBAVENOST 
kulturní zařízení 
zdravotnictví 
školství 
obchod/pošta 
sportovní zařízení 

 
 
 
obchod 

PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 

ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 

- 
- 
- 
+ 
+ 

- 
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Obec: TAŠOV                                                                                                                                                                     kategorie zařazení obce: 2 b 

                                                                                                                                                                                                                                                                    vyjádření v kartogramu: H 

téma faktor hodnoty zdroj kritérium hodnocení +/- výsledek 

ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
koeficient ekologické stability  12,65/2,02 ČSÚ 2013 vyšší než průměr ORP = plus, nižší než průměr ORP = mínus + + 

HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A GEOLOGIE 
dobývací prostory 
chráněná ložisková území 
poddolovaná území 
sesuvná území 
stará důlní díla 

 ÚAP 2014 
ÚAP 2014 
ÚAP 2014 
ÚAP 2014 
ÚAP 2014 

ano = mínus, ne = plus 
ano = mínus, ne = plus 
ano = mínus, ne = plus 
ano = mínus, ne = plus 
ano = mínus, ne = plus 

+ 
+ 
+ 
- 
+ 

+ 

VODNÍ REŽIM 
vodní zdroje 
CHOPAV 
záplavová území 

 ÚAP 2014 
ÚAP 2014 
ÚAP 2014 

ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = mínus, ne = plus 

+ 
- 
+ 

+ 

HYGIENA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
kvalita ovzduší 
zatížení hlukem, prachem 
ekologické zátěže v území 

 ÚAP 2014 (ZdrLV) 
PRŮZKUM 
ÚAP 2014 

nepřekročení limitu pro zdraví obyvatel = plus, překročení =  mínus 
ano = mínus, ne = plus 
ano = mínus, ne = plus 

+ 
+ 
+ 

+ 

OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY 
chráněná území  
NATURA 2000 
významné vyhlídkové body 

 ÚAP 2014 
ÚAP 2014 
ÚAP 2014 

ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 

+ 
- 
- 

- 

ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 

VEŘEJNÁ DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ 
INFRASTRUKTURA 

dostupnost veřejnou dopravou 
zásobování vodou 
zásobování plynem 
zásobování teplem 
odkanalizování 

 PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 

ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 

+ 
+ 
+ 
- 
- 

- 

PLOCHY ROZVOJE 
průmyslové výroby 
 

 ÚAP 2014 ano = plus, ne = mínus - 
 

- 

NEZAMĚSTNANOST 
podíl nezaměstnaných osob % 10,4/12,8 ČSÚ 31.03.2014 vyšší než průměr ORP = mínus, nižší než průměr ORP = plus 

 
+ + 

PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI 
% obyvatel  vyjíždějících za prací 29/14,6 ČSÚ LEXIKON 

2013 
vyšší než průměr ORP = mínus, nižší než průměr ORP = plus 
 

- - 

EKONOMICKÁ ATRAKTIVITA ÚZEMÍ 
vzdálenost od významných 
komunikací 
 

 ÚAP 2014 silnice I. A II. Třídy; do 5km = plus, nad 5 km = mínus 
 
 

- - 
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ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL 

VEŘEJNÁ DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ 
INFRSTRUKTURA 

dostupnost veřejnou dopravou 
zásobování vodou 
zásobování plynem 
zásobování teplem 
odkanalizování 

 PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 

ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 

+ 
+ 
+ 
- 
- 

+ 

SOCIO-DEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY 
index změny počtu obyvatel  
index stáří 
index ekonomického zatížení 

119/100 
74/104 
23/48,8 

ČSÚ 2013 
ČSÚ 2013 
ČSÚ 2013 

vyšší či stejný než průměr ORP = plus, nižší než průměr ORP = mínus 
vyšší než průměr ORP = mínus, nižší než průměr ORP = plus 
vyšší než průměr ORP = mínus, nižší než průměr ORP = plus 

+ 
+ 
+ 

+ 

ROZVOJ PLOCH PRO BYDLENÍ 
podíl zastavitelných ploch 
bydlení/zastavěného území ha 

9,8 ÚAP 2014 do 5% a nad 15% = mínus, mezi 5-15% = plus + + 

REKREACE 
možnosti každodenní rekreace 
turistické stezky 
turistické zajímavosti 

 PRŮZKUM 
ÚAP 2014 
PRŮZKUM 

ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 

+ 
+ 
+ 

+ 

OBČANSKÁ VYBAVENOST 
kulturní zařízení 
zdravotnictví 
školství 
obchod/pošta 
sportovní zařízení 

 
 
 
obchod 

PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 

ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 

+ 
- 
- 
+ 
- 

- 
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Obec: TELNICE                                                                                                                                                                      kategorie zařazení obce: 1 

                                                                                                                                                                                                                                                                         vyjádření v kartogramu: - 

téma faktor hodnoty zdroj kritérium hodnocení +/- výsledek 

ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
koeficient ekologické stability  6,57/2,02 ČSÚ 2013 vyšší než průměr ORP = plus, nižší než průměr ORP = mínus + + 

HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A GEOLOGIE 
dobývací prostory 
chráněná ložisková území 
poddolovaná území 
sesuvná území 
stará důlní díla 

 ÚAP 2014 
ÚAP 2014 
ÚAP 2014 
ÚAP 2014 
ÚAP 2014 

ano = mínus, ne = plus 
ano = mínus, ne = plus 
ano = mínus, ne = plus 
ano = mínus, ne = plus 
ano = mínus, ne = plus 

+ 
+ 
- 
+ 
- 

+ 

VODNÍ REŽIM 
vodní zdroje 
CHOPAV 
záplavová území 

 ÚAP 2014 
ÚAP 2014 
ÚAP 2014 

ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = mínus, ne = plus 

+ 
+ 
+ 

+ 

HYGIENA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
kvalita ovzduší 
zatížení hlukem, prachem 
ekologické zátěže v území 

 ÚAP 2014 (ZdrLV) 
PRŮZKUM 
ÚAP 2014 

nepřekročení limitu pro zdraví obyvatel = plus, překročení =  mínus 
ano = mínus, ne = plus 
ano = mínus, ne = plus 

+ 
+ 
+ 

+ 

OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY 
chráněná území  
NATURA 2000 
významné vyhlídkové body 

 ÚAP 2014 
ÚAP 2014 
ÚAP 2014 

ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 

- 
+ 
+ 

+ 

ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 

VEŘEJNÁ DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ 
INFRASTRUKTURA 

dostupnost veřejnou dopravou 
zásobování vodou 
zásobování plynem 
zásobování teplem 
odkanalizování 

 PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 

ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 

+ 
+ 
+ 
- 
- 

+ 

PLOCHY ROZVOJE 
průmyslové výroby 
 

 ÚAP 2014 ano = plus, ne = mínus - 
 

- 

NEZAMĚSTNANOST 
podíl nezaměstnaných osob % 8,9/12,8 ČSÚ 31.03.2014 vyšší než průměr ORP = mínus, nižší než průměr ORP = plus 

 
+ + 

PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI 
% obyvatel  vyjíždějících za prací 38,5/14,6 ČSÚ LEXIKON 

2013 
vyšší než průměr ORP = mínus, nižší než průměr ORP = plus 
 

- - 

EKONOMICKÁ ATRAKTIVITA ÚZEMÍ 
vzdálenost od významných 
komunikací 
 

 ÚAP 2014 silnice I. A II. Třídy; do 5km = plus, nad 5 km = mínus 
 
 

+ + 
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ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL 

VEŘEJNÁ DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ 
INFRSTRUKTURA 

dostupnost veřejnou dopravou 
zásobování vodou 
zásobování plynem 
zásobování teplem 
odkanalizování 

 PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 

ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 

+ 
+ 
+ 
- 
- 

+ 

SOCIO-DEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY 
index změny počtu obyvatel  
index stáří 
index ekonomického zatížení 

118/100 
100/104 
44/48,8 

ČSÚ 2013 
ČSÚ 2013 
ČSÚ 2013 

vyšší či stejný než průměr ORP = plus, nižší než průměr ORP = mínus 
vyšší než průměr ORP = mínus, nižší než průměr ORP = plus 
vyšší než průměr ORP = mínus, nižší než průměr ORP = plus 

+ 
+ 
+ 

+ 

ROZVOJ PLOCH PRO BYDLENÍ 
podíl zastavitelných ploch 
bydlení/zastavěného území ha 

34,9 ÚAP 2014 do 5% a nad 15% = mínus, mezi 5-15% = plus - - 

REKREACE 
možnosti každodenní rekreace 
turistické stezky 
turistické zajímavosti 

 PRŮZKUM 
ÚAP 2014 
PRŮZKUM 

ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 

+ 
+ 
+ 

+ 

OBČANSKÁ VYBAVENOST 
kulturní zařízení 
zdravotnictví 
školství 
obchod/pošta 
sportovní zařízení 

 PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 

ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 

+ 
- 
+ 
+ 
+ 

+ 
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Obec: TISÁ                                                                                                                                                                                  kategorie zařazení obce: 1 

                                                                                                                                                                                                                                                                        vyjádření v kartogramu: - 

téma faktor hodnoty zdroj kritérium hodnocení +/- výsledek 

ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
koeficient ekologické stability  6,31/2,02 ČSÚ 2013 vyšší než průměr ORP = plus, nižší než průměr ORP = mínus + + 

HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A GEOLOGIE 
dobývací prostory 
chráněná ložisková území 
poddolovaná území 
sesuvná území 
stará důlní díla 

 ÚAP 2014 
ÚAP 2014 
ÚAP 2014 
ÚAP 2014 
ÚAP 2014 

ano = mínus, ne = plus 
ano = mínus, ne = plus 
ano = mínus, ne = plus 
ano = mínus, ne = plus 
ano = mínus, ne = plus 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

VODNÍ REŽIM 
vodní zdroje 
CHOPAV 
záplavová území 

 ÚAP 2014 
ÚAP 2014 
ÚAP 2014 

ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = mínus, ne = plus 

+ 
+ 
+ 

+ 

HYGIENA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
kvalita ovzduší 
zatížení hlukem, prachem 
ekologické zátěže v území 

 ÚAP 2014 (ZdrLV) 
PRŮZKUM 
ÚAP 2014 

nepřekročení limitu pro zdraví obyvatel = plus, překročení =  mínus 
ano = mínus, ne = plus 
ano = mínus, ne = plus 

+ 
+ 
- 

+ 

OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY 
chráněná území  
NATURA 2000 
významné vyhlídkové body 

 ÚAP 2014 
ÚAP 2014 
ÚAP 2014 

ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 

+ 
+ 
+ 

- 

ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 

VEŘEJNÁ DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ 
INFRASTRUKTURA 

dostupnost veřejnou dopravou 
zásobování vodou 
zásobování plynem 
zásobování teplem 
odkanalizování 

 PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 

ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 

+ 
+ 
- 
- 
+ 

+ 

PLOCHY ROZVOJE 
průmyslové výroby 
 

 ÚAP 2014 ano = plus, ne = mínus + 
 

+ 

NEZAMĚSTNANOST 
podíl nezaměstnaných osob % 8,5/12,8 ČSÚ 31.03.2014 vyšší než průměr ORP = mínus, nižší než průměr ORP = plus 

 
+ + 

PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI 
% obyvatel  vyjíždějících za prací 30/14,6 ČSÚ LEXIKON 

2013 
vyšší než průměr ORP = mínus, nižší než průměr ORP = plus 
 

- - 

EKONOMICKÁ ATRAKTIVITA ÚZEMÍ 
vzdálenost od významných 
komunikací 
 

 ÚAP 2014 silnice I. A II. Třídy; do 5km = plus, nad 5 km = mínus 
 
 

+ + 
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ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL 

VEŘEJNÁ DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ 
INFRSTRUKTURA 

dostupnost veřejnou dopravou 
zásobování vodou 
zásobování plynem 
zásobování teplem 
odkanalizování 

 PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 

ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 

+ 
+ 
- 
- 
+ 

+ 

SOCIO-DEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY 
index změny počtu obyvatel  
index stáří 
index ekonomického zatížení 

115,6/100 
74,9/104 
45,6/48,8 

ČSÚ 2013 
ČSÚ 2013 
ČSÚ 2013 

vyšší či stejný než průměr ORP = plus, nižší než průměr ORP = mínus 
vyšší než průměr ORP = mínus, nižší než průměr ORP = plus 
vyšší než průměr ORP = mínus, nižší než průměr ORP = plus 

+ 
+ 
+ 

+ 

ROZVOJ PLOCH PRO BYDLENÍ 
podíl zastavitelných ploch 
bydlení/zastavěného území ha 

14,8 ÚAP 2014 do 5% a nad 15% = mínus, mezi 5-15% = plus + + 

REKREACE 
možnosti každodenní rekreace 
turistické stezky 
turistické zajímavosti 

 PRŮZKUM 
ÚAP 2014 
PRŮZKUM 

ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 

+ 
+ 
+ 

+ 

OBČANSKÁ VYBAVENOST 
kulturní zařízení 
zdravotnictví 
školství 
obchod/pošta 
sportovní zařízení 

 PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 

ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
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Obec: TRMICE                                                                                                                                                                      kategorie zařazení obce: 2 c 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        vyjádření v kartogramu: Z 

                                                                                                                                                                                                                                                                    

vyjádření ma 

faktor hodnoty zdroj kritérium hodnocení +/- výsledek 

ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
koeficient ekologické stability  0,72/2,02 ČSÚ 2013 vyšší než průměr ORP = plus, nižší než průměr ORP = mínus - - 

HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A GEOLOGIE 
dobývací prostory 
chráněná ložisková území 
poddolovaná území 
sesuvná území 
stará důlní díla 

 ÚAP 2014 
ÚAP 2014 
ÚAP 2014 
ÚAP 2014 
ÚAP 2014 

ano = mínus, ne = plus 
ano = mínus, ne = plus 
ano = mínus, ne = plus 
ano = mínus, ne = plus 
ano = mínus, ne = plus 

- 
+ 
- 
- 
- 

- 

VODNÍ REŽIM 
vodní zdroje 
CHOPAV 
záplavová území 

 ÚAP 2014 
ÚAP 2014 
ÚAP 2014 

ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = mínus, ne = plus 

+ 
- 
- 

- 

HYGIENA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
kvalita ovzduší 
zatížení hlukem, prachem 
ekologické zátěže v území 

 ÚAP 2014 (ZdrLV) 
PRŮZKUM 
ÚAP 2014 

nepřekročení limitu pro zdraví obyvatel = plus, překročení =  mínus 
ano = mínus, ne = plus 
ano = mínus, ne = plus 

- 
- 
- 

- 

OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY 
chráněná území  
NATURA 2000 
významné vyhlídkové body 

 ÚAP 2014 
ÚAP 2014 
ÚAP 2014 

ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 

+ 
- 
- 

- 

ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 

VEŘEJNÁ DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ 
INFRASTRUKTURA 

dostupnost veřejnou dopravou 
zásobování vodou 
zásobování plynem 
zásobování teplem 
odkanalizování 

 PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 

ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 

+ 
+ 
+ 
- 
+ 

+ 

PLOCHY ROZVOJE 
průmyslové výroby 
 

 ÚAP 2014 ano = plus, ne = mínus + 
 

+ 

NEZAMĚSTNANOST 
podíl nezaměstnaných osob % 21,3/12,8 ČSÚ 31.03.2014 vyšší než průměr ORP = mínus, nižší než průměr ORP = plus 

 
- - 

PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI 
% obyvatel  vyjíždějících za prací 23,1/14,6 ČSÚ LEXIKON 

2013 
vyšší než průměr ORP = mínus, nižší než průměr ORP = plus 
 

- - 

EKONOMICKÁ ATRAKTIVITA ÚZEMÍ 
vzdálenost od významných 
komunikací 
 

 ÚAP 2014 silnice I. A II. Třídy; do 5km = plus, nad 5 km = mínus 
 
 

+ + 
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ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL 

VEŘEJNÁ DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ 
INFRSTRUKTURA 

dostupnost veřejnou dopravou 
zásobování vodou 
zásobování plynem 
zásobování teplem 
odkanalizování 

 PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 

ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 

+ 
+ 
+ 
- 
+ 

+ 

SOCIO-DEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY 
index změny počtu obyvatel  
index stáří 
index ekonomického zatížení 

102,4/100 
56,6/104 
46,6/48,8 

ČSÚ 2013 
ČSÚ 2013 
ČSÚ 2013 

vyšší či stejný než průměr ORP = plus, nižší než průměr ORP = mínus 
vyšší než průměr ORP = mínus, nižší než průměr ORP = plus 
vyšší než průměr ORP = mínus, nižší než průměr ORP = plus 

+ 
+ 
+ 

+ 

ROZVOJ PLOCH PRO BYDLENÍ 
podíl zastavitelných ploch 
bydlení/zastavěného území ha 

5,5 ÚAP 2014 do 5% a nad 15% = mínus, mezi 5-15% = plus + + 

REKREACE 
možnosti každodenní rekreace 
turistické stezky 
turistické zajímavosti 

 PRŮZKUM 
ÚAP 2014 
PRŮZKUM 

ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 

+ 
+ 
+ 

+ 

OBČANSKÁ VYBAVENOST 
kulturní zařízení 
zdravotnictví 
školství 
obchod/pošta 
sportovní zařízení 

 PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 

ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
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Obec: ÚSTÍ NAD LABEM                                                                                                                                              kategorie zařazení obce: 2 c 

                                                                                                                                                                                                                                            vyjádření v kartogramu: Z 

téma faktor hodnoty zdroj kritérium hodnocení +/- výsledek 

ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
koeficient ekologické stability  1,12/2,02 ČSÚ 2013 vyšší než průměr ORP = plus, nižší než průměr ORP = mínus - - 

HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A GEOLOGIE 
dobývací prostory 
chráněná ložisková území 
poddolovaná území 
sesuvná území 
stará důlní díla 

 ÚAP 2014 
ÚAP 2014 
ÚAP 2014 
ÚAP 2014 
ÚAP 2014 

ano = mínus, ne = plus 
ano = mínus, ne = plus 
ano = mínus, ne = plus 
ano = mínus, ne = plus 
ano = mínus, ne = plus 

- 
+ 
- 
- 
- 

- 

VODNÍ REŽIM 
vodní zdroje 
CHOPAV 
záplavová území 

 ÚAP 2014 
ÚAP 2014 
ÚAP 2014 

ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = mínus, ne = plus 

+ 
- 
- 

- 

HYGIENA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
kvalita ovzduší 
zatížení hlukem, prachem 
ekologické zátěže v území 

 ÚAP 2014 (ZdrLV) 
PRŮZKUM 
ÚAP 2014 

nepřekročení limitu pro zdraví obyvatel = plus, překročení =  mínus 
ano = mínus, ne = plus 
ano = mínus, ne = plus 

- 
- 
- 

- 

OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY 
chráněná území  
NATURA 2000 
významné vyhlídkové body 

 ÚAP 2014 
ÚAP 2014 
ÚAP 2014 

ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 

+ 
- 
+ 

+ 

ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 

VEŘEJNÁ DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ 
INFRASTRUKTURA 

dostupnost veřejnou dopravou 
zásobování vodou 
zásobování plynem 
zásobování teplem 
odkanalizování 

 PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 

ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

PLOCHY ROZVOJE 
průmyslové výroby 
 

 ÚAP 2014 ano = plus, ne = mínus + 
 

+ 

NEZAMĚSTNANOST 
podíl nezaměstnaných osob % 13,4/12,8 ČSÚ 31.03.2014 vyšší než průměr ORP = mínus, nižší než průměr ORP = plus 

 
- - 

PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI 
% obyvatel  vyjíždějících za prací 9,5/14,6 ČSÚ LEXIKON 

2013 
vyšší než průměr ORP = mínus, nižší než průměr ORP = plus 
 

+ + 

EKONOMICKÁ ATRAKTIVITA ÚZEMÍ 
vzdálenost od významných 
komunikací 
 

 ÚAP 2014 silnice I. A II. Třídy; do 5km = plus, nad 5 km = mínus 
 
 

+ + 

 



 

122 
 

 

ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL 

VEŘEJNÁ DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ 
INFRSTRUKTURA 

dostupnost veřejnou dopravou 
zásobování vodou 
zásobování plynem 
zásobování teplem 
odkanalizování 

 PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 

ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

SOCIO-DEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY 
index změny počtu obyvatel  
index stáří 
index ekonomického zatížení 

98,9/100 
109/104 
49,9/48,8 

ČSÚ 2013 
ČSÚ 2013 
ČSÚ 2013 

vyšší či stejný než průměr ORP = plus, nižší než průměr ORP = mínus 
vyšší než průměr ORP = mínus, nižší než průměr ORP = plus 
vyšší než průměr ORP = mínus, nižší než průměr ORP = plus 

- 
- 
- 

- 

ROZVOJ PLOCH PRO BYDLENÍ 
podíl zastavitelných ploch 
bydlení/zastavěného území ha 

9,8 ÚAP 2014 do 5% a nad 15% = mínus, mezi 5-15% = plus + + 

REKREACE 
možnosti každodenní rekreace 
turistické stezky 
turistické zajímavosti 

 PRŮZKUM 
ÚAP 2014 
PRŮZKUM 

ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 

+ 
+ 
+ 

+ 

OBČANSKÁ VYBAVENOST 
kulturní zařízení 
zdravotnictví 
školství 
obchod/pošta 
sportovní zařízení 

 PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 

ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
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Obec: VELKÉ BŘEZNO                                                                                                                                                                      kategorie zařazení obce: 1 

                                                                                                                                                                                                                                               vyjádření v kartogramu:  - 

téma faktor hodnoty zdroj kritérium hodnocení +/- výsledek 

ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
koeficient ekologické stability  3,20/2,02 ČSÚ 2013 vyšší než průměr ORP = plus, nižší než průměr ORP = mínus + + 

HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A GEOLOGIE 
dobývací prostory 
chráněná ložisková území 
poddolovaná území 
sesuvná území 
stará důlní díla 

 ÚAP 2014 
ÚAP 2014 
ÚAP 2014 
ÚAP 2014 
ÚAP 2014 

ano = mínus, ne = plus 
ano = mínus, ne = plus 
ano = mínus, ne = plus 
ano = mínus, ne = plus 
ano = mínus, ne = plus 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

VODNÍ REŽIM 
vodní zdroje 
CHOPAV 
záplavová území 

 ÚAP 2014 
ÚAP 2014 
ÚAP 2014 

ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = mínus, ne = plus 

+ 
- 
- 

- 

HYGIENA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
kvalita ovzduší 
zatížení hlukem, prachem 
ekologické zátěže v území 

 ÚAP 2014 (ZdrLV) 
PRŮZKUM 
ÚAP 2014 

nepřekročení limitu pro zdraví obyvatel = plus, překročení =  mínus 
ano = mínus, ne = plus 
ano = mínus, ne = plus 

+ 
+ 
- 

+ 

OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY 
chráněná území  
NATURA 2000 
významné vyhlídkové body 

 ÚAP 2014 
ÚAP 2014 
ÚAP 2014 

ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 

+ 
- 
+ 

+ 

ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 

VEŘEJNÁ DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ 
INFRASTRUKTURA 

dostupnost veřejnou dopravou 
zásobování vodou 
zásobování plynem 
zásobování teplem 
odkanalizování 

 PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 

ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 

+ 
+ 
+ 
- 
+ 

+ 

PLOCHY ROZVOJE 
průmyslové výroby 
 

 ÚAP 2014 ano = plus, ne = mínus + 
 

+ 

NEZAMĚSTNANOST 
podíl nezaměstnaných osob % 10/12,8 ČSÚ 31.03.2014 vyšší než průměr ORP = mínus, nižší než průměr ORP = plus 

 
+ + 

PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI 
% obyvatel  vyjíždějících za prací 32/14,6 ČSÚ LEXIKON 

2013 
vyšší než průměr ORP = mínus, nižší než průměr ORP = plus 
 

- - 

EKONOMICKÁ ATRAKTIVITA ÚZEMÍ 
vzdálenost od významných 
komunikací 
 

 ÚAP 2014 silnice I. A II. Třídy; do 5km = plus, nad 5 km = mínus 
 
 

+ + 
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ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL 

VEŘEJNÁ DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ 
INFRSTRUKTURA 

dostupnost veřejnou dopravou 
zásobování vodou 
zásobování plynem 
zásobování teplem 
odkanalizování 

 PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 

ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 

+ 
+ 
+ 
- 
+ 

+ 

SOCIO-DEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY 
index změny počtu obyvatel  
index stáří 
index ekonomického zatížení 

105/100 
100/104 
51,7/48,8 

ČSÚ 2013 
ČSÚ 2013 
ČSÚ 2013 

vyšší či stejný než průměr ORP = plus, nižší než průměr ORP = mínus 
vyšší než průměr ORP = mínus, nižší než průměr ORP = plus 
vyšší než průměr ORP = mínus, nižší než průměr ORP = plus 

+ 
+ 
- 

+ 

ROZVOJ PLOCH PRO BYDLENÍ 
podíl zastavitelných ploch 
bydlení/zastavěného území ha 

12,7 ÚAP 2014 do 5% a nad 15% = mínus, mezi 5-15% = plus + + 

REKREACE 
možnosti každodenní rekreace 
turistické stezky 
turistické zajímavosti 

 PRŮZKUM 
ÚAP 2014 
PRŮZKUM 

ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 

+ 
+ 
+ 

+ 

OBČANSKÁ VYBAVENOST 
kulturní zařízení 
zdravotnictví 
školství 
obchod/pošta 
sportovní zařízení 

 PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 

ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
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Obec: VELKÉ CHVOJNO                                                                                                                                                                                             kategorie zařazení obce: 1 

                                                                                                                                                                                                                                                                       vyjádření v kartogramu: - 

téma faktor hodnoty zdroj kritérium hodnocení +/- výsledek 

ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
koeficient ekologické stability  2,05/2,02 ČSÚ 2013 vyšší než průměr ORP = plus, nižší než průměr ORP = mínus + + 

HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A GEOLOGIE 
dobývací prostory 
chráněná ložisková území 
poddolovaná území 
sesuvná území 
stará důlní díla 

 ÚAP 2014 
ÚAP 2014 
ÚAP 2014 
ÚAP 2014 
ÚAP 2014 

ano = mínus, ne = plus 
ano = mínus, ne = plus 
ano = mínus, ne = plus 
ano = mínus, ne = plus 
ano = mínus, ne = plus 

- 
+ 
+ 
- 
+ 

+ 

VODNÍ REŽIM 
vodní zdroje 
CHOPAV 
záplavová území 

 ÚAP 2014 
ÚAP 2014 
ÚAP 2014 

ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = mínus, ne = plus 

+ 
- 
+ 

+ 

HYGIENA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
kvalita ovzduší 
zatížení hlukem, prachem 
ekologické zátěže v území 

 ÚAP 2014 (ZdrLV) 
PRŮZKUM 
ÚAP 2014 

nepřekročení limitu pro zdraví obyvatel = plus, překročení =  mínus 
ano = mínus, ne = plus 
ano = mínus, ne = plus 

+ 
+ 
- 

+ 

OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY 
chráněná území  
NATURA 2000 
významné vyhlídkové body 

 ÚAP 2014 
ÚAP 2014 
ÚAP 2014 

ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 

+ 
- 
+ 

+ 

ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 

VEŘEJNÁ DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ 
INFRASTRUKTURA 

dostupnost veřejnou dopravou 
zásobování vodou 
zásobování plynem 
zásobování teplem 
odkanalizování 

 PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 

ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 

+ 
+ 
- 
- 
+ 

+ 

PLOCHY ROZVOJE 
průmyslové výroby 
 

 ÚAP 2014 ano = plus, ne = mínus - 
 

- 

NEZAMĚSTNANOST 
podíl nezaměstnaných osob % 10,3/12,8 ČSÚ 31.03.2014 vyšší než průměr ORP = mínus, nižší než průměr ORP = plus 

 
+ + 

PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI 
% obyvatel  vyjíždějících za prací 35,5/14,6 ČSÚ LEXIKON 

2013 
vyšší než průměr ORP = mínus, nižší než průměr ORP = plus 
 

- - 

EKONOMICKÁ ATRAKTIVITA ÚZEMÍ 
vzdálenost od významných 
komunikací 
 

 ÚAP 2014 silnice I. A II. Třídy; do 5km = plus, nad 5 km = mínus 
 
 

+ + 
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ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL 

VEŘEJNÁ DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ 
INFRSTRUKTURA 

dostupnost veřejnou dopravou 
zásobování vodou 
zásobování plynem 
zásobování teplem 
odkanalizování 

 PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 

ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 

+ 
+ 
- 
- 
+ 

+ 

SOCIO-DEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY 
index změny počtu obyvatel  
index stáří 
index ekonomického zatížení 

111/100 
70,6/104 
38/48,8 

ČSÚ 2013 
ČSÚ 2013 
ČSÚ 2013 

vyšší či stejný než průměr ORP = plus, nižší než průměr ORP = mínus 
vyšší než průměr ORP = mínus, nižší než průměr ORP = plus 
vyšší než průměr ORP = mínus, nižší než průměr ORP = plus 

+ 
+ 
+ 

+ 

ROZVOJ PLOCH PRO BYDLENÍ 
podíl zastavitelných ploch 
bydlení/zastavěného území ha 

12,8 ÚAP 2014 do 5% a nad 15% = mínus, mezi 5-15% = plus + + 

REKREACE 
možnosti každodenní rekreace 
turistické stezky 
turistické zajímavosti 

 PRŮZKUM 
ÚAP 2014 
PRŮZKUM 

ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 

+ 
+ 
+ 

+ 

OBČANSKÁ VYBAVENOST 
kulturní zařízení 
zdravotnictví 
školství 
obchod/pošta 
sportovní zařízení 

 PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 

ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
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Obec: ZUBRNICE                                                                                                                                                                                   kategorie zařazení obce: 2 b 

                                                                                                                                                                                                                                           vyjádření v kartogramu: H 

téma faktor hodnoty zdroj kritérium hodnocení +/- výsledek 

ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
koeficient ekologické stability  6,38/2,02 ČSÚ 2013 vyšší než průměr ORP = plus, nižší než průměr ORP = mínus + + 

HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A GEOLOGIE 
dobývací prostory 
chráněná ložisková území 
poddolovaná území 
sesuvná území 
stará důlní díla 

 ÚAP 2014 
ÚAP 2014 
ÚAP 2014 
ÚAP 2014 
ÚAP 2014 

ano = mínus, ne = plus 
ano = mínus, ne = plus 
ano = mínus, ne = plus 
ano = mínus, ne = plus 
ano = mínus, ne = plus 

+ 
+ 
+ 
- 
+ 

+ 

VODNÍ REŽIM 
vodní zdroje 
CHOPAV 
záplavová území 

 ÚAP 2014 
ÚAP 2014 
ÚAP 2014 

ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = mínus, ne = plus 

+ 
- 
+ 

+ 

HYGIENA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
kvalita ovzduší 
zatížení hlukem, prachem 
ekologické zátěže v území 

 ÚAP 2014 (ZdrLV) 
PRŮZKUM 
ÚAP 2014 

nepřekročení limitu pro zdraví obyvatel = plus, překročení =  mínus 
ano = mínus, ne = plus 
ano = mínus, ne = plus 

+ 
+ 
- 

+ 

OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY 
chráněná území  
NATURA 2000 
významné vyhlídkové body 

 ÚAP 2014 
ÚAP 2014 
ÚAP 2014 

ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 

+ 
- 
- 

- 

ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 

VEŘEJNÁ DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ 
INFRASTRUKTURA 

dostupnost veřejnou dopravou 
zásobování vodou 
zásobování plynem 
zásobování teplem 
odkanalizování 

 PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 

ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 

+ 
+ 
- 
- 
- 

- 

PLOCHY ROZVOJE 
průmyslové výroby 
 

 ÚAP 2014 ano = plus, ne = mínus - 
 

- 

NEZAMĚSTNANOST 
podíl nezaměstnaných osob % 11,1/12,8 ČSÚ 31.03.2014 vyšší než průměr ORP = mínus, nižší než průměr ORP = plus 

 
+ + 

PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI 
% obyvatel  vyjíždějících za prací 32/14,6 ČSÚ LEXIKON 

2013 
vyšší než průměr ORP = mínus, nižší než průměr ORP = plus 
 

- - 

EKONOMICKÁ ATRAKTIVITA ÚZEMÍ 
vzdálenost od významných 
komunikací 
 

 ÚAP 2014 silnice I. A II. Třídy; do 5km = plus, nad 5 km = mínus 
 
 

- - 

 



 

128 
 

 

ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL 

VEŘEJNÁ DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ 
INFRSTRUKTURA 

dostupnost veřejnou dopravou 
zásobování vodou 
zásobování plynem 
zásobování teplem 
odkanalizování 

 PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 

ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 

+ 
+ 
- 
- 
- 

- 

SOCIO-DEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY 
index změny počtu obyvatel  
index stáří 
index ekonomického zatížení 

107/100 
110,8/104 
48,1/48,8 

ČSÚ 2013 
ČSÚ 2013 
ČSÚ 2013 

vyšší či stejný než průměr ORP = plus, nižší než průměr ORP = mínus 
vyšší než průměr ORP = mínus, nižší než průměr ORP = plus 
vyšší než průměr ORP = mínus, nižší než průměr ORP = plus 

+ 
- 
+ 

+ 

ROZVOJ PLOCH PRO BYDLENÍ 
podíl zastavitelných ploch 
bydlení/zastavěného území ha 

9,9 ÚAP 2014 do 5% a nad 15% = mínus, mezi 5-15% = plus + + 

REKREACE 
možnosti každodenní rekreace 
turistické stezky 
turistické zajímavosti 

 PRŮZKUM 
ÚAP 2014 
PRŮZKUM 

ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 

+ 
+ 
+ 

+ 

OBČANSKÁ VYBAVENOST 
kulturní zařízení 
zdravotnictví 
školství 
obchod/pošta 
sportovní zařízení 

 PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 
PRŮZKUM 

ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 
ano = plus, ne = mínus 

+ 
- 
- 
- 
- 

- 



 

 

3.3. Hodnocení celkové vyváženosti územních podmínek pro příznivé životní 

prostředí, hospodářský rozvoj a soudržnost společenství obyvatel území 

Aktualizace vyhodnocení stavu územních podmínek (pilířů udržitelného rozvoje) probíhala 

vyhodnocením pilíře udržitelného rozvoje za každou obec ORP a na základě těchto informací byl 

vytvořen kartogram „Vztah území obcí podle vyhodnocení vyváženosti územních podmínek pro 

udržitelný rozvoj území“.  

Dle metodického sdělení MMR byl pak pro každý pilíř udržitelného rozvoje území souhrnný kvalitní 

stav územních podmínek označen znaménkem "+" (dobrý stav). Při nevyhovujícím souhrnném stavu 

územních podmínek (zohledňující negativní konstatování SWOT, zejména, co je řešitelné v ÚPD) 

označen znaménkem "-" (špatný stav).  

Na základě kombinace vyhodnocení územních podmínek jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje 

území (+/-) byla každá obec zařazena do jedné z osmi kategorií vyváženosti vztahu územních 

podmínek pro udržitelný rozvoj území. Možné kombinace jsou uvedeny v následující tabulce: 

Tabulka 10 Vyhodnocení vyváženosti vztahu územních jednotek 

Kategorie 
zařazení 

obce 

Územní podmínky Vyváženost vztahu 
územních podmínek pro 
udržitelný rozvoj území 

Vyjádření v 
kartogramu pro příznivé 

životní 
prostředí 

pro 
hospodářský 

rozvoj 

pro soudržnost 
společenství 

obyvatel území 

Z H S dobrý stav špatný stav 

1 + + + Z, H, S žádné   

2a + + - Z, H, S S   

2b + - + Z, S H   

2c - + + H, S Z   

3a + - - Z H, S   

3b - + - H, S Z, S   

3c - - + S Z, H   

4 - - - žádné Z, H, S   

Legenda: + dobrý stav - špatný stav         
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Tabulka 11 Vyhodnocení vyváženosti vztahu územních jednotek ORP Ústí nad Labem 

Obec Environmentální 
pilíř 

Hospodářský 
pilíř 

Sociální pilíř Kategorie zařazení 
obce 

Dolní Zálezly + + + 1 

Habrovany - - - 4 

Homole u Panny + + - 2a 

Chabařovice - - + 3c 

Chlumec - + + 2c 

Chuderov + + + 1 

Libouchec + + + 1 

Malé Březno + - - 3a 

Malečov + - + 2b 

Petrovice + + + 1 

Povrly + + + 1 

Přestanov + + + 1 

Ryjice + + + 1 

Řehlovice - + + 2c 

Stebno + - - 3a 

Tašov + - + 2b 

Telnice + + + 1 

Tisá +   + + 1 

Trmice - + + 2c 

Ústí nad Labem - + + 2c 

Velké Březno + + + 1 

Velké Chvojno + + + 1 

Zubrnice + - + 2b 
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Obrázek 1 Vztah území podle vyhodnocení vyváženosti územních podmínek pro URÚ 

 

 



 

132 
 

Obrázek 2 Environmentální pilíř  
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Obrázek 3 Sociální pilíř 
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Obrázek 4 Ekonomický pilíř 
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Tabulka 12 Porovnání vyváženosti s 2. úplnou aktualizací ÚAP z roku 2012 

Obec Environmentální 
pilíř 

Hospodářský 
pilíř 

Sociální pilíř Kategorie zařazení 
obce 

Dolní Zálezly + + + 1 

Homole u Panny + + - 2a 

Malé Březno + - - 3a 

Přestanov + + + 1 

Velké Chvojno + + + 1 

 

Obce,  u kterých se zlepšila vyváženost vč. uvedení pilíře, u kterého došlo ke změně 

Obce,  u kterých se zhoršila vyváženost vč. uvedení pilíře, u kterého došlo ke změně 

 

Jednotlivé změny hodnot u některých parametrů, které neměly vliv na celkové hodnocení 
vyváženosti, jsou barevně zvýrazněny v kapitole Vyhodnocení jednotlivých obcí. 

 

Obrázek 5 Výsledky hodnocení celkové vyváženosti územních podmínek pro udržitelný rozvoj  
                   2. úplné aktualizace ÚAP z roku 2012 
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4. Určení problémů k řešení v územně pánovací dokumentaci 

4.1. Postup zpracování  

Předmětem hodnocení byly 3 skupiny ploch: 

1. Záměry – podkladem byly zastavitelné plochy vymezené územními plány, které na základě 
průzkumu  v terénu vč. spolupráce s obcemi byly revidovány. 
Do této skupiny byly zařazeny i rozpracované celé územní plány, které byly v době zpracování 
ve fázi návrhu. 
 

2. Návrh záměrů - Návrhy zastavitelných ploch, které byly získány ze 3 zdrojů: 

- Rozpracované změny územních plánů 

- Žádosti obcí 

- Žádosti od občanů 

3. Rezervy - Potencionálně zastavitelné plochy vymezené územními plány. Do této skupiny byly 

zařazeny i rozpracované celé územní plány. 

Vzhledem  ke skutečnosti, že některé územní plány z důvodu svého stáří neobsahují zastavitelné 

plochy, pořizovatel ÚAP vycházel z jejich návrhů ploch na funkční využití, které byly zapracované do 

datového modelu ÚAP.  Těmto plochám byly přiřazeny funkční kódy předdefinované tímto datovým 

modelem. Aby se neztratila informace o původním funkčním využití (tak, jak ji nazval zpracovatel 

příslušné dokumentace), pořizovatel ÚAP přidal do příslušné třídy prvků (vrstvy) další atribut 

FV_ARCH. Z datového modelu ÚAP byly následně vybrány tyto navrhové plochy s funkčním využitím:¨ 

B% - plochy bydlení 
O% - plochy občanského vybavení 
R% - plochy rekreace 
S% - plochy smíšené 
D% - plochy dopravní infrastruktury 
T% - plochy technické infrastruktury 
P% - plochy veřejného prostranství 
V% - plochy výroby 
Poznámka: označení kódu je předefinováno v datovém modelu ÚAP a % vyjadřuje podskupiny datového modelu ÚAP 
 

Výsledné plochy byly zapracované do sledovaného jevu 117 – zastavitelné plochy, které byly následně 
promítnuty s limity a se záměry. 
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4.1.1. Obsah problémového výkresu 

ZÁVADY 

Závady jsou rozděleny: 

PU – problém (závada) urbanistický 

PD – problém (závada) dopravní 

PH – problém (závada) hygienický 

PO – problém (závada) ostatní 

PT – problém (závady) technické infrastruktury nebyl zjištěn 

 

STŘETY 

Střety jsou rozděleny: 

Střety s limity 

Střety se záměry 

 

Přehled limitů využití území, které byly použity pro analýzu - střety s limity: 

NÁZEV LIMITŮ ČÍSLO SLEDOVANÉHO JEVU 

Památková rezervace vč. OP 5 

Památková zóna vč. OP 6 

Krajinná památková zóna 7 

Nemovitá kulturní památka vč. OP 8 

Nemovitá národní kulturní památka vč. OP 9 

Územní systém ekologické stability 21 

Chráněná krajinná oblast vč. zón 26 

Přírodní rezervace vč. OP 28 

Přírodní památka vč. OP 31 

NATURA 2000 – evropsky významná lokalita 34 

NATURA 2000 – ptačí oblast 35 

Vzdálenost 50 m od okraje lesa 40 

Chráněná oblast  přirozené akumulace vod 45 

Záplavové území 50 

Aktivní zóna záplavového území 51 

Dobývací prostor 57 

Chráněné ložiskové území 58 

Ložisko nerostných surovin 60 

Poddolované území 61 

Sesuvné území a území jiných geologických rizik 62 

Elektrická stanice vč. OP 72 

Nadzemní a podzemní elektrizační soustavy vč. OP 73 

Technologický objekt zásobování plynem vč. OP a BP 74 

Vedení plynovodu vč. OP a BP 75 
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Technologický objekt zásobování teplem vč. OP 79 

Teplovod vč. OP 80 

Železniční dráha vč. OP 94 

Ochranné pásmo hřbitova 113 

Jiná ochranná pásma 114 

 

Přehled záměrů, které byly využity pro analýzu – střety se záměry: 

NÁZEV ZÁMĚRU ČÍSLO SLEDOVANÉHO JEVU/ ZDROJ 

Územní systém ekologické stability 21 

Elektrická stanice vč. OP 72 

Nadzemní a podzemní elektrizační soustavy vč. OP 73 

Vedení plynovodu vč. OP 75 

Jiná ochranná pásma 114 

E5 - Vedení VVN 110 kV do TR  Ústí nad Labem - Střekov 

 

ZÚR 

V5 - Napojení kanalizace Chlumec na ČOV Ústí nad Labem ZÚR 

Cyklostezka č. 2  

 

ZÚR 

PK3 - Knínice (D8) - Martiněves - hranice města Děčín; I/13 ZÚR 

Železniční trať č.140 a č.130 Klášterec nad Ohří - Ústí nad 

Labem - modernizace 

ZÚR 

VPS V6 – záměr propojení vodovodní soustavy mezi Ústí nad 

Labem a Teplicemi 

ZÚR 

E4 – Vedení VVN 110 kV TR Koštov - Předlice ZÚR 

VRT-ZR1 – vysokorychlostní trať ZÚR 

A1 – dálnice D8 ZÚR 

 

 

PŘÍLEŽITOSTI A HROZBY 

Příležitosti a hrozby jsou jak v textové tak i v grafické části barevně rozlišené podle tématu SWOT 

analýzy. 

Přehled témat 

TÉMA OZNAČENÍ PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

Horninové prostředí a geologie 1 ne ano 

Vodní režim 2 ne ano 

Hygiena životního prostředí 3 ne ne 

Ochrana přírody a krajiny 4 ano ano 

Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 5 ano ne 

Veřejná dopravní a technická infrastruktura 6 ano ano 

Sociodemografické podmínky 7 ano ano 

Bydlení 8 ano ano 

Rekreace 9 ano ano 

Hospodářské podmínky 10 ano ano 

 

 



 

 

4.2. Problémy k řešení v jednotlivých územně plánovacích dokumentacích 

4.2.1. DOLNÍ ZÁLEZLY 

Závady 

KÓD  TYP NÁZEV POPIS ÚROVEŇ 2 ÚROVEŇ 1 PŮVOD STAV CÍL 

U01 

PU - problém 
(závada) 
urbanistický Rozvoj obce omezen 

V důsledku exponovaného terénu 
omezen v rozvoji zastavitelných 
ploch; 

UP - územní 
plán Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 - 
RURÚ Trvá 

Částečně řešitelná nástroji 
územního plánování 

H08 

PH - problém 
(závada) 
hygienický Zatížení silnice I/30 

Silnice I/30 je v důsledku nárůstu 
automobilové a nákladní dopravy 
je přetížena; zhoršení kvality 
ovzduší v okolí – prašnost; zvýšená 
hlučnost; Otevřením posledního 
dálničního úseku D8 tato závada 
bude odstraněna 

X - problém 
postihující vývoj 
území avšak 
neřešitelný v 
ÚPD Nadmístní 

Průzkum 
ÚAP 2014 - 
RURÚ Trvá 

Těžko řešitelná nástroji 
územního plánování 

D02 

PD - problém 
(závada) 
dopravní 
infrastruktury 

Rozdělení obce 
železniční tratí 

Železniční trať rozděluje obec 
(dopravní bariéra); hlučnost 
(hygienická závada); Závada daná 
historickými souvislostmi 

X - problém 
postihující vývoj 
území avšak 
neřešitelný v 
ÚPD Nadmístní 

Průzkum 
ÚAP 2012 Trvá 

Těžko řešitelná nástroji 
územního plánování 
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Střety s limity 

KÓD DRUH POPIS ÚROVEŇ 1 PŮVOD STAV CÍL 

L18 Záměr 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: plocha při okraji lesa s 
podmíněným využíváním Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L19 Záměr 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: záplavové území s periodicitou 
100 let Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L20 Záměr 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: aktivní zóna záplavového 
území Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L24 Záměr Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: sesuvné území - aktivní Místní 
Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L25 Záměr Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: sesuvné území - potencionální Místní 
Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L27 Záměr 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: ochranné pásmo elektrické 
sítě - 5 Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L30 Záměr Zastavitelná plocha ve střetu s limitou - STL Místní 
Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L34 Záměr 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: OP veřejného pohřebiště 
hřbitova a krematoria Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L63 Záměr Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: OP železniční tratě celostátní Místní 
Průzkum 
ÚAP 2014 Trvá Problém k řešení v územním plánu obce 

 
 
Střety se záměry 

 
V této obci  nejsou evidovány žádné střety se záměry. 
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Příležitosti 

KÓD TÉMA POPIS ÚROVEŇ 1 PŮVOD STAV CÍL 

P59 6 Uvedením do provozu dálnice D8 se usnadní průjezdnost silnice I/30 Místní Průzkum ÚAP 2014 Nový 
Zohlednit při pořizování územního plánu 
obce 

P60 6 Možné napojení na ČOV Sebuzín Místní Průzkum ÚAP 2014 Nový 
Zohlednit při pořizování územního plánu 
obce 

P61 7 Využití opuštěných objektů pro obchod, penzion Místní Průzkum ÚAP 2014 Nový 
Zohlednit při pořizování územního plánu 
obce 

 

Hrozby 

KÓD TÉMA POPIS ÚROVEŇ PŮVOD STAV CÍL 

T21 2 Záplavy Místní Průzkum ÚAP 2014 Nový 
Zohlednit při pořizování územního plánu 
obce 



 

143 
 

4.2.2. HABROVANY 

Závady 

KÓD TYP NÁZEV POPIS ÚROVEŇ 2 ÚROVEŇ 1 PŮVOD STAV CÍL 

U02 

PU - problém 
(závada) 
urbanistický 

Velkokapacitní 
kravín 

Nevhodně umístěný 
zemědělský areál 
v bezprostřední blízkosti 
u obce Habrovany; 
Evidován v seznamu 
brownfieldů 

X - problém 
postihující vývoj 
území avšak 
neřešitelný v ÚPD Místní 

Průzkum 
ÚAP 2012 Trvá Těžko řešitelná nástroji územního plánování 

 

Střety s limity 

KÓD DRUH POPIS ÚROVEŇ 1 PŮVOD STAV CÍL 

L09 Záměr 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: územní systém ekologické 
stability - LBK Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L18 Záměr 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: plocha při okraji lesa s 
podmíněným využíváním Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L27 Záměr 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: ochranné pásmo elektrické 
sítě - 10 Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

 
 
Střety se záměry 

 
V této obci  nejsou evidovány žádné střety se záměry. 
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Příležitosti 

KÓD TÉMA POPIS ÚROVEŇ 1 PŮVOD STAV CÍL 

P50 9 Vybudování zemědělského objektu Místní Průzkum ÚAP 2014 Nový 
Zohlednit při pořizování územního plánu 
obce 

P71 6 Vybudování kanalizace Místní Průzkum ÚAP 2014 Nový 
Zohlednit při pořizování územního plánu 
obce 

 

Hrozby 

KÓD TÉMA POPIS ÚROVEŇ PŮVOD STAV CÍL 

T19 6 Vodní dílo - hráz ve špatném technickém stavu Místní Průzkum ÚAP 2014 Nový 
Zohlednit při pořizování územního plánu 
obce 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2.3. HOMOLE U PANNY 

Závady 
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KÓD TYP NÁZEV POPIS ÚROVEŇ 2 ÚROVEŇ 1 PŮVOD STAV CÍL 

O16 

PO - problém 
(závada) 
ostatní 

Změna vymezení 
hranic katastrálního 
území 

Odsouhlasená měna 
vymezení hranic 
katastrálního území 

X - problém 
postihující vývoj 
území avšak 
neřešitelný v ÚPD Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nová Neřešitelná nástroji územního plánování 

O18 

PO - problém 
(závada) 
ostatní 

Postavený RD není v 
souladu s ÚP 

Postavený RD není v 
souladu s ÚP UP - územní plán Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nová Řešitelná nástroji územního plánování 

O20 

PO - problém 
(závada) 
ostatní 

Postavený RD není v 
souladu s ÚP 

Postavený RD není v 
souladu s ÚP UP - územní plán Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nová Řešitelná nástroji územního plánování 

U03 

PU - problém 
(závada) 
urbanistický 

Objekty městského 
typu 

Umístění objekty 
městského typu 
narušují typický 
vesnický charakter 
obce UP - územní plán Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 
- RURÚ Trvá Těžko řešitelná nástroji územního plánování 

 

Střety s limity 

KÓD DRUH POPIS ÚROVEŇ 1 PŮVOD STAV CÍL 

L09 Záměr 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: územní systém ekologické 
stability - LBK Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L12 Záměr 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: chráněná krajinná oblast - II. 
zóna Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L18 Záměr 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: plocha při okraji lesa s 
podmíněným využíváním Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L25 Záměr Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: sesuvné území - potencionální Místní 
Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L26 Záměr 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: ochranné pásmo elektrické 
stanice Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L27 Záměr 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: ochranné pásmo elektrické 
sítě - 5 Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 



 

146 
 

L34 Záměr 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: OP veřejného pohřebiště 
hřbitova a krematoria Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

 

Střety se záměry 

V této obci  nejsou evidovány žádné střety se záměry. 

 

Příležitosti 

KÓD TÉMA POPIS ÚROVEŇ 1 PŮVOD STAV CÍL 

P62 6 Modernizace ČOV Místní 
Průzkum ÚAP 
2014 Nový 

Zohlednit při pořizování územního plánu 
obce 

 

Hrozby 

V této obci nejsou evidovány žádné hrozby. 
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4.2.4. CHABAŘOVICE 

Závady 

KÓD TYP NÁZEV POPIS ÚROVEŇ 2 ÚROVEŇ 1 PŮVOD STAV CÍL 

D05 

PD - problém 
(závada) 
dopravní 
infrastruktury Vlakové nádraží 

Stávající nádraží je 
vedeno jako 
brownfield; Závada 
daná historickými 
souvislostmi 

X - problém 
postihující vývoj 
území avšak 
neřešitelný v ÚPD Místní 

Průzkum 
ÚAP 2012 Trvá Těžko řešitelná nástroji územního plánování 

U04 

PU - problém 
(závada) 
urbanistický 

Brownfield 
v městské 
památkové zóně 

Brownfield ,Mlýn 
Chabařovice, se nachází 
v městské památkové 
zóně 

X - problém 
postihující vývoj 
území avšak 
neřešitelný v ÚPD Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 
- RURÚ Trvá Těžko řešitelná nástroji územního plánování 

 

Střety s limity 

KÓD DRUH POPIS ÚROVEŇ 1 PŮVOD STAV CÍL 

L02 Záměr Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: městská památková zóna Místní 
Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L08 Záměr 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: územní systém ekologické 
stability - LBC Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L09 Záměr 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: územní systém ekologické 
stability - LBK Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L11 Záměr 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: územní systém ekologické 
stability - RBK Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L18 Záměr 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: plocha při okraji lesa s 
podmíněným využíváním Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L19 Záměr 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: záplavové území s periodicitou 
100 let Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L20 Záměr 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: aktivní zóna záplavového 
území Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 
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L21 Záměr Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: dobývací prostor Místní 
Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L22 Záměr 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: výhradní bilancované ložisko 
nerostných surovin Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L23 Záměr Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: poddolované území Místní 
Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L25 Záměr Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: sesuvné území - potencionální Místní 
Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L26 Záměr 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: ochranné pásmo elektrické 
stanice Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L27 Záměr 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: ochranné pásmo elektrické 
sítě  Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L30 Záměr Zastavitelná plocha ve střetu s limitou - STL Místní 
Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L31 Záměr Zastavitelná plocha ve střetu s limitou - VTL Místní 
Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L34 Záměr 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: OP veřejného pohřebiště 
hřbitova a krematoria Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L63 Záměr Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: OP železniční tratě celostátní Místní 
Průzkum 
ÚAP 2014 Trvá Problém k řešení v územním plánu obce 

 

Střety se záměry 

KÓD DRUH POPIS NÁZEV ÚROVEŇ 1 PŮVOD STAV CÍL 

S02 
Návrh 
záměru 

Zastavitelná plocha ve střetu se 
záměrem: napojení kanalizace 
Chlumec na ČOV Ústí nad Labem 

Zastavitelná plocha ve střetu se 
záměrem: napojení kanalizace 
Chlumec na ČOV Ústí nad Labem Nadmístní ZÚR Trvá Problém k řešení v územním plánu obce 

S05 
Návrh 
záměru 

Zastavitelná plocha ve střetu se 
záměrem: železniční trať č.140 a 
č.130 Klášterec nad Ohří - Ústí 
nad Labem - modernizace 

Zastavitelná plocha ve střetu se 
záměrem: železniční trať č.140 a 
č.130 Klášterec nad Ohří - Ústí nad 
Labem - modernizace Nadmístní ZÚR Trvá Problém k řešení v územním plánu obce 

S07 Záměr Zastavitelná plocha ve střetu se Zastavitelná plocha ve střetu se místní Průzkum Nový Problém k řešení v územním plánu obce 
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záměrem: ochranné pásmo 
elektrické sítě - 51 

záměrem: ochranné pásmo 
elektrické sítě - 51 

ÚAP 2014 

S14 Záměr 

Zastavitelná plocha zasahuje do 
VPS V6 – záměr propojení 
vodovodní soustavy mezi Ústí 
nad Labem a Teplicemi 

Zastavitelná plocha zasahuje do 
VPS V6 – záměr propojení 
vodovodní soustavy mezi Ústí nad 
Labem a Teplicemi místní ZÚR Trvá Problém k řešení v územním plánu obce 

 

Příležitosti 

KÓD TYP POPIS ÚROVEŇ 1 PŮVOD STAV CÍL 

P29 P 

VPS V6 (ZÚR) – propojení vodovodní soustavy mezi Ústí 
nad Labem a Teplicemi  (Chlumec, Přestanov, 
Chabařovice) Místní Průzkum ÚAP 2014 Nový 

Zohlednit při pořizování územního plánu 
obce 

P30 P ZÚR - návrh VRT Místní Průzkum ÚAP 2014 Nový 
Zohlednit při pořizování územního plánu 
obce 

P31 P ZÚR - modernizace železnice č. 130 Místní Průzkum ÚAP 2014 Nový 
Zohlednit při pořizování územního plánu 
obce 

P37 P Revitalizace bývalého mlýna Místní Průzkum ÚAP 2014 Nový 
Zohlednit při pořizování územního plánu 
obce 

 

Hrozby 

V této obci nejsou evidovány žádné hrozby. 
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4.2.5. CHLUMEC 

Závady 

KÓD TYP NÁZEV POPIS ÚROVEŇ 2 ÚROVEŇ 1 PŮVOD STAV CÍL 

D23 

PD - problém 
(závada) 
dopravní 
infrastruktury 

Kolizní místo na 
křižovatce silnice I. 
tř. a čerpací stanice 
pohonných hmot 

Kolizní místo na 
křižovatce silnice I. tř. a 
čerpací stanice 
pohonných hmot 

UPxZUR - problém 
nadmístního významu 
k řešení v UP(ZUR) Nadmístní 

Průzkum 
ÚAP 2014 
- proj Nová 

Závada k řešení v územním plánu obce / 
ZÚR 

D24 

PD - problém 
(závada) 
dopravní 
infrastruktury 

Absence dopravního 
napojení 

Absence dopravního 
napojení UP - územní plán Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 
- proj Nová Závada k řešení v územním plánu obce 

D25 

PD - problém 
(závada) 
dopravní 
infrastruktury 

Absence 
parkovacích míst 
pro návštěvníky 

Absence parkovacích 
míst pro návštěvníky UP - územní plán Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 
- proj Nová Závada k řešení v územním plánu obce 

D26 

PD - problém 
(závada) 
dopravní 
infrastruktury 

Absence pěšího 
propojení sídel 

Absence pěšího 
propojení sídel UP - územní plán Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 
- proj Nová Závada k řešení v územním plánu obce 

D27 

PD - problém 
(závada) 
dopravní 
infrastruktury 

Nedostatek 
chodníků a 
parkovacích míst v  

Nedostatek chodníků a 
parkovacích míst v  UP - územní plán Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 
- proj Nová Závada k řešení v územním plánu obce 

H02 

 

PH - problém 

(závada) 

hygienický 

 
Nepovolené 
nakládání s odpady 

Tzv. černé skládky; 
Závada daná 
historickými 
souvislostmi 

X - problém 

postihující vývoj 

území avšak 

neřešitelný v ÚPD 
Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 
- proj Nová 

Neřešitelná nástroji územního plánování 

 

U05 PU - problém Panelové domy Panelové domy v X - problém Místní Průzkum Trvá Těžko řešitelná nástroji územního plánování 



 

151 
 

(závada) 
urbanistický 

v krajinné 
památkové zóně 

krajinné památkové 
zóně 

postihující vývoj 
území avšak 
neřešitelný v ÚPD 

ÚAP 2014 
- RURÚ 

U27 

PU - problém 
(závada) 
urbanistický 

Nedotvořená 
kompozice 
centrálního 
prostoru města 

Nedotvořená 
kompozice centrálního 
prostoru města UP - územní plán Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 
- proj Nová Závada k řešení v územním plánu obce 

U28 

PU - problém 
(závada) 
urbanistický 

Absence veřejného 
prostranství 

Absence veřejného 
prostranství UP - územní plán Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 
- proj Nová Závada k řešení v územním plánu obce 

U29 

PU - problém 
(závada) 
urbanistický 

Návrh rozvoje 
Stradova 
nevhodným 
způsobem (NATURA 
EVL, Silnice I/13) 

Návrh rozvoje Stradova 
nevhodným způsobem 
(NATURA EVL, Silnice 
I/13) UP - územní plán Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 
- proj Nová Závada k řešení v územním plánu obce 

U30 

PU - problém 
(závada) 
urbanistický 

Návrh rozvoje 
Žandova 
nevhodným 
směrem (CHOPAV) 

Návrh rozvoje Žandova 
nevhodným směrem 
(CHOPAV) UP - územní plán Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 
- proj Nová Závada k řešení v územním plánu obce 

U31 

PU - problém 
(závada) 
urbanistický 

Návrh rozvoje 
Žandova 
nevhodným 
směrem (OP 
hřbitova, krajinná 
památková zóna) 

Návrh rozvoje Žandova 
nevhodným směrem 
(OP hřbitova, krajinná 
památková zóna) UP - územní plán Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 
- proj Nová Závada k řešení v územním plánu obce 

U32 

PU - problém 
(závada) 
urbanistický 

Podvyužívaný 
zemědělský areál  

Podvyužívaný 
zemědělský areál  UP - územní plán Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 
- proj Nová Závada k řešení v územním plánu obce 

U33 

PU - problém 
(závada) 
urbanistický 

Rekreace v blízkosti 
dálnice č. D8 (kvalita 
prostředí) 

Rekreace v blízkosti 
dálnice č. D8 (kvalita 
prostředí) UP - územní plán Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 
- proj Nová Závada k řešení v územním plánu obce 
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Střety s limity 

KÓD DRUH POPIS ÚROVEŇ 1 PŮVOD STAV CÍL 

L03 Záměr Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: krajinná památková zóna Místní 
Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L18 Záměr 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: plocha při okraji lesa s 
podmíněným využíváním Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L19 Záměr 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: záplavové území s periodicitou 
100 let Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L20 Záměr 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: aktivní zóna záplavového 
území Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L22 Záměr 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: výhradní bilancované ložisko 
nerostných surovin Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L23 Záměr Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: poddolované území Místní 
Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L26 Záměr 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: ochranné pásmo elektrické 
stanice Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L27 Záměr 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: ochranné pásmo elektrické 
sítě - 5 Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L30 Záměr Zastavitelná plocha ve střetu s limitou - STL Místní 
Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L31 Záměr Zastavitelná plocha ve střetu s limitou - VTL Místní 
Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L39 Návrh záměru Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: pásmo hygienické ochrany Místní 
Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L40 Rezerva Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: krajinná památková zóna Místní 
Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L41 Rezerva 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: územní systém ekologické 
stability - LBC Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L42 Rezerva 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: územní systém ekologické 
stability - LBK Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L43 Rezerva 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: územní systém ekologické 
stability - NBK Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 
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L45 Rezerva Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: NATURA 2000 - EVL Místní 
Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L47 Rezerva 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: plocha při okraji lesa s 
podmíněným využíváním Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L49 Rezerva 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: aktivní zóna záplavového 
území Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L50 Rezerva Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: chráněné ložiskové území Místní 
Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L51 Rezerva 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: výhradní bilancované ložisko 
nerostných surovin Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L52 Rezerva Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: poddolované území Místní 
Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L56 Rezerva 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: ochranné pásmo elektrické 
sítě - 5 Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L58 Rezerva Zastavitelná plocha ve střetu s limitou - VTL Místní 
Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L59 Rezerva Zastavitelná plocha ve střetu s limitou - STL Místní 
Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L63 Záměr Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: OP železniční tratě celostátní Místní 
Průzkum 
ÚAP 2014 Trvá Problém k řešení v územním plánu obce 

L66 Návrh záměru Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: krajinná památková zóna Místní 
Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

 

Střety se záměry 

KÓD DRUH POPIS NÁZEV ÚROVEŇ 1 PŮVOD STAV CÍL 

S02 Návrh záměru 

Zastavitelná plocha ve střetu se 
záměrem: napojení kanalizace 
Chlumec na ČOV Ústí nad Labem 

Zastavitelná plocha ve střetu se 
záměrem: napojení kanalizace 
Chlumec na ČOV Ústí nad Labem Nadmístní ZÚR Trvá Problém k řešení v územním plánu obce 

S07 Záměr 

Zastavitelná plocha ve střetu se 
záměrem: ochranné pásmo 
elektrické sítě - 51 

Zastavitelná plocha ve střetu se 
záměrem: ochranné pásmo 
elektrické sítě - 51 místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 
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S09 Rezerva 

Zastavitelná plocha ve střetu se 
záměrem: ochranné pásmo 
elektrické sítě - 51 

Zastavitelná plocha ve střetu se 
záměrem: ochranné pásmo 
elektrické sítě - 51 místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

 

Příležitosti 

KÓD TÉMA POPIS ÚROVEŇ 1 PŮVOD STAV CÍL 

P27 9 Realizace parku kolem rybníka – pláže, občerstvení Místní Průzkum ÚAP 2014 Nový 
Zohlednit při pořizování územního plánu 
obce 

P28 6 
VPS V5 (ZÚR) - napojení kanalizace Chlumec na ČOV Ústí 
nad Labem Místní Průzkum ÚAP 2014 Nový 

Zohlednit při pořizování územního plánu 
obce 

P92 9 
Výstavba turistických a cyklistických tras – propojení s Ústí 
nad Labem Místní 

Průzkum ÚAP 2014 - 
proj Nový 

Zohlednit při pořizování územního plánu 
obce 

P93 6 Znovuobnovení železniční tratě Místní 
Průzkum ÚAP 2014 - 
proj Nový 

Zohlednit při pořizování územního plánu 
obce 

P94 6 Parkovací stání pro návštěvníky Místní 
Průzkum ÚAP 2014 - 
proj Nový 

Zohlednit při pořizování územního plánu 
obce 

P95 6 Pěší propojení mezi částmi obce Místní 
Průzkum ÚAP 2014 - 
proj Nový 

Zohlednit při pořizování územního plánu 
obce 

 

Hrozby 

KÓD TÉMA POPIS ÚROVEŇ PŮVOD STAV CÍL 

T11 6 

Kanalizace a ČOV – nedostatečná kapacita, v případě 
využití nových zastavitelných ploch nutnost problém řešit, 
stav řešen s SČVK Místní Průzkum ÚAP 2014 Nový 

Zohlednit při pořizování územního plánu 
obce 

T27 6 Absence kanalizace - omezen rozvoj Místní 
Průzkum ÚAP 2014 - 
proj Nový 

Zohlednit při pořizování územního plánu 
obce 



 

 

4.2.6. CHUDEROV 

Závady 

KÓD TYP NÁZEV POPIS ÚROVEŇ 2 ÚROVEŇ 1 PŮVOD STAV CÍL 

H02 

PH - problém 
(závada) 
hygienický 

Nepovolené 
nakládání s odpady 

Tzv. černé skládky; 
Závada daná 
historickými 
souvislostmi 

X - problém 
postihující vývoj 
území avšak 
neřešitelný v ÚPD Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 - 
RURÚ Trvá Neřešitelná nástroji územního plánování 

 

Střety s limity 

KÓD DRUH POPIS ÚROVEŇ 1 PŮVOD STAV CÍL 

L04 Záměr Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: OP nemovité kulturní památky Místní 
Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L09 Záměr 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: územní systém ekologické 
stability - LBK Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L18 Záměr 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: plocha při okraji lesa s 
podmíněným využíváním Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L19 Záměr 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: záplavové území s periodicitou 
100 let Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L20 Záměr 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: aktivní zóna záplavového 
území Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L27 Záměr 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: ochranné pásmo elektrické 
sítě - 5 Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L28 Záměr Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: OP objektu na plynovodní síti Místní 
Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L30 Záměr Zastavitelná plocha ve střetu s limitou - STL Místní 
Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L31 Záměr Zastavitelná plocha ve střetu s limitou - VTL Místní 
Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L34 Záměr Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: OP veřejného pohřebiště Místní Průzkum Nový Problém k řešení v územním plánu obce 
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hřbitova a krematoria ÚAP 2014 

L39 Návrh záměru Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: pásmo hygienické ochrany Místní 
Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

 

Střety se záměry 

KÓD DRUH POPIS NÁZEV ÚROVEŇ 1 PŮVOD STAV CÍL 

S10 Záměr 
Zastavitelná plocha ve střetu se 
záměrem: OP plynovodu - VTL 

Zastavitelná plocha ve střetu se 
záměrem: OP plynovodu - VTL místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

S11 Záměr 
Zastavitelná plocha ve střetu se 
záměrem: OP plynovodu - STL 

Zastavitelná plocha ve střetu se 
záměrem: OP plynovodu - STL místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

 

Příležitosti 

 

KÓD TÉMA POPIS ÚROVEŇ 1 PŮVOD STAV CÍL 

P33 7 Realizace domu pro seniory Místní Průzkum ÚAP 2014 Nový 
Zohlednit při pořizování územního plánu 
obce 

P34 10 Vybudování ekofarmy Místní Průzkum ÚAP 2014 Nový 
Zohlednit při pořizování územního plánu 
obce 

P72 6 Rozšíření kanalizace Místní Průzkum ÚAP 2014 Nový 
Zohlednit při pořizování územního plánu 
obce 

 

Hrozby 

KÓD TÉMA POPIS ÚROVEŇ PŮVOD STAV CÍL 

T14 6 Absence chodníků - nebezpečná komunikace Místní Průzkum ÚAP 2014 Nový 
Zohlednit při pořizování územního plánu 
obce 

T15 6 V případě zástavby nedostatečné zásobování vodou Místní Průzkum ÚAP 2014 Nový Zohlednit při pořizování územního plánu 
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obce 

T16 6 Komunikace ohrožená sesuvem Místní Průzkum ÚAP 2014 Nový 
Zohlednit při pořizování územního plánu 
obce 
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4.2.7. LIBOUCHEC 

Závady 

KÓD TYP NÁZEV POPIS ÚROVEŇ 2 ÚROVEŇ 1 PŮVOD STAV CÍL 

U06 

PU - problém 
(závada) 
urbanistický 

Nevyužívané 
areály a objekty 

Klíše – Domy Na 
Nivách, Krásné Březno 
– Zahradnický 
podnik,Libouchec – 
Kravín a bývalé ČSAD, 
Ostrov - bývalý 
rekreační podnikový 
areál, Předlice – 
Sociální brownfield, 
průmyslový brownfield, 
Ústí nad Labem – hotel 
Máj, Palace, 
průmyslový 
brownfield,,  

X - problém 
postihující vývoj 
území avšak 
neřešitelný v ÚPD Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 
- RURÚ Trvá Těžko řešitelná nástroji územního plánování 

U07 

PU - problém 
(závada) 
urbanistický Vojenské prostory 

Bývalé vojenské 
prostory; nevyužité 
prostory 

X - problém 
postihující vývoj 
území avšak 
neřešitelný v ÚPD Místní  

Průzkum 
ÚAP 2014 
- RURÚ Trvá Těžko řešitelná nástroji územního plánování 

 

Střety s limity 

KÓD DRUH POPIS ÚROVEŇ 1 PŮVOD STAV CÍL 

L09 Záměr 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: územní systém ekologické 
stability - LBK Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L14 Záměr Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: přírodní rezervace vč. OP Místní 
Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L16 Záměr Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: NATURA 2000 - EVL Místní Průzkum Nový Problém k řešení v územním plánu obce 
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ÚAP 2014 

L17 Záměr Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: NATURA 2000 - ptačí oblast Místní 
Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L18 Záměr 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: plocha při okraji lesa s 
podmíněným využíváním Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L19 Záměr 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: záplavové území s periodicitou 
100 let Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L27 Záměr 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: ochranné pásmo elektrické 
sítě - 5 Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L31 Záměr Zastavitelná plocha ve střetu s limitou - VTL Místní 
Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L34 Záměr 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: OP veřejného pohřebiště 
hřbitova a krematoria Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L63 Záměr Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: OP železniční tratě celostátní Místní 
Průzkum 
ÚAP 2014 Trvá Problém k řešení v územním plánu obce 

 

Střety se záměry 

KÓD DRUH POPIS NÁZEV ÚROVEŇ 1 PŮVOD STAV CÍL 

S04 Návrh záměru 

Zastavitelná plocha ve střetu se 
záměrem: Knínice (D8) - 
Martiněves - hranice města 
Děčín; I/13 

Zastavitelná plocha ve střetu se 
záměrem: Knínice (D8) - 
Martiněves - hranice města Děčín; 
I/13 Nadmístní ZÚR Trvá Problém k řešení v územním plánu obce 

 

 

 

 

Příležitosti 
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KÓD TÉMA POPIS ÚROVEŇ 1 PŮVOD STAV CÍL 

P6 10 
Pracovní příležitosti – vědeckotechnický park (NUPHARO) 
– předpoklad realizace v roce 2015 Místní Průzkum ÚAP 2014 Nový 

Zohlednit při pořizování územního plánu 
obce 

P7 10 Rodinné domy nebo lehká výroba Místní Průzkum ÚAP 2014 Nový 
Zohlednit při pořizování územního plánu 
obce 

 

Hrozby 

V této obci nejsou evidovány žádné hrozby. 
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4.2.8. MALÉ BŘEZNO 

Závady 

KÓD TYP NÁZEV POPIS ÚROVEŇ 2 ÚROVEŇ 1 PŮVOD STAV CÍL 

H01 

PH - problém 
(závada) 
hygienický 

Vysoký podíl 
lokálních topenišť 

Dočasné zhoršení 
ovzduší; Závada daná 
historickými 
souvislostmi UP - územní plán Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 
- RURÚ Trvá Závada k řešení v územním plánu obce 

 

Střety s limity 

KÓD DRUH POPIS ÚROVEŇ 1 PŮVOD STAV CÍL 

L08 Záměr 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: územní systém ekologické 
stability - LBC Místní 

Průzkum 
ÚAP 
2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L09 Záměr 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: územní systém ekologické 
stability - LBK Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L10 Záměr 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: územní systém ekologické 
stability - NBK Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L18 Záměr 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: plocha při okraji lesa s 
podmíněným využíváním Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L19 Záměr 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: záplavové území s periodicitou 
100 let Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L20 Záměr 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: aktivní zóna záplavového 
území Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L26 Záměr 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: ochranné pásmo elektrické 
stanice Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L27 Záměr 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: ochranné pásmo elektrické 
sítě - 5 Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L31 Záměr Zastavitelná plocha ve střetu s limitou - VTL Místní 
Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 
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L63 Záměr Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: OP železniční tratě celostátní Místní 
Průzkum 
ÚAP 2014 Trvá Problém k řešení v územním plánu obce 

 

Střety se záměry 

KÓD DRUH POPIS NÁZEV ÚROVEŇ 1 PŮVOD STAV CÍL 

S03 Návrh záměru 

Zastavitelná plocha ve střetu se 
záměrem: Vymezení již 
vybudované cyklostezky č. 2 
neodpovídá koridoru 
vymezeném v záměru ZÚR 

Zastavitelná plocha ve střetu se 
záměrem: Vymezení již 
vybudované cyklostezky č. 2 
neodpovídá koridoru vymezeném 
v záměru ZÚR Nadmístní ZÚR Trvá Problém k řešení v ZÚR 

 

Příležitosti 

KÓD TÉMA POPIS ÚROVEŇ 1 PŮVOD STAV CÍL 

P73 6 Vybudování kanalizace Místní Průzkum ÚAP 2014 Nový 
Zohlednit při pořizování územního plánu 
obce 

 

Hrozby 

KÓD TÉMA POPIS ÚROVEŇ PŮVOD STAV CÍL 

T25 4 Nárůst automobilové dopravy - přetížení II/261 Místní Průzkum ÚAP 2014 Nový 
Zohlednit při pořizování územního plánu 
obce 
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4.2.9.  MALEČOV 

Závady 

KÓD TYP NÁZEV POPIS ÚROVEŇ 2 ÚROVEŇ 1 PŮVOD STAV CÍL 

D04 

PD - problém 
(závada) 
dopravní 
infrastruktury 

Zhoršení 
průjezdnosti silnic 
v zimě 

Možnost zhoršení 
přístupu do obcí v 
důsledku špatného 
počasí; Závada dáná 
přírodními podmínkami 

X - problém 
postihující vývoj 
území avšak 
neřešitelný v ÚPD Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 
- RURÚ Nová Neřešitelná nástroji územního plánování 

O17 
PO - problém 
(závada) ostatní 

Postavený RD není 
v souladu s ÚP 

Postavený RD není v 
souladu s ÚP UP - územní plán Místní  

Průzkum 
ÚAP 2014 Nová Řešitelná nástroji územního plánování 

O19 
PO - problém 
(závada) ostatní 

Postavený RD není 
v souladu s ÚP 

Postavený RD není v 
souladu s ÚP UP - územní plán Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nová Řešitelná nástroji územního plánování 

U03 

PU - problém 
(závada) 
urbanistický 

Objekty 
městského typu 

Umístění objekty 
městského typu 
narušují typický 
vesnický charakter 
obce UP - územní plán Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 
- RURÚ Trvá Těžko řešitelná nástroji územního plánování 

U09 

PU - problém 
(závada) 
urbanistický 

Opuštěný 
kamenolom Ukončení těžby 1960 

X - problém 
postihující vývoj 
území avšak 
neřešitelný v ÚPD Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 
- RURÚ Trvá Těžko řešitelná nástroji územního plánování 

U26 

PU - problém 
(závada) 
urbanistický 

Nevyhovují 
stávající funkční 
využití 

V případě zastavění 
pozemku bude omezen 
přístup na sousední 
pozemky (RD) UP - územní plán Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nová Řešitelná nástroji územního plánování 
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Střety s limity 

KÓD DRUH POPIS ÚROVEŇ 1 PŮVOD STAV CÍL 

L12 Záměr 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: chráněná krajinná oblast - II. 
zóna Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L15 Záměr Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: přírodní památka vč. OP Místní 
Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L18 Záměr 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: plocha při okraji lesa s 
podmíněným využíváním Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L25 Záměr Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: sesuvné území - potencionální Místní 
Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L26 Záměr 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: ochranné pásmo elektrické 
stanice Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L27 Záměr 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: ochranné pásmo elektrické 
sítě - 5 Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L30 Záměr Zastavitelná plocha ve střetu s limitou - STL Místní 
Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L34 Záměr 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: OP veřejného pohřebiště 
hřbitova a krematoria Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

 

Střety se záměry 

KÓD DRUH POPIS NÁZEV ÚROVEŇ 1 PŮVOD STAV CÍL 

S01 Návrh záměru 

Zastavitelná plocha ve střetu se 
záměrem: vedení VVN 110 kV do 
TR  Ústí nad Labem - Střekov 

Zastavitelná plocha ve střetu se 
záměrem: vedení VVN 110 kV do 
TR  Ústí nad Labem - Střekov Nadmístní ZÚR Trvá Problém k řešení v územním plánu obce 

S06 Záměr 

Zastavitelná plocha ve střetu se 
záměrem: ochranné pásmo 
elektrické sítě - 101 

Zastavitelná plocha ve střetu se 
záměrem: ochranné pásmo 
elektrické sítě - 101 místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

S15 Záměr 

Zastavitelná plocha zasahuje do 
VPS E5 – vedení VVN 110 kV do 
TR Ústí nad Labem; kolize 

Zastavitelná plocha zasahuje do 
VPS E5 – vedení VVN 110 kV do TR 
Ústí nad Labem; kolize s záměrem místní ZÚR Trvá Problém k řešení v územním plánu obce 



 

165 
 

s záměrem VVN 110 kV VVN 110 kV 

 

Příležitosti 

KÓD TÉMA POPIS ÚROVEŇ 1 PŮVOD STAV CÍL 

P52 9 Vybudování rozhledny Místní Průzkum ÚAP 2014 Nový 
Zohlednit při pořizování územního plánu 
obce 

P53 9 záměr obce - víceúčelové hřiště (bývalý sběrný dvůr) Místní Průzkum ÚAP 2014 Nový 
Zohlednit při pořizování územního plánu 
obce 

P54 10 
Využití bývalého vojenského prostoru  pro vybudování 
ekofarmy Místní Průzkum ÚAP 2014 Nový 

Zohlednit při pořizování územního plánu 
obce 

P55 6 Modernizace vodovodu Místní Průzkum ÚAP 2014 Nový 
Zohlednit při pořizování územního plánu 
obce 

P56 10 
Využití bývalého státního statku pro možnost vybudování 
muzea, chráněné dílny Místní Průzkum ÚAP 2014 Nový 

Zohlednit při pořizování územního plánu 
obce 

P57 9 Rozšíření lyžarského areálu Místní Průzkum ÚAP 2014 Nový 
Zohlednit při pořizování územního plánu 
obce 

P58 6 Záměr obce: odernizace ČOV Místní Průzkum ÚAP 2014 Nový 
Zohlednit při pořizování územního plánu 
obce 

 

Hrozby 

KÓD TÉMA POPIS ÚROVEŇ PŮVOD STAV CÍL 

T20 6 Nedostatečné zásobování vodou Místní Průzkum ÚAP 2014 Nový 
Zohlednit při pořizování územního plánu 
obce 
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4.2.10.  PETROVICE 

Závady 

KÓD TYP NÁZEV POPIS ÚROVEŇ 2 ÚROVEŇ 1 PŮVOD STAV CÍL 

D19 

PD - problém 
(závada) 
dopravní 
infrastruktury Křižovatka 

Úzká komunikace - 
nevytočí se zemědělské 
stroje UP - územní plán Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 
- RURÚ Nová Řešitelná nástroji územního plánování 

U08 

PU - problém 
(závada) 
urbanistický Větrné elektrárny 

Nevhodně umístěné 
objekty v jinak 
urbanisticky 
hodnotném území; 
narušení krajinného 
rázu okolní krajiny; 
hlučnost; jedna 
umístěna v blízkosti 
silnice, v zimním 
období potencionální 
ohrožení řidičů  UP - územní plán Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 
- RURÚ Trvá Řešitelná nástroji územního plánování 

 

Střety s limity 

KÓD DRUH POPIS ÚROVEŇ 1 PŮVOD STAV CÍL 

L08 Záměr 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: územní systém ekologické 
stability - LBC Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L09 Záměr 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: územní systém ekologické 
stability - LBK Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L16 Záměr Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: NATURA 2000 - EVL Místní 
Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L17 Záměr Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: NATURA 2000 - ptačí oblast Místní 
Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 
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L18 Záměr 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: plocha při okraji lesa s 
podmíněným využíváním Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L19 Záměr 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: záplavové území s periodicitou 
100 let Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L20 Záměr 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: aktivní zóna záplavového 
území Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L26 Záměr 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: ochranné pásmo elektrické 
stanice Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L27 Záměr 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: ochranné pásmo elektrické 
sítě - 5 Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L34 Záměr 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: OP veřejného pohřebiště 
hřbitova a krematoria Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

 

Střety se záměry 

KÓD DRUH POPIS NÁZEV ÚROVEŇ 1 PŮVOD STAV CÍL 

S06 Záměr 

Zastavitelná plocha ve střetu se 
záměrem: ochranné pásmo 
elektrické sítě - 101 

Zastavitelná plocha ve střetu se 
záměrem: ochranné pásmo 
elektrické sítě - 101 místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

S07 Záměr 

Zastavitelná plocha ve střetu se 
záměrem: ochranné pásmo 
elektrické sítě - 51 

Zastavitelná plocha ve střetu se 
záměrem: ochranné pásmo 
elektrické sítě - 51 místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 
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Příležitosti 

KÓD TÉMA POPIS ÚROVEŇ 1 PŮVOD STAV CÍL 

P74 9 Obnova rozhledny Místní Průzkum ÚAP 2014 Nový 
Zohlednit při pořizování územního plánu 
obce 

P75 6 Posílení vodovodu Místní Průzkum ÚAP 2014 Nový 
Zohlednit při pořizování územního plánu 
obce 

P76 6 Modernizace kanalizace - II. etapa Místní Průzkum ÚAP 2014 Nový 
Zohlednit při pořizování územního plánu 
obce 

P88 8 
V oblasti hraničního pásma před rokem 1958 zastavěné 
území, snaha obce obnovit plochy bydlení Místní Průzkum ÚAP 2014 Nový 

Zohlednit při pořizování územního plánu 
obce 

 

Hrozby 

V této obci nejsou evidovány žádné hrozby. 
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4.2.11.  POVRLY 

Závady 

V této obci nejsou evidovány žádné závady. 

 
Střety s limity 

KÓD DRUH POPIS ÚROVEŇ 1 PŮVOD STAV CÍL 

L04 Záměr Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: OP nemovité kulturní památky Místní 
Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L08 Záměr 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: územní systém ekologické 
stability - LBC Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L09 Záměr 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: územní systém ekologické 
stability - LBK Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L10 Záměr 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: územní systém ekologické 
stability - NBK Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L11 Záměr 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: územní systém ekologické 
stability - RBC Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L12 Záměr 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: chráněná krajinná oblast - II. 
zóna Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L18 Záměr 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: plocha při okraji lesa s 
podmíněným využíváním Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L19 Záměr 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: záplavové území s periodicitou 
100 let Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L20 Záměr 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: aktivní zóna záplavového 
území Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L23 Záměr Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: poddolované území Místní 
Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L24 Záměr Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: sesuvné území - aktivní Místní 
Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L25 Záměr Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: sesuvné území - potencionální Místní Průzkum Nový Problém k řešení v územním plánu obce 
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ÚAP 2014 

L26 Záměr 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: ochranné pásmo elektrické 
stanice Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L27 Záměr 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: ochranné pásmo elektrické 
sítě - 5 Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L28 Záměr Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: OP objektu na plynovodní síti Místní 
Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L29 Záměr Zastavitelná plocha ve střetu s limitou - NTL Místní 
Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L30 Záměr Zastavitelná plocha ve střetu s limitou - STL Místní 
Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L32 Záměr 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: OP plochy/objektu na 
teplárenské síti Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L33 Záměr Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: OP teplovodu Místní 
Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L34 Záměr 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: OP veřejného pohřebiště 
hřbitova a krematoria Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L63 Záměr Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: OP železniční tratě celostátní Místní 
Průzkum 
ÚAP 2014 Trvá Problém k řešení v územním plánu obce 

 

Střety se záměry 

KÓD DRUH POPIS NÁZEV ÚROVEŇ 1 PŮVOD STAV CÍL 

S06 Záměr 

Zastavitelná plocha ve střetu se 
záměrem: ochranné pásmo 
elektrické sítě - 101 

Zastavitelná plocha ve střetu se 
záměrem: ochranné pásmo 
elektrické sítě - 101 místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

S07 Záměr 

Zastavitelná plocha ve střetu se 
záměrem: ochranné pásmo 
elektrické sítě - 51 

Zastavitelná plocha ve střetu se 
záměrem: ochranné pásmo 
elektrické sítě - 51 místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

 

Příležitosti 
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KÓD TÉMA POPIS ÚROVEŇ 1 PŮVOD STAV CÍL 

P80 10 Revitalizace stávajících nevyužívaných objektů Místní Průzkum ÚAP 2014 Nový 
Zohlednit při pořizování územního plánu 
obce 

P81 7 Výstavba domu pro seniory Místní Průzkum ÚAP 2014 Nový 
Zohlednit při pořizování územního plánu 
obce 

P82 6 Rozšíření a modernizace kanalizace (Roztoky nad Labem) Místní Průzkum ÚAP 2014 Nový 
Zohlednit při pořizování územního plánu 
obce 

P83 6 Vybudování kanalizace Místní Průzkum ÚAP 2014 Nový 
Zohlednit při pořizování územního plánu 
obce 

P84 9 Vybudování cyklostezky Místní Průzkum ÚAP 2014 Nový 
Zohlednit při pořizování územního plánu 
obce 

P85 2 Výstavba protipovodňových opatření Místní Průzkum ÚAP 2014 Nový 
Zohlednit při pořizování územního plánu 
obce 

P86 2 Výstavba protipovodňových opatření Místní Průzkum ÚAP 2014 Nový 
Zohlednit při pořizování územního plánu 
obce 

 

Hrozby 

V této obci nejsou evidovány žádné hrozby. 
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4.2.12.  PŘESTANOV 

Závady 

KÓD TYP NÁZEV POPIS ÚROVEŇ 2 ÚROVEŇ 1 PŮVOD STAV CÍL 

D18 

PD - problém 
(závada) 
dopravní 
infrastruktury 

Úsek dopravních 
nehod Časté dopravní nehody UP - územní plán Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 
- RURÚ Nová Řešitelná nástroji územního plánování 

 

Střety s limity 

KÓD DRUH POPIS ÚROVEŇ 1 PŮVOD STAV CÍL 

L03 Záměr Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: krajinná památková zóna Místní 
Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L18 Záměr 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: plocha při okraji lesa s 
podmíněným využíváním Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L22 Záměr 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: výhradní bilancované ložisko 
nerostných surovin Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L27 Záměr 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: ochranné pásmo elektrické 
sítě - 5 Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L30 Záměr Zastavitelná plocha ve střetu s limitou - STL Místní 
Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L31 Záměr Zastavitelná plocha ve střetu s limitou - VTL Místní 
Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L39 Návrh záměru Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: pásmo hygienické ochrany Místní 
Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L40 Rezerva Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: krajinná památková zóna Místní 
Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L63 Záměr Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: OP železniční tratě celostátní Místní 
Průzkum 
ÚAP 2014 Trvá Problém k řešení v územním plánu obce 

L66 Návrh záměru Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: krajinná památková zóna Místní Průzkum Nový Problém k řešení v územním plánu obce 
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ÚAP 2014 

 

Střety se záměry 

KÓD DRUH POPIS NÁZEV ÚROVEŇ 1 PŮVOD STAV CÍL 

S10 Záměr 
Zastavitelná plocha ve střetu se 
záměrem: OP plynovodu - VTL 

Zastavitelná plocha ve střetu se 
záměrem: OP plynovodu - VTL místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

S11 Záměr 
Zastavitelná plocha ve střetu se 
záměrem: OP plynovodu - STL 

Zastavitelná plocha ve střetu se 
záměrem: OP plynovodu - STL místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

S14 Záměr 

Zastavitelná plocha zasahuje do 
VPS V6 – záměr propojení 
vodovodní soustavy mezi Ústí 
nad Labem a Teplicemi 

Zastavitelná plocha zasahuje do 
VPS V6 – záměr propojení 
vodovodní soustavy mezi Ústí nad 
Labem a Teplicemi místní ZÚR Trvá Problém k řešení v územním plánu obce 

 

Příležitosti 

KÓD TÉMA POPIS ÚROVEŇ 1 PŮVOD STAV CÍL 

P9 6 Okružní křižovatka (termín realizace 2015) Místní Průzkum ÚAP 2014 Nový 
Zohlednit při pořizování územního plánu 
obce 

P32 7 Vybudování kulturního domu Místní Průzkum ÚAP 2014 Nový 
Zohlednit při pořizování územního plánu 
obce 

 

Hrozby  

KÓD TÉMA POPIS ÚROVEŇ PŮVOD STAV CÍL 

T12 9 

V důsledku nových průmyslových ploch podél krajinné 
památkové zóny a v blízkosti nemovitých kulturních 
památek snížení cestovního ruchu Místní Průzkum ÚAP 2014 Nový 

Zohlednit při pořizování územního plánu 
obce 

T13 8 
V důsledku rozvoje obce možná suburbanizace s okolní 
obcí Místní Průzkum ÚAP 2014 Nový 

Zohlednit při pořizování územního plánu 
obce 
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4.2.13.  RYJICE 

Závady 

KÓD TYP NÁZEV POPIS ÚROVEŇ 2 ÚROVEŇ 1 PŮVOD STAV CÍL 

U01 

PU - problém 
(závada) 
urbanistický 

Rozvoj obce 
omezen 

V důsledku 
exponovaného terénu 
omezen v rozvoji 
zastavitelných ploch; UP - územní plán Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 
- RURÚ Trvá 

Částečně řešitelná nástroji územního 
plánování 

 

Střety s limity 

KÓD DRUH POPIS ÚROVEŇ 1 PŮVOD STAV CÍL 

L04 Záměr Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: OP nemovité kulturní památky Místní 
Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L12 Záměr 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: chráněná krajinná oblast - II. 
zóna Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L18 Záměr 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: plocha při okraji lesa s 
podmíněným využíváním Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L24 Záměr Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: sesuvné území - aktivní Místní 
Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L25 Záměr Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: sesuvné území - potencionální Místní 
Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L27 Záměr 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: ochranné pásmo elektrické 
sítě - 5 Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

 

Střety se záměry 

V této obci  nejsou evidovány žádné střety se záměry. 
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Příležitosti 

KÓD TÉMA POPIS ÚROVEŇ 1 PŮVOD STAV CÍL 

P35 9 Vybudování lyžarského vleku Místní Průzkum ÚAP 2014 Nový 
Zohlednit při pořizování územního plánu 
obce 

P36 6 Rozšíření a modernizace kanalizace Místní Průzkum ÚAP 2014 Nový 
Zohlednit při pořizování územního plánu 
obce 

 

Hrozby 

KÓD TÉMA POPIS ÚROVEŇ PŮVOD STAV CÍL 

T17 1 
Potenciální a aktivní sesuvy zasahující na téměř na celé 
území obce Místní Průzkum ÚAP 2014 Nový 

Zohlednit při pořizování územního plánu 
obce 
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4.2.14.  ŘEHLOVICE 

Závady 

V této obci nejsou evidovány žádné závady. 

 
Střety s limity 

KÓD DRUH POPIS ÚROVEŇ 1 PŮVOD STAV CÍL 

L07 Záměr 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: OP nemovité národní kulturní 
památky Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L08 Záměr 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: územní systém ekologické 
stability - LBC Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L09 Záměr 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: územní systém ekologické 
stability - LBK Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L09 Záměr 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: územní systém ekologické 
stability - LBK Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L11 Záměr 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: územní systém ekologické 
stability - RBC Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L18 Záměr 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: plocha při okraji lesa s 
podmíněným využíváním Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L19 Záměr 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: záplavové území s periodicitou 
100 let Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L20 Záměr 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: aktivní zóna záplavového 
území Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L25 Záměr Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: sesuvné území - potencionální Místní 
Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L27 Záměr 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: ochranné pásmo elektrické 
sítě - 5 Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L31 Záměr Zastavitelná plocha ve střetu s limitou - VTL Místní 
Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L34 Záměr Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: OP veřejného pohřebiště Místní Průzkum Nový Problém k řešení v územním plánu obce 
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hřbitova a krematoria ÚAP 2014 

L63 Záměr Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: OP železniční tratě celostátní Místní 
Průzkum 
ÚAP 2014 Trvá Problém k řešení v územním plánu obce 

 

Střety se záměry 

V této obci  nejsou evidovány žádné střety se záměry. 

 

Příležitosti 

KÓD TÉMA POPIS ÚROVEŇ 1 PŮVOD STAV CÍL 

P69 6 Vybudování kanalizace Místní Průzkum ÚAP 2014 Nový 
Zohlednit při pořizování územního plánu 
obce 

P70 9 Využití rozvojových ploch pro sport Místní Průzkum ÚAP 2014 Nový 
Zohlednit při pořizování územního plánu 
obce 

 

Hrozby 

V této obci nejsou evidovány žádné hrozby. 
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4.2.15.  STEBNO 

Závady 

KÓD TYP NÁZEV POPIS ÚROVEŇ 2 ÚROVEŇ 1 PŮVOD STAV CÍL 

D03 

PD - problém 
(závada) 
dopravní 
infrastruktury 

Deficit parkovacích 
míst 

Obecný problém 
způsobený nárůstem 
automobilové dopravy; 
Závada daná 
historickými 
souvislostmi UP - územní plán Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 
- RURÚ Trvá Závada k řešení v územním plánu obce 

D06 

PD - problém 
(závada) 
dopravní 
infrastruktury Absence chodníků 

Závada daná 
historickými 
souvislostmi UP - územní plán Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 
- RURÚ Trvá Závada k řešení v územním plánu obce 

D07 

PD - problém 
(závada) 
dopravní 
infrastruktury Průjezd silnice obcí  

Průjezd silnice  III. tř. 
zastavěným územím 
obce (Stebno  u 
Kostela, začátek 
Milbohova); Závada 
daná historickými 
souvislotmi 

X - problém 
postihující vývoj 
území avšak 
neřešitelný v ÚPD Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 
- RURÚ Trvá Těžko řešitelná nástroji územního plánování 

 

Střety s limity 

KÓD DRUH POPIS ÚROVEŇ 1 PŮVOD STAV CÍL 

L09 Záměr 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: územní systém ekologické 
stability - LBK Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L18 Záměr 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: plocha při okraji lesa s 
podmíněným využíváním Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L26 Záměr 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: ochranné pásmo elektrické 
stanice Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 
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L27 Záměr 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: ochranné pásmo elektrické 
sítě - 10 Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L34 Záměr 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: OP veřejného pohřebiště 
hřbitova a krematoria Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

 

Střety se záměry 

V této obci  nejsou evidovány žádné střety se záměry. 

 

Příležitosti 

KÓD TÉMA POPIS ÚROVEŇ 1 PŮVOD STAV CÍL 

P64 6 Vybudování parkovacích míst Místní Průzkum ÚAP 2014 Nový 
Zohlednit při pořizování územního plánu 
obce 

P65 6 Vybudování parkovacích míst Místní Průzkum ÚAP 2014 Nový 
Zohlednit při pořizování územního plánu 
obce 

P66 6 Vybudování parkovacích míst Místní Průzkum ÚAP 2014 Nový 
Zohlednit při pořizování územního plánu 
obce 

P67 6 Vybudování kanalizace Místní Průzkum ÚAP 2014 Nový 
Zohlednit při pořizování územního plánu 
obce 

 

Hrozby 

KÓD TÉMA POPIS ÚROVEŇ PŮVOD STAV CÍL 

T22 6 Nárůst automobilové dopravy Místní Průzkum ÚAP 2014 Nový 
Zohlednit při pořizování územního plánu 
obce 
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4.2.16.  TAŠOV 

Závady 

V této obci nejsou evidovány žádné závady. 

Střety s limity 

KÓD DRUH POPIS ÚROVEŇ 1 PŮVOD STAV CÍL 

L08 Záměr 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: územní systém ekologické 
stability - LBC Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L09 Záměr 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: územní systém ekologické 
stability - LBK Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L18 Záměr 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: plocha při okraji lesa s 
podmíněným využíváním Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L25 Záměr Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: sesuvné území - potencionální Místní 
Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L27 Záměr 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: ochranné pásmo elektrické 
sítě - 10 Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L31 Záměr Zastavitelná plocha ve střetu s limitou - VTL Místní 
Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L39 Návrh záměru Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: pásmo hygienické ochrany Místní 
Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

 

Střety se záměry 

V této obci  nejsou evidovány žádné střety se záměry. 
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Příležitosti 

KÓD TÉMA POPIS ÚROVEŇ 1 PŮVOD STAV CÍL 

P51 6 ČOV vč. kanalizace Místní Průzkum ÚAP 2014 Nový 
Zohlednit při pořizování územního plánu 
obce 

P63 10 Rozvoj ploch s drobnou podnitelskou činností Místní Průzkum ÚAP 2014 Nový 
Zohlednit při pořizování územního plánu 
obce 

 

Hrozby 

V této obci nejsou evidovány žádné hrozby. 
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4.2.17.  TELNICE 

Závady 

KÓD TYP NÁZEV POPIS ÚROVEŇ 2 ÚROVEŇ 1 PŮVOD STAV CÍL 

D01 

PD - problém 
(závada) 
dopravní 
infrastruktury Úzká komunikace 

Nezpevněná úzká 
komunikace; Závada 
dána historickými 
souvislostmi UP - územní plán Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nová Řešitelná nástroji územního plánování 

D06 

PD - problém 
(závada) 
dopravní 
infrastruktury Absence chodníků 

Závada daná 
historickými 
souvislostmi UP - územní plán Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 
- RURÚ Trvá Závada k řešení v územním plánu obce 

D09 

PD - problém 
(závada) 
dopravní 
infrastruktury 

Nevyhovující 
parametry 
II/248/1 

Silnice Telnice – Děčín 
(napojení na dálnici D8) 
je v důsledku rostoucí 
individuální 
automobilové dopravy 
již přetížena; S 
ohledem na stávající 
zastavěné pozemky RD 
a připravované další 
zastavitelné plochy RD 
tuto komunikaci bude 
potřeba rozšířit UP - územní plán Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 
- RURÚ Trvá Závada k řešení v územním plánu obce 

D10 

PD - problém 
(závada) 
dopravní 
infrastruktury 

Regionální 
železniční trať č. 
132 

Jednokolejná trať není 
v provozu od r. 2007;  
od r. 2011 ve výluce 
z důvodu poškození 
tratě; Závada daná 
historickými 
souvislostmi 

X - problém 
postihující vývoj 
území avšak 
neřešitelný v ÚPD Nadmístní 

Průzkum 
ÚAP 2014 
- RURÚ Trvá Těžko řešitelná nástroji územního plánování 

D20 PD - problém Jednosměrná Jednosměrná místní UP - územní plán Místní Průzkum Nová Řešitelná nástroji územního plánování 
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(závada) 
dopravní 
infrastruktury 

komunikace komunikace - nutná 
oprava 

ÚAP 2014 

H02 

PH - problém 
(závada) 
hygienický 

Nepovolené 
nakládání s 
odpady 

Tzv. černé skládky; 
Závada daná 
historickými 
souvislostmi 

X - problém 
postihující vývoj 
území avšak 
neřešitelný v ÚPD Místní  

Průzkum 
ÚAP 2014 
- RURÚ Trvá Neřešitelná nástroji územního plánování 

 

Střety s limity 

KÓD DRUH POPIS ÚROVEŇ 1 PŮVOD STAV CÍL 

L03 Záměr Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: krajinná památková zóna Místní 
Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L08 Záměr 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: územní systém ekologické 
stability - LBC Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L09 Záměr 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: územní systém ekologické 
stability - LBK Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L10 Záměr 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: územní systém ekologické 
stability - NBK Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L11 Záměr 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: územní systém ekologické 
stability - RBC Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L16 Záměr Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: NATURA 2000 - EVL Místní 
Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L17 Záměr Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: NATURA 2000 - ptačí oblast Místní 
Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L18 Záměr 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: plocha při okraji lesa s 
podmíněným využíváním Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L22 Záměr 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: výhradní bilancované ložisko 
nerostných surovin Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L23 Záměr Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: poddolované území Místní 
Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L27 Záměr Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: ochranné pásmo elektrické Místní Průzkum Nový Problém k řešení v územním plánu obce 



 

184 
 

sítě - 5 ÚAP 2014 

L39 Návrh záměru Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: pásmo hygienické ochrany Místní 
Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L40 Rezerva Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: krajinná památková zóna Místní 
Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L42 Rezerva 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: územní systém ekologické 
stability - LBK Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L43 Rezerva 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: územní systém ekologické 
stability - NBK Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L45 Rezerva Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: NATURA 2000 - EVL Místní 
Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L46 Rezerva Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: NATURA 2000 - ptačí oblast Místní 
Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L47 Rezerva 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: plocha při okraji lesa s 
podmíněným využíváním Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L50 Rezerva Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: chráněné ložiskové území Místní 
Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L51 Rezerva 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: výhradní bilancované ložisko 
nerostných surovin Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L52 Rezerva Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: poddolované území Místní 
Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L56 Rezerva 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: ochranné pásmo elektrické 
sítě - 5 Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L63 Záměr Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: OP železniční tratě celostátní Místní 
Průzkum 
ÚAP 2014 Trvá Problém k řešení v územním plánu obce 

L66 Návrh záměru Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: krajinná památková zóna Místní 
Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

 

 
 

Střety se záměry 
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V této obci  nejsou evidovány žádné střety se záměry. 

 

Příležitosti 

KÓD TÉMA POPIS ÚROVEŇ 1 PŮVOD STAV CÍL 

P8 8 Přestavba „bývalé knedlíkárny“ na byty Místní Průzkum ÚAP 2014 Nový 
Zohlednit při pořizování územního plánu 
obce 

P26 7 Rozsáhlé plochy pro výstavbu RD (cca 100) Místní Průzkum ÚAP 2014 Nový 
Zohlednit při pořizování územního plánu 
obce 

 

Hrozby 

KÓD TÉMA POPIS ÚROVEŇ PŮVOD STAV CÍL 

T03 6 
Ohrožené nové zastavitelné plochy dostatečným 
zásobováním vody Místní Průzkum ÚAP 2014 Nový 

Zohlednit při pořizování územního plánu 
obce 
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4.2.18.  TISÁ 

Závady 

KÓD TYP NÁZEV POPIS ÚROVEŇ 2 ÚROVEŇ 1 PŮVOD STAV CÍL 

U06 

PU - problém 
(závada) 
urbanistický 

Nevyužívané 
areály a objekty 

Klíše – Domy Na 
Nivách, Krásné Březno 
– Zahradnický 
podnik,Libouchec – 
Kravín a bývalé ČSAD, 
Ostrov - bývalý 
rekreační podnikový 
areál, Předlice – 
Sociální brownfield, 
průmyslový brownfield, 
Ústí nad Labem – hotel 
Máj, Palace, 
průmyslový brownfield, 

X - problém 
postihující vývoj 
území avšak 
neřešitelný v ÚPD Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 
- RURÚ Trvá Těžko řešitelná nástroji územního plánování 

U25 

PU - problém 
(závada) 
urbanistický 

Nedořešené 
centrum Nevyřešené centrum UP - územní plán Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nová Řešitelná nástroji územního plánování 

 

Střety s limity 

KÓD DRUH POPIS ÚROVEŇ 1 PŮVOD STAV CÍL 

L11 Záměr 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: územní systém ekologické 
stability - RBC Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L16 Záměr Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: NATURA 2000 - EVL Místní 
Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L17 Záměr Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: NATURA 2000 - ptačí oblast Místní 
Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L18 Záměr Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: plocha při okraji lesa s Místní Průzkum Nový Problém k řešení v územním plánu obce 
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podmíněným využíváním ÚAP 2014 

L27 Záměr 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: ochranné pásmo elektrické 
sítě - 5 Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L34 Záměr 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: OP veřejného pohřebiště 
hřbitova a krematoria Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L35 Návrh záměru 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: územní systém ekologické 
stability - LBK Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L36 Návrh záměru 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: chráněná krajinná oblast - II. 
zóna Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L37 Návrh záměru Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: sesuvné území - potencionální Místní 
Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L38 Návrh záměru 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: OP veřejného pohřebiště 
hřbitova a krematoria Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L63 Návrh záměru 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: aktivní zóna záplovového 
území Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L64 Návrh záměru 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: chráněná oblast přirozené 
akumulace vod Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L65 Návrh záměru Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: chráněné ložiskové území Místní 
Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L67 Návrh záměru Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: ložisko nerostných surovin Místní 
Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L68 Návrh záměru 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: NATURA 2000 - evropsky 
významná lokalita Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L69 Návrh záměru Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: NATURA 2000 - ptačí oblast Místní 
Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L70 Návrh záměru 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: ochranné pásmo elektrické 
sítě - 10 Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L71 Návrh záměru 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: ochranné pásmo elektrické 
sítě - 5 Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L72 Návrh záměru 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: ochranné pásmo elektrické 
stanice Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L72 Návrh záměru Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: ochranné pásmo elektrické Místní Průzkum Nový Problém k řešení v územním plánu obce 
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stanice ÚAP 2014 

L73 Návrh záměru 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: ochranné pásmo regulační 
stanice Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L74 Návrh záměru Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: OP nemovité kulturní památky Místní 
Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L75 Návrh záměru Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: OP plynovodu - NTL Místní 
Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L76 Návrh záměru Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: OP plynovodu - STL Místní 
Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L77 Návrh záměru Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: OP plynovodu - VTL Místní 
Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L78 Návrh záměru Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: OP teplovodu Místní 
Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L79 Návrh záměru Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: OP železniční tratě celostátní Místní 
Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L80 Návrh záměru 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: územní systém ekologické 
stability - LBC Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L81 Návrh záměru 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: územní systém ekologické 
stability - NBC Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L82 Návrh záměru 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: územní systém ekologické 
stability - NBK Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L83 Návrh záměru 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: územní systém ekologické 
stability - RBC Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L84 Návrh záměru 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: záplavové území s periodicitou 
100 let Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L85 Návrh záměru 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: plocha při okraji lesa s 
podmíněným využíváním Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L86 Návrh záměru Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: sesuvné území - aktivní Místní 
Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L87 Návrh záměru Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: OP přírodní památky Místní 
Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L88 Návrh záměru Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: přírodní památka vč. OP Místní Průzkum Nový Problém k řešení v územním plánu obce 
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ÚAP 2014 

L89 Návrh záměru Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: poddolované území Místní 
Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

 

Střety se záměry 

KÓD DRUH POPIS NÁZEV ÚROVEŇ 1 PŮVOD STAV CÍL 

S19 Návrh záměru 
Zastavitelná plocha ve střetu se 
záměrem: OP plynovodu - VTL 

Zastavitelná plocha ve střetu se 
záměrem: OP plynovodu - VTL místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

 

Příležitosti 

KÓD TÉMA POPIS ÚROVEŇ 1 PŮVOD STAV CÍL 

P1 10 
Navržený zemědělský areál jako příležitost – podpora 
farmářských trhů, rozvoj agroturistiky Místní Průzkum ÚAP 2014 Nový 

Zohlednit při pořizování územního plánu 
obce 

P2 9 Podél skal vytvořit bezbariérovou naučnou stezku Místní Průzkum ÚAP 2014 Nový 
Zohlednit při pořizování územního plánu 
obce 

P3 7 
Revitalizace centra - záměr obce v rámci RPO centralizovat 
služby (pošta, prodej, poradenství) Místní Průzkum ÚAP 2014 Nový 

Zohlednit při pořizování územního plánu 
obce 

P4 9 
Sportovní centrum – lanové centrum, umělá stěna, 
tělocvična Místní Průzkum ÚAP 2014 Nový 

Zohlednit při pořizování územního plánu 
obce 

P5 9 
Bývalý Kooh-i-noor – příležitost vytvořit rehabilitační 
centrum Místní Průzkum ÚAP 2014 Nový 

Zohlednit při pořizování územního plánu 
obce 

P10 6 
Dostavba dálnice D8 zlepší spojení mezi hlavním městem 
Prahou a většinou Česka Místní Průzkum ÚAP 2014 Nový 

Zohlednit při pořizování územního plánu 
obce 

P89 8 Obnova zástavby (10-20 rekreačních usedlostí) Místní 
Průzkum ÚAP 2014 - 
proj Nový 

Zohlednit při pořizování územního plánu 
obce 

P90 2 Revitalizace umělých nádrží Místní 
Průzkum ÚAP 2014 - 
proj Nový 

Zohlednit při pořizování územního plánu 
obce 

P91 9 Obnova rekreačního zařízení Místní 
Průzkum ÚAP 2014 - 
proj Nový 

Zohlednit při pořizování územního plánu 
obce 
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Hrozby 

KÓD TÉMA POPIS ÚROVEŇ PŮVOD STAV CÍL 

T01 6 
Stávající kapacita ČOV již nedostačuje, nutno rozšířit; SVS 
má v plánu záměr realizovat v r. 2016 Místní Průzkum ÚAP 2014 Nový 

Zohlednit při pořizování územního plánu 
obce 

T02 7 
Snižování naplněnosti MŠ a ZŠ s dopady na efektivitu 
provozu Místní Průzkum ÚAP 2014 Nový 

Zohlednit při pořizování územního plánu 
obce 

T04 10 

Dlouhodobé zaostávání nabídky služeb pro turisty a 
marketingu vedoucí k nekonkurenceschopnosti vůči jiným 
destinacím Místní Průzkum ÚAP 2014 Nový 

Zohlednit při pořizování územního plánu 
obce 

T05 9 
Konflikt zájmů cestovního ruchu a ostatních zájmů v obci 
limitující možnosti rozvoje cestovních ruchu Místní Průzkum ÚAP 2014 Nový 

Zohlednit při pořizování územního plánu 
obce 
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4.2.19.  TRMICE 

Závady 

KÓD TYP NÁZEV POPIS ÚROVEŇ 2 ÚROVEŇ 1 PŮVOD STAV CÍL 

D06 

PD - problém 
(závada) 
dopravní 
infrastruktury Absence chodníků 

Závada daná 
historickými 
souvislostmi UP - územní plán Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 - 
RURÚ Trvá Závada k řešení v územním plánu obce 

D11 

PD - problém 
(závada) 
dopravní 
infrastruktury 

Napojení na 
dálnice D8 

Problematické napojení 
na Dálnice D8 –  
nevyhovující dopravní 
řešení v křižovatce ulic 
Ke Dráze a Edisonova UP - územní plán Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 - 
RURÚ Trvá Závada k řešení v územním plánu obce 

D12 

PD - problém 
(závada) 
dopravní 
infrastruktury 

Průmyslová zóna 
Trmice – přetížení 
komunikace 

Nedostatečná kapacita 
pozemních komunikací 

X - problém 
postihující vývoj 
území avšak 
neřešitelný v ÚPD Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 - 
RURÚ Trvá Těžko řešitelná nástroji územního plánování 

D13 

PD - problém 
(závada) 
dopravní 
infrastruktury 

Nadzemní 
energetické 
vedení ČEZ ve 
výstavbě RD 

Nadzemní energetické 
vedení ČEZ distribuce 
omezuje výstavbu 
nových RD UP - územní plán Místní 

Průzkum 
ÚAP 2012 Trvá Závada k řešení v územním plánu obce 

H03 

PH - problém 
(závada) 
hygienický Průmyslová zóna 

Zástavba umístěna na 
návětrné straně 

X - problém 
postihující vývoj 
území avšak 
neřešitelný v ÚPD Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 - 
RURÚ Trvá Těžko řešitelná nástroji územního plánování 

U10 

PU - problém 
(závada) 
urbanistický 

Dálnice D8 vede 
centrem obce 

Dálnice D8 vede 
centrem Koštova, 
Trmicemi 

X - problém 
postihující vývoj 
území avšak 
neřešitelný v ÚPD Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 - 
RURÚ Trvá Těžko řešitelná nástroji územního plánování 

U11 

PU - problém 
(závada) 
urbanistický 

Energetické 
vedení v centru 
obce 

Nadzemní energetické 
vedení vede přes 
centrum města  

X - problém 
postihující vývoj 
území avšak Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 - 
RURÚ Trvá Těžko řešitelná nástroji územního plánování 
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neřešitelný v ÚPD 

U12 

PU - problém 
(závada) 
urbanistický 

Paravodní 
nadzemní 
energetické 
vedení TETR 

Nevzhledné, napojení 
pěší lávky v Žižkově 
ulici na komunikaci do 
Trmic 

X - problém 
postihující vývoj 
území avšak 
neřešitelný v ÚPD Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 - 
RURÚ Trvá Těžko řešitelná nástroji územního plánování 

U13 

PU - problém 
(závada) 
urbanistický Průmyslová zóna 

Zástavba umístěna na 
návětrné straně 

X - problém 
postihující vývoj 
území avšak 
neřešitelný v ÚPD Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 - 
RURÚ Trvá Těžko řešitelná nástroji územního plánování 

U14 

PU - problém 
(závada) 
urbanistický Věžové domy 

Výstavba dvou 
věžových domů 
narušila celistvost a 
prakticky vyrovnanou 
výškovou hladinu 
města 

X - problém 
postihující vývoj 
území avšak 
neřešitelný v ÚPD Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 - 
RURÚ Trvá Těžko řešitelná nástroji územního plánování 

U15 

PU - problém 
(závada) 
urbanistický 

Zámek Trmice 
v blízkosti dálnice 

Zámek, kulturně 
nemovitá památka 
nacházející se blízkosti 
dálnice 

X - problém 
postihující vývoj 
území avšak 
neřešitelný v ÚPD Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 - 
RURÚ Trvá Těžko řešitelná nástroji územního plánování 

U20 

PU - problém 
(závada) 
urbanistický 

Kaplička pod 
dálničním 
mostem 

Lokální hodnota 
historicky umístěné 
kapličky je narušena 
neodpovídajícím 
měřítkem stavby 
nadmístního 
charakteru: dálnice-
most. Stavbou byl však 
narušen i charakter 
hodnoty ve vlastním 
detailu parteru. 

X - problém 
postihující vývoj 
území avšak 
neřešitelný v ÚPD Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 - 
RURÚ Nová 

Neřešitelná nástroji územního plánování. 
Řešení možné v rámci stavebního řízení - 
možné řešení je ve vhodnějším stavebním 
detailu 
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Střety s limity 

KÓD DRUH POPIS ÚROVEŇ 1 PŮVOD STAV CÍL 

L08 Záměr 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: územní systém ekologické 
stability - LBC Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L09 Záměr 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: územní systém ekologické 
stability - LBK Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L18 Záměr 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: plocha při okraji lesa s 
podmíněným využíváním Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L19 Záměr 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: záplavové území s periodicitou 
100 let Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L22 Záměr 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: výhradní bilancované ložisko 
nerostných surovin Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L23 Záměr Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: poddolované území Místní 
Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L26 Záměr 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: ochranné pásmo elektrické 
stanice Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L27 Záměr 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: ochranné pásmo elektrické 
sítě - 5 Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L31 Záměr Zastavitelná plocha ve střetu s limitou - VTL Místní 
Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L34 Záměr 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: OP veřejného pohřebiště 
hřbitova a krematoria Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L55 Rezerva 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: ochranné pásmo elektrické 
stanice Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L56 Rezerva 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: ochranné pásmo elektrické 
sítě - 5 Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L58 Rezerva Zastavitelná plocha ve střetu s limitou - VTL Místní 
Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L63 Záměr Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: OP železniční tratě celostátní Místní 
Průzkum 
ÚAP 2014 Trvá Problém k řešení v územním plánu obce 
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Střety se záměry 

KÓD DRUH POPIS NÁZEV ÚROVEŇ 1 PŮVOD STAV CÍL 

S06 Záměr 

Zastavitelná plocha ve střetu se 
záměrem: ochranné pásmo 
elektrické sítě - 101 

Zastavitelná plocha ve střetu se 
záměrem: ochranné pásmo 
elektrické sítě - 101 místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

S10 Záměr 
Zastavitelná plocha ve střetu se 
záměrem: OP plynovodu - VTL 

Zastavitelná plocha ve střetu se 
záměrem: OP plynovodu - VTL místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

 

Příležitosti 

KÓD TÉMA POPIS ÚROVEŇ 1 PŮVOD STAV CÍL 

P68 4 
Umístění pásu liniové zeleně oddělující průmyslovou zónu 
a dálnici od obytné části Místní Průzkum ÚAP 2014 Nový 

Zohlednit při pořizování územního plánu 
obce 

P96 6 
Výstavba komunikace => zlepšení dopravního napojení na 
dálnici D8 Místní 

Průzkum ÚAP 2014 - 
proj Nový 

Zohlednit při pořizování územního plánu 
obce 

P97 6 Záměr obce: Realizace chodníků Místní 
Průzkum ÚAP 2014 - 
proj Nový 

Zohlednit při pořizování územního plánu 
obce 

 

Hrozby 

KÓD TÉMA POPIS ÚROVEŇ PŮVOD STAV CÍL 

T23 4 Hlučnost a znečištění ovzduší přítomnosti dálnice Místní Průzkum ÚAP 2014 Nový 
Zohlednit při pořizování územního plánu 
obce 

T24 6 
Problematické napojení budoucí rekreační oblasti jezera 
Milada Místní Průzkum ÚAP 2014 Nový 

Zohlednit při pořizování územního plánu 
obce 

T28 10 
Průmyslová zóna – nežádoucí další rozvoj průmyslových 
ploch (přípustná pouze lehká výroba) Místní 

Průzkum ÚAP 2014 - 
proj Nový 

Zohlednit při pořizování územního plánu 
obce 

T29 6 Absence kanalizace - omezen rozvoj Místní Průzkum ÚAP 2014 - Nový Zohlednit při pořizování územního plánu 
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proj obce 
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4.2.20.  ÚSTÍ NAD LABEM 

Závady 

KÓD TYP NÁZEV POPIS ÚROVEŇ 2 ÚROVEŇ 1 PŮVOD STAV CÍL 

D01 

PD - problém 
(závada) 
dopravní 
infrastruktury Úzké komunikace 

Nezpevněná úzká 
komunikace; Závada 
dána historickými 
souvislostmi UP - územní plán Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 
- RURÚ Trvá Těžko řešitelná nástroji územního plánování 

D02 

PD - problém 
(závada) 
dopravní 
infrastruktury 

Rozdělení obce 
železniční tratí 

Železniční trať 
rozděluje obec 
(dopravní bariéra); 
hlučnost (hygienická 
závada); Závada daná 
historickými 
souvislostmi 

X - problém 
postihující vývoj 
území avšak 
neřešitelný v ÚPD Nadmístní 

Průzkum 
ÚAP 2012 Trvá Těžko řešitelná nástroji územního plánování 

D03 

PD - problém 
(závada) 
dopravní 
infrastruktury 

Deficit parkovacích 
míst 

Obecný problém 
způsobený nárůstem 
automobilové dopravy; 
Závada daná 
historickými 
souvislostmi UP - územní plán Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 
- RURÚ Trvá Závada k řešení v územním plánu obce 

D08 

PD - problém 
(závada) 
dopravní 
infrastruktury Obchvat Strážek 

Průjezd silnice II/528 
obcí již nevyhovuje 
současným 
požadavkům dopravy; 
v některých místech je 
úzká; V důsledku 
narůstající 
automobilové dopravy 
se zvyšuje frekvence, 
nepřehlednost a 
nebezpečí UP - územní plán Nadmístní 

Průzkum 
ÚAP 2014 
- RURÚ Trvá Závada k řešení v územním plánu obce 
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D14 

PD - problém 
(závada) 
dopravní 
infrastruktury Absence cyklotras 

Absence cyklotras 
snižuje bezpečnost pro 
cyklisty projíždějící 
městem; Závada daná 
historickými 
souvislostmi UP - územní plán Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 
- RURÚ Trvá Řešitelná nástroji územního plánování 

D15 

PD - problém 
(závada) 
dopravní 
infrastruktury 

Dopravní plocha 
„bývalé 
autobusové 
nádraží“ 

V územním plánu je 
potřeba upřesnit 
funkční využití této 
plochy UP - územní plán Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 
- RURÚ Nová Závada k řešení v územním plánu obce 

D16 

PD - problém 
(závada) 
dopravní 
infrastruktury 

Úrovňové křížení 
vlečky 

Úrovňové křížení vlečky 
se silnicí I/30 

X - problém 
postihující vývoj 
území avšak 
neřešitelný v ÚPD Místní 

Průzkum 
OHA Nová 

Těžko řešitelná nástroji územního 
plánování; technické dopravní řešení 

D17 

PD - problém 
(závada) 
dopravní 
infrastruktury 

Dopravní napojení 
rozvojových ploch  

Nedostatečně řešené 
napojení rozvojových 
ploch na komunikaci II. 
třidy (II/528) UP - územní plán Místní 

Průzkum 
OÚP Nová Řešitelná nástroji územního plánování 

H01 

PH - problém 
(závada) 
hygienický 

Vysoký podíl 
lokálních topenišť 

Dočasné zhoršení 
ovzduší; Závada daná 
historickými 
souvislostmi UP - územní plán Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 
- RURÚ Trvá Závada k řešení v územním plánu obce 

H02 

PH - problém 
(závada) 
hygienický 

Nepovolené 
nakládání s 
odpady 

Tzv. černé skládky; 
Závada daná 
historickými 
souvislostmi 

X - problém 
postihující vývoj 
území avšak 
neřešitelný v ÚPD Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 
- proj Nová Neřešitelná nástroji územního plánování 

H04 

PH - problém 
(závada) 
hygienický Mariánská skála 

Aktivní dobývací 
prostor – svou 
hlučností a prašností 
narušuje okolí; Závada 
daná historickými 
souvislostmi 

X - problém 
postihující vývoj 
území avšak 
neřešitelný v ÚPD Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 
- RURÚ Trvá Neřešitelná nástroji územního plánování 

H05 PH - problém Staré ekologické Nedokončená sanace X - problém Místní Průzkum Trvá Neřešitelná nástroji územního plánování 
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(závada) 
hygienický 

zátěže rizikových starých 
ekologických zátěží v 
areálech SPOLCHEMIE, 
Českých drah a bývalé 
Tlakové plynárny Užín; 
Závada daná 
historickými 
souvislostmi 

postihující vývoj 
území avšak 
neřešitelný v ÚPD 

ÚAP 2014 
- RURÚ 

H06 

PH - problém 
(závada) 
hygienický 

Průmyslové plochy 
Spolchemie a 
Setuza 

Nevhodně umístěné 
průmyslové areály 
v centru města; 
Důvodem jejich 
umístění bylo 
vybudování veškeré 
dopravní a technické 
infrastruktury podél 
řeky Labe z důvodu 
úzkého údolí  

X - problém 
postihující vývoj 
území avšak 
neřešitelný v ÚPD Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 
- RURÚ Trvá Těžko řešitelná nástroji územního plánování 

H07 

PH - problém 
(závada) 
hygienický 

Rozdělení obce 
železniční tratí 

Železniční trať 
rozděluje obec 
(dopravní bariéra); 
hlučnost (hygienická 
závada); Závada daná 
historickými 
souvislostmi 

ZUR - zásady 
územního rozvoje Nadmístní 

Průzkum 
ÚAP 2014 
- RURÚ Nová 

Těžko řešitelná nástroji územního 
plánování; Modernizace železniční trati – 
promítnutí záměru do krajské ÚPD (např. 
ZÚR) 

H08 

PH - problém 
(závada) 
hygienický 

Zatížení silnice 
I/30 

Silnice I/30 je 
v důsledku nárůstu 
automobilové a 
nákladní dopravy je 
přetížena; zhoršení 
kvality ovzduší v okolí – 
prašnost; zvýšená 
hlučnost; Otevřením 

X - problém 
postihující vývoj 
území avšak 
neřešitelný v ÚPD Nadmístní 

Průzkum 
ÚAP 2014 
- RURÚ Trvá Těžko řešitelná nástroji územního plánování 
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posledního dálničního 
úseku D8 tato závada 
bude odstraněna 

O01 
PO - problém 
(závada) ostatní Zrušená část ÚP 

Plocha zrušena pro 
vadu řízení UP - územní plán Místní 

Průzkum 
OÚP Nová Řešitelná nástroji územního plánování 

O02 
PO - problém 
(závada) ostatní Zrušená část ÚP 

Plocha zrušena pro 
vadu řízení UP - územní plán Místní 

Průzkum 
OÚP Nová Řešitelná nástroji územního plánování 

O03 
PO - problém 
(závada) ostatní Zrušená část ÚP 

Plocha zrušena pro 
vadu řízení UP - územní plán Místní 

Průzkum 
OÚP Nová Řešitelná nástroji územního plánování 

O04 
PO - problém 
(závada) ostatní Zrušená část ÚP 

Plocha zrušena pro 
vadu řízení UP - územní plán Místní 

Průzkum 
OÚP Nová Řešitelná nástroji územního plánování 

O05 
PO - problém 
(závada) ostatní Zrušená část ÚP 

Plocha zrušena pro 
vadu řízení UP - územní plán Místní 

Průzkum 
OÚP Nová Řešitelná nástroji územního plánování 

O06 
PO - problém 
(závada) ostatní Zrušená část ÚP 

Zrušená plocha s 
funkčním využitím UP - územní plán Místní 

Průzkum 
OÚP Nová Řešitelná nástroji územního plánování 

O07 
PO - problém 
(závada) ostatní Zrušená část ÚP 

Zrušená plocha s 
funkčním využitím UP - územní plán Místní 

Průzkum 
OÚP Nová Řešitelná nástroji územního plánování 

O08 
PO - problém 
(závada) ostatní Zrušená část ÚP 

Zrušená plocha s 
funkčním využitím UP - územní plán Místní 

Průzkum 
OÚP Nová Řešitelná nástroji územního plánování 

O09 
PO - problém 
(závada) ostatní Zrušená část ÚP 

Zrušená plocha s 
funkčním využitím UP - územní plán Místní 

Průzkum 
OÚP Nová Řešitelná nástroji územního plánování 

O10 
PO - problém 
(závada) ostatní Zrušená část ÚP 

Zrušená plocha s 
funkčním využitím UP - územní plán Místní 

Průzkum 
OÚP Nová Řešitelná nástroji územního plánování 

O11 
PO - problém 
(závada) ostatní Zrušená část ÚP 

Zrušená plocha s 
funkčním využitím UP - územní plán Místní 

Průzkum 
OÚP Nová Řešitelná nástroji územního plánování 

O12 
PO - problém 
(závada) ostatní Zrušená část ÚP 

Zrušená plocha s 
funkčním využitím UP - územní plán Místní 

Průzkum 
OÚP Nová Řešitelná nástroji územního plánování 

O13 
PO - problém 
(závada) ostatní Zrušená část ÚP 

Zrušená plocha s 
funkčním využitím UP - územní plán Místní 

Průzkum 
OÚP Nová Řešitelná nástroji územního plánování 

O14 
PO - problém 
(závada) ostatní Zrušená část ÚP 

Zrušená plocha s 
funkčním využitím UP - územní plán Místní 

Průzkum 
OÚP Nová Řešitelná nástroji územního plánování 

O15 
PO - problém 
(závada) ostatní Zrušená část ÚP 

Plocha zrušena pro 
vadu řízení UP - územní plán Místní 

Průzkum 
OÚP Nová Řešitelná nástroji územního plánování 
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U06 

PU - problém 
(závada) 
urbanistický 

Nevyužívané 
areály a objekty 

Klíše – Domy Na 
Nivách, Krásné Březno 
– Zahradnický 
podnik,Libouchec – 
Kravín a bývalé ČSAD, 
Ostrov - bývalý 
rekreační podnikový 
areál, Předlice – 
Sociální brownfield, 
průmyslový brownfield, 
Ústí nad Labem – hotel 
Máj, Palace, 
průmyslový brownfield, 

X - problém 
postihující vývoj 
území avšak 
neřešitelný v ÚPD Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 
- RURÚ Trvá Těžko řešitelná nástroji územního plánování 

U16 

PU - problém 
(závada) 
urbanistický Habrovický rybník 

Nedořešená 
prostupnost kolem 
Habrovického rybníka, 
střet rozvojové plochy s 
venkovním vedením 
VVN, rekreační areál 
nedostatečný pro 
rozvoj rekreačního 
potenciálu v oblasti UP - územní plán Místní 

Průzkum 
OÚP Trvá Řešitelná nástroji územního plánování  

U17 

PU - problém 
(závada) 
urbanistický 

Nevyhovující 
dopravní koncepce 

Rozvojové plochy jsou 
obtížně napojitelné na 
dopravní a technickou 
infrastrukturu, je 
potřeba řešit celé 
území a nejen 
jednotlivé rozvojové 
plochy UP - územní plán Místní 

Průzkum 
OÚP Nová 

Částečně řešitelná nástroji územního 
plánování 

U18 

PU - problém 
(závada) 
urbanistický 

Nedostatečně 
artikulovaný 
prostor nám. 

Nedostatečně či 
nevhodně artikulovaný 
veřejný prostor nám. 

X - problém 
postihující vývoj 
území avšak Místní 

Průzkum 
OHA Nová 

Možnost blíže specifikovat podmínky 
prostorového uspořádání, ochrana 
veřejného prostranství. 
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Prokopa Velikého Prokopa Velikého – 
četné proluky v okolní 
zástavbě, chybějící 
parter prostranství, 
nevhodné detaily, 
oplocení 

neřešitelný v ÚPD 

U19 

PU - problém 
(závada) 
urbanistický 

Stavební pozemek 
s objektem – ve 
stylu 
„podnikatelské 
baroko“ 

Svým měřítkem, 
hmotovým i 
architektonickým 
řešením (např. 
charakter oplocení) 
narušuje charakter 
okolní zástavby, typický 
ráz prostředí UP - územní plán Místní 

Průzkum 
OHA Nová 

Částečně řešitelná nástroji územního 
plánování – např. specifikovat zásady a 
principy ochrany krajinného rázu a 
žádoucího charakteru zástavby, podmínky 
prostorového uspořádání. 

U21 

PU - problém 
(závada) 
urbanistický 

Nedostavěná 
stavba tzv. Blok 
004 

Nedostavěná stavba 
bloku v historickém 
centru města v 
bezprostřední blízkosti 
Mírového náměstí. UP - územní plán Místní 

Průzkum 
OHA Nová 

Částečně řešitelná nástroji územního 
plánování. Zohlednit vysokou ochranu 
architektonických a urbanistických hodnot v 
území 

U22 

PU - problém 
(závada) 
urbanistický 

Veřejný přístup na 
plochu PV, do ulice 
U Chemičky 

Ulice U Chemičky není 
v současnosti veřejně 
přístupná z křižovatky 
Panská (zaplocena), i 
přesto, že se v platném 
územním plánu ÚnL 
jedná o plochu PV UP - územní plán Místní  

Průzkum 
OHA Nová 

Řešitelná nástroji územního plánování. 
Skutečný stav není v souladu s územním 
plánem ÚnL. 

U23 

PU - problém 
(závada) 
urbanistický Růžový palouček 

Nevhodné hmotové 
řešení objektu 
(proporce), nevhodné 
ukončení Městských 
sadů - problematičnost 
oplocení prostoru UP - územní plán Místní 

Průzkum 
OHA Nová 

Řešitelná nástroji územního plánování – 
např. změna využití. Zajistit ochranu sídelní 
zeleně. 

U24 PU - problém Čerpací stanice v Čerpací stanice v UP - územní plán Místní Průzkum Nová Částečně řešitelné nástroji územního 



 

202 
 

(závada) 
urbanistický 

předpolí areálu 
zámku 

bezprostřední blízkosti 
areálu zámku Krásné 
Březno, v blízkosti 
vstupu do zámecké 
zahrady – 
problematičnost 
architektonické formy 
čerpací stanice z 
důvodu ochrany 
architektonických 
hodnot v území 

OHA plánování. Specifikovat zásady a principy 
pro rozhodování v území v blízkosti (např. 
předpolí) významných hodnot v území. 

 

Střety s limity 

KÓD DRUH POPIS ÚROVEŇ 1 PŮVOD STAV CÍL 

L04 Záměr Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: OP nemovité kulturní památky Místní 
Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L08 Záměr 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: územní systém ekologické 
stability - LBC Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L09 Záměr 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: územní systém ekologické 
stability - LBK Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L10 Záměr 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: územní systém ekologické 
stability - NBK Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L11 Záměr 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: územní systém ekologické 
stability - RBC Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L12 Záměr 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: chráněná krajinná oblast - II. 
zóna Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L13 Záměr 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: chráněná krajinná oblast - I. 
zóna Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L18 Záměr 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: plocha při okraji lesa s 
podmíněným využíváním Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L19 Záměr Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: záplavové území s periodicitou Místní Průzkum Nový Problém k řešení v územním plánu obce 
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100 let ÚAP 2014 

L20 Záměr 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: aktivní zóna záplavového 
území Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L23 Záměr Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: poddolované území Místní 
Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L24 Záměr Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: sesuvné území - aktivní Místní 
Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L25 Záměr Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: sesuvné území - potencionální Místní 
Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L26 Záměr 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: ochranné pásmo elektrické 
stanice Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L27 Záměr 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: ochranné pásmo elektrické 
sítě - 5 Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L29 Záměr Zastavitelná plocha ve střetu s limitou - NTL Místní 
Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L30 Záměr Zastavitelná plocha ve střetu s limitou - STL Místní 
Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L31 Záměr Zastavitelná plocha ve střetu s limitou - VTL Místní 
Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L34 Záměr 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: OP veřejného pohřebiště 
hřbitova a krematoria Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L39 Návrh záměru Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: pásmo hygienické ochrany Místní 
Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L41 Rezerva 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: územní systém ekologické 
stability - LBC Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L42 Rezerva 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: územní systém ekologické 
stability - LBK Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L43 Rezerva 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: územní systém ekologické 
stability - NBK Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L44 Rezerva Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: přírodní rezervace vč. OP Místní 
Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L47 Rezerva Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: plocha při okraji lesa s Místní Průzkum Nový Problém k řešení v územním plánu obce 
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podmíněným využíváním ÚAP 2014 

L48 Rezerva 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: záplavové území s periodicitou 
100 let Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L49 Rezerva 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: aktivní zóna záplavového 
území Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L52 Rezerva Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: poddolované území Místní 
Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L53 Rezerva Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: sesuvné území - aktivní Místní 
Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L54 Rezerva Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: sesuvné území - potencionální Místní 
Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L55 Rezerva 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: ochranné pásmo elektrické 
stanice Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L56 Rezerva 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: ochranné pásmo elektrické 
sítě - 5 Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L57 Rezerva Zastavitelná plocha ve střetu s limitou - NTL Místní 
Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L58 Rezerva Zastavitelná plocha ve střetu s limitou - VTL Místní 
Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L59 Rezerva Zastavitelná plocha ve střetu s limitou - STL Místní 
Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L60 Rezerva Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: OP objektu na plynovodní síti Místní 
Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L61 Rezerva Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: OP teplovodu Místní 
Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L62 Rezerva 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: OP veřejného pohřebiště 
hřbitova a krematoria Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L63 Záměr Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: OP železniční tratě celostátní Místní 
Průzkum 
ÚAP 2014 Trvá Problém k řešení v územním plánu obce 

L66 Návrh záměru Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: krajinná památková zóna Místní 
Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 
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Střety se záměry 

KÓD DRUH POPIS NÁZEV ÚROVEŇ 1 PŮVOD STAV CÍL 

S06 Záměr 

Zastavitelná plocha ve střetu se 
záměrem: ochranné pásmo 
elektrické sítě - 101 

Zastavitelná plocha ve střetu se 
záměrem: ochranné pásmo 
elektrické sítě - 101 místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

S07 Záměr 

Zastavitelná plocha ve střetu se 
záměrem: ochranné pásmo 
elektrické sítě - 51 

Zastavitelná plocha ve střetu se 
záměrem: ochranné pásmo 
elektrické sítě - 51 místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

S08 Rezerva 

Zastavitelná plocha ve střetu se 
záměrem: ochranné pásmo 
elektrické sítě - 101 

Zastavitelná plocha ve střetu se 
záměrem: ochranné pásmo 
elektrické sítě - 101 místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

S09 Rezerva 

Zastavitelná plocha ve střetu se 
záměrem: ochranné pásmo 
elektrické sítě - 51 

Zastavitelná plocha ve střetu se 
záměrem: ochranné pásmo 
elektrické sítě - 51 místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

S10 Záměr 
Zastavitelná plocha ve střetu se 
záměrem: OP plynovodu - VTL 

Zastavitelná plocha ve střetu se 
záměrem: OP plynovodu - VTL místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

S11 Záměr 
Zastavitelná plocha ve střetu se 
záměrem: OP plynovodu - STL 

Zastavitelná plocha ve střetu se 
záměrem: OP plynovodu - STL místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

S12 Návrh záměru 

Zastavitelná plocha ve střetu se 
záměrem: zlepšení plavebních 
podmínek na Labi v úseku  Ústí 
nad Labem Střekov - hranice okr. 
Ústní nad Labem 

Zastavitelná plocha ve střetu se 
záměrem: zlepšení plavebních 
podmínek na Labi v úseku  Ústí 
nad Labem Střekov - hranice okr. 
Ústní nad Labem Nadmístní ZÚR Trvá Problém k řešení v územním plánu obce 

S13 Rezerva 
Zastavitelná plocha ve střetu se 
záměrem: OP plynovodu - STL 

Zastavitelná plocha ve střetu se 
záměrem: OP plynovodu - STL místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

S16 Záměr Zastavitelná plocha v návrhu LBK Zastavitelná plocha v návrhu LBK místní 
Průzkum 
OÚP 2014 Trvá Problém k řešení v územním plánu obce 

S17 Záměr 

Navržené rozvojové plochy jsou 
navrženy za předpokladu 
existence obchvatu  

Navržené rozvojové plochy jsou 
navrženy za předpokladu 
existence obchvatu  místní 

Průzkum 
OÚP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 
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S18 Návrh záměru 

Návrh záměru zasahuje do 
geologického odkryvu 
(stanovisko  KÚÚK OŽPaZ) 

Návrh záměru zasahuje do 
geologického odkryvu (stanovisko  
KÚÚK OŽPaZ) místní 

Průzkum 
OÚP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

 

Příležitosti 

KÓD TÉMA POPIS ÚROVEŇ 1 PŮVOD STAV CÍL 

P11 2 Zajištění celoroční splavnosti řeky Labe Místní Průzkum ÚAP 2014 Nový 
Zohlednit při pořizování územního plánu 
obce 

P12 2 Protipovodňové opatření Místní Průzkum ÚAP 2014 Nový 
Zohlednit při pořizování územního plánu 
obce 

P13 4 Zkvalitnění ploch veřejné zeleně Místní Průzkum ÚAP 2014 Nový 
Zohlednit při pořizování územního plánu 
obce 

P14 6 Umístění autobusového nádraží Místní Průzkum ÚAP 2014 Nový 
Zohlednit při pořizování územního plánu 
obce 

P15 9 Vybudování cyklotrasy na levém břehu Labe Místní Průzkum ÚAP 2014 Nový 
Zohlednit při pořizování územního plánu 
obce 

P16 6 Vybudování kanalizace Vaňov Místní Průzkum ÚAP 2014 Nový 
Zohlednit při pořizování územního plánu 
obce 

P17 6 Vybudování kanalizace Strážky - Habrovice (ČOV) Místní Průzkum ÚAP 2014 Nový 
Zohlednit při pořizování územního plánu 
obce 

P18 6 Vybudování kanalizace Strážky - Božtěšice Místní Průzkum ÚAP 2014 Nový 
Zohlednit při pořizování územního plánu 
obce 

P19 6 Vybudování kanalizace Strážky - Hostovice Místní Průzkum ÚAP 2014 Nový 
Zohlednit při pořizování územního plánu 
obce 

P20 6 Vybudování kanalizace Strážky - Brná Místní Průzkum ÚAP 2014 Nový 
Zohlednit při pořizování územního plánu 
obce 

P21 9 Rozvojová rekreační oblast jezero Milada Místní Průzkum ÚAP 2014 Nový 
Zohlednit při pořizování územního plánu 
obce 

P22 10 Rozvoj nových průmyslových zón Místní Průzkum ÚAP 2014 Nový 
Zohlednit při pořizování územního plánu 
obce 

P23 7 Revitalizace brownfieldů pro bydlení (ul. Na Nivách) Místní Průzkum ÚAP 2014 Nový Zohlednit při pořizování územního plánu 
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obce 

P24 10 Revitalizace brownfieldů pro komerční využití Místní Průzkum ÚAP 2014 Nový 
Zohlednit při pořizování územního plánu 
obce 

P25 8 Multifunkční kulturní areál Místní Průzkum ÚAP 2014 Nový 
Zohlednit při pořizování územního plánu 
obce 

P38 5 Zvyšování lesního porostu Místní Průzkum ÚAP 2014 Nový 
Zohlednit při pořizování územního plánu 
obce 

P39 5 Zvyšování lesního porostu Místní Průzkum ÚAP 2014 Nový 
Zohlednit při pořizování územního plánu 
obce 

P40 5 Zvyšování lesního porostu Místní Průzkum ÚAP 2014 Nový 
Zohlednit při pořizování územního plánu 
obce 

P87 9 Vybudování cyklotresy od Měských sadů do Skorotic Místní Průzkum ÚAP 2014 Nový 
Zohlednit při pořizování územního plánu 
obce 

P98 10 Kovošrot - revitalizace Místní 
Průzkum ÚAP 2014 - 
proj Nový 

Zohlednit při pořizování územního plánu 
obce 

P99 10 
Budovy v ulici Matiční, Pekařská – podnikatelské aktivity 
viz žádost o změnu ÚP Místní 

Průzkum ÚAP 2014 - 
proj Nový 

Zohlednit při pořizování územního plánu 
obce 

P100 4 Realizace parku Místní 
Průzkum ÚAP 2014 - 
proj Nový 

Zohlednit při pořizování územního plánu 
obce 

P101 9 Využití bývalého koupaliště na volnočasové aktivity Místní 
Průzkum ÚAP 2014 - 
proj Nový 

Zohlednit při pořizování územního plánu 
obce 

P102 6 Výstavba  parkovacího domu Místní 
Průzkum ÚAP 2014 - 
proj Nový 

Zohlednit při pořizování územního plánu 
obce 

 

 

 

Hrozby 

KÓD TÉMA POPIS ÚROVEŇ PŮVOD STAV CÍL 

T06 2 Zhoršení plavebních podmínek na řece Labe Místní Průzkum ÚAP 2014 Nový Zohlednit při pořizování územního plánu 
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obce 

T07 2 Riziko velkých povodní – zranitelnost přemostění  Místní Průzkum ÚAP 2014 Nový 
Zohlednit při pořizování územního plánu 
obce 

T08 6 Dopravní zatížení v centru města Místní Průzkum ÚAP 2014 Nový 
Zohlednit při pořizování územního plánu 
obce 

T09 6 Nedokončení dálnice D8 Místní Průzkum ÚAP 2014 Nový 
Zohlednit při pořizování územního plánu 
obce 

T10 8 Neřízené rozpínání města Místní Průzkum ÚAP 2014 Nový 
Zohlednit při pořizování územního plánu 
obce 

T30 6 
Havarijní stav budov v ulici Matiční, Pekařská (evidované 
jako Brownfieldy) Místní 

Průzkum ÚAP 2014 - 
proj Nový 

Zohlednit při pořizování územního plánu 
obce 

T31 7 
„Barons“ – Dlouhodobě nevyužívaný objekt, místo se 
zvýšenou kriminalitou Místní 

Průzkum ÚAP 2014 - 
proj Nový 

Zohlednit při pořizování územního plánu 
obce 

T32 6 Absence chodníků - nebezpečný úsek Místní 
Průzkum ÚAP 2014 - 
proj Nový 

Zohlednit při pořizování územního plánu 
obce 
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4.2.21.  VELKÉ BŘEZNO 

Závady 

KÓD TYP NÁZEV POPIS ÚROVEŇ 2 ÚROVEŇ 1 PŮVOD STAV CÍL 

D02 

PD - problém 
(závada) 
dopravní 
infrastruktury 

Rozdělení obce 
železniční tratí 

Železniční trať 
rozděluje obec; 
hlučnost;Železniční trať 
rozděluje obec 
(dopravní bariéra); 
hlučnost (hygienická 
závada); Závada daná 
historickými 
souvislostmi  

X - problém 
postihující vývoj 
území avšak 
neřešitelný v ÚPD Nadmístní 

Průzkum 
ÚAP 2012 Trvá Těžko řešitelná nástroji územního plánování 

D21 

PD - problém 
(závada) 
dopravní 
infrastruktury 

Převýšení 
komunikace Převýšení 12 UP - územní plán Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nová Řešitelná nástroji územního plánování  

D22 

PD - problém 
(závada) 
dopravní 
infrastruktury 

Objekt zasahuje 
do komunikace 

Roh objektu  zasahuje 
do komunikace UP - územní plán Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nová Těžko řešitelná nástroji územního plánování 

H07 

PH - problém 
(závada) 
hygienický 

Rozdělení obce 
železniční tratí 

Železniční trať 
rozděluje obec 
(dopravní bariéra); 
hlučnost (hygienická 
závada); Závada daná 
historickými 
souvislostmi 

ZUR - zásady 
územního rozvoje Nadmístní 

Průzkum 
ÚAP 2014 - 
RURÚ Nová 

Těžko řešitelná nástroji územního 
plánování; Modernizace železniční trati – 
promítnutí záměru do krajské ÚPD (např. 
ZÚR) 

H07 

PH - problém 
(závada) 
hygienický 

Rozdělení obce 
železniční tratí 

Železniční trať 
rozděluje obec 
(dopravní bariéra); 
hlučnost (hygienická 

ZUR - zásady 
územního rozvoje Nadmístní 

Průzkum 
ÚAP 2014 - 
RURÚ Nová 

Těžko řešitelná nástroji územního 
plánování; Modernizace železniční trati – 
promítnutí záměru do krajské ÚPD (např. 
ZÚR) 
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závada); Závada daná 
historickými 
souvislostmi 

 

Střety s limity 

KÓD DRUH POPIS ÚROVEŇ 1 PŮVOD STAV CÍL 

L12 Záměr 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: chráněná krajinná oblast - II. 
zóna Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L18 Záměr 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: plocha při okraji lesa s 
podmíněným využíváním Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L19 Záměr 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: záplavové území s periodicitou 
100 let Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L27 Záměr 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: ochranné pásmo elektrické 
sítě - 5 Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L30 Záměr Zastavitelná plocha ve střetu s limitou - STL Místní 
Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L39 Návrh záměru Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: pásmo hygienické ochrany Místní 
Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L63 Záměr Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: OP železniční tratě celostátní Místní 
Průzkum 
ÚAP 2014 Trvá Problém k řešení v územním plánu obce 

 

Střety se záměry 

V této obci  nejsou evidovány žádné střety se záměry. 
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Příležitosti 

KÓD TÉMA POPIS ÚROVEŇ 1 PŮVOD STAV CÍL 

P41 10 Využití nevyužívaných areálů (Tovární 123) Místní Průzkum ÚAP 2014 Nový 
Zohlednit při pořizování územního plánu 
obce 

P42 9 Stavba víceúčelové sportovní haly Místní Průzkum ÚAP 2014 Nový 
Zohlednit při pořizování územního plánu 
obce 

P43 7 Stavba domu s pečovatelskou službou Místní Průzkum ÚAP 2014 Nový 
Zohlednit při pořizování územního plánu 
obce 

P44 8 Modernizace bytových domů Místní Průzkum ÚAP 2014 Nový 
Zohlednit při pořizování územního plánu 
obce 

P49 9 Vybudování rozhledny Místní Průzkum ÚAP 2014 Nový 
Zohlednit při pořizování územního plánu 
obce 

 

Hrozby 

KÓD TÉMA POPIS ÚROVEŇ PŮVOD STAV CÍL 

T18 2 Záplavy Místní Průzkum ÚAP 2014 Nový 
Zohlednit při pořizování územního plánu 
obce 
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4.2.22.  VELKÉ CHVOJNO 

Závady 

V této obci nejsou evidovány žádné závady. 

Střety s limity 

KÓD DRUH POPIS ÚROVEŇ 1 PŮVOD STAV CÍL 

L09 Záměr 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: územní systém ekologické 
stability - LBK Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L18 Záměr 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: plocha při okraji lesa s 
podmíněným využíváním Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L19 Záměr 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: záplavové území s periodicitou 
100 let Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L20 Záměr 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: aktivní zóna záplavového 
území Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L25 Záměr Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: sesuvné území - potencionální Místní 
Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L27 Záměr 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: ochranné pásmo elektrické 
sítě - 5 Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L63 Záměr Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: OP železniční tratě celostátní Místní 
Průzkum 
ÚAP 2014 Trvá Problém k řešení v územním plánu obce 

 

Střety se záměry 

KÓD DRUH POPIS NÁZEV ÚROVEŇ 1 PŮVOD STAV CÍL 

S06 Záměr 

Zastavitelná plocha ve střetu se 
záměrem: ochranné pásmo 
elektrické sítě - 101 

Zastavitelná plocha ve střetu se 
záměrem: ochranné pásmo 
elektrické sítě - 101 místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 
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Příležitosti 

KÓD TÉMA POPIS ÚROVEŇ 1 PŮVOD STAV CÍL 

P77 6 Vybudování kanalizace vč. ČOV Místní Průzkum ÚAP 2014 Nový 
Zohlednit při pořizování územního plánu 
obce 

P78 10 Využití nevyužitého objektu Místní Průzkum ÚAP 2014 Nový 
Zohlednit při pořizování územního plánu 
obce 

P79 10 Využití rozsáhlých průmyslových ploch Místní Průzkum ÚAP 2014 Nový 
Zohlednit při pořizování územního plánu 
obce 

 

Hrozby 

V této obci nejsou evidovány žádné hrozby. 
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4.2.23.  ZUBRNICE 

Závady 

V této obci nejsou evidovány žádné závady. 
 

Střety s limity 

KÓD DRUH POPIS ÚROVEŇ 1 PŮVOD STAV CÍL 

L01 Záměr Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: vesnická památková rezervace Místní 
Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L05 Záměr 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: památkové ochranné pásmo v 
obci Zubrnice - vnější pásmo Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L06 Záměr 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: památkové ochranné pásmo v 
obci Zubrnice - vnitřní pásmo Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L09 Záměr 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: územní systém ekologické 
stability - LBK Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L12 Záměr 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: chráněná krajinná oblast - II. 
zóna Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L18 Záměr 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: plocha při okraji lesa s 
podmíněným využíváním Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L25 Záměr Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: sesuvné území - potencionální Místní 
Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L26 Záměr 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: ochranné pásmo elektrické 
stanice Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L27 Záměr 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: ochranné pásmo elektrické 
sítě - 5 Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L34 Návrh záměru 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: památkové ochranné pásmo v 
obci Zubrnice - vnější pásmo Místní 

Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L39 Návrh záměru Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: pásmo hygienické ochrany Místní 
Průzkum 
ÚAP 2014 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 
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Střety se záměry 

V této obci  nejsou evidovány žádné střety se záměry. 
 

Příležitosti 

KÓD TÉMA POPIS ÚROVEŇ 1 PŮVOD STAV CÍL 

P45 6 Plocha pro parkování Místní Průzkum ÚAP 2014 Nový 
Zohlednit při pořizování územního plánu 
obce 

P46 6 Výstavba ČOV Místní Průzkum ÚAP 2014 Nový 
Zohlednit při pořizování územního plánu 
obce 

P47 8 Využití brownfieldu pro startující byty Místní Průzkum ÚAP 2014 Nový 
Zohlednit při pořizování územního plánu 
obce 

P48 9 Vybudování rozhledny Místní Průzkum ÚAP 2014 Nový 
Zohlednit při pořizování územního plánu 
obce 

 

Hrozby 

KÓD TÉMA POPIS ÚROVEŇ PŮVOD STAV CÍL 

T26 6 Nárůst automobilové dopravy - přetížení II/261 Místní Průzkum ÚAP 2014 Nový 
Zohlednit při pořizování územního plánu 
obce 
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4.2.24.  ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE 

Závady 

KÓD TYP NÁZEV POPIS ÚROVEŇ 2 ÚROVEŇ 1 PŮVOD STAV CÍL 

D23 

PD - problém 
(závada) 
dopravní 
infrastruktury 

Kolizní místo na 
křižovatce silnice I. 
tř. a čerpací 
stanice pohonných 
hmot 

Kolizní místo na 
křižovatce silnice I. tř. a 
čerpací stanice 
pohonných hmot 

UPxZUR - problém 
nadmístního významu 
k řešení v UP(ZUR) Nadmístní 

Průzkum 
ÚAP 2014 - 
proj Nová 

Závada k řešení v územním plánu obce / 
ZÚR  

H07 

PH - problém 
(závada) 
hygienický 

Rozdělení obce 
železniční tratí 

Železniční trať 
rozděluje obec 
(dopravní bariéra); 
hlučnost (hygienická 
závada); Závada daná 
historickými 
souvislostmi 

ZUR - zásady 
územního rozvoje Nadmístní 

Průzkum 
ÚAP 2014 - 
RURÚ Nová 

Těžko řešitelná nástroji územního 
plánování; Modernizace železniční trati – 
promítnutí záměru do krajské ÚPD (ZÚR) 

 

Střety se záměry 

KÓD DRUH POPIS ÚROVEŇ 1 PŮVOD STAV CÍL 

S03 Návrh záměru 
Vymezení již vybudované cyklostezky č. 2 
neodpovídá koridoru vymezeném v záměru ZÚR Nadmístní ZÚR Trvá Problém k řešení v ZÚR 

 

Příležitosti 

KÓD TÉMA POPIS ÚROVEŇ PŮVOD STAV CÍL 

P103 6 
Jez s malou vodní elektrárnou  
(ZM USN 477/14 z 01.09.2014) Nadmístní Průzkum ÚAP 2014 - ZM Nový Zohlednit při pořizování ZÚR 

- 6 Umístění vysokorychlostní tratě do struktury města  Nadmístní Průzkum ÚAP 2014 - ZM Nový Zohlednit při pořizování ZÚR 
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(ZM USN 477/14 z 01.09.2014) - město Ústí nad 
Labem 

 

 

Hrozby 

Nejsou evidovány žádné hrozby. 



 

 

5. Přílohy 

5.1. Určení problémů 

Excelová tabulka UAP2014_PROBLEMY k dispozici ZDE. 

 

5.2. Kartogramy a tematické mapy 

Analytické kartogramy a tematické mapy 
A1. Horninové prostředí a geologie 
A2. Vodní režim 
A3. Hygiena životního prostředí 
A4. Ochrana přírody a krajiny  
A5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 
A6a. Veřejná dopravní infrastruktura 
A6b. Veřejná technická infrastruktura 
A7. Sociodemografické podmínky 
A8. Bydlení 
A10. Hospodářské podmínky 
A11. Koeficient ekologické stability 
A12. Imisní limity 
A13. Dojížďka za prací 
A14. Migrace obyvatel 

http://mapy.mag-ul.cz/PRILOHY/UAP/UAP_DOKUMENTACE/UAP2014_PROBLEMY.xlsx
http://mapy.mag-ul.cz/PRILOHY/UAP/UAP_KARTOGRAMY/A1_horninove_prostredi_a_geologie.pdf
http://mapy.mag-ul.cz/PRILOHY/UAP/UAP_KARTOGRAMY/A2_vodni_rezim.pdf
http://mapy.mag-ul.cz/PRILOHY/UAP/UAP_KARTOGRAMY/A3_hygiena_zivotniho_prostredi.pdf
http://mapy.mag-ul.cz/PRILOHY/UAP/UAP_KARTOGRAMY/A4_ochrana_prirody_a_krajiny.pdf
http://mapy.mag-ul.cz/PRILOHY/UAP/UAP_KARTOGRAMY/A5_zemedelsky_pudni_fond_a_pozemky_urcene_k_plneni_funkci_lesa.pdf
http://mapy.mag-ul.cz/PRILOHY/UAP/UAP_KARTOGRAMY/A6a_verejna_dopravni_infrastruktura.pdf
http://mapy.mag-ul.cz/PRILOHY/UAP/UAP_KARTOGRAMY/A6b_verejna_technicka_infrastruktura.pdf
http://mapy.mag-ul.cz/PRILOHY/UAP/UAP_KARTOGRAMY/A7_sociodemograficke_podminky.pdf
http://mapy.mag-ul.cz/PRILOHY/UAP/UAP_KARTOGRAMY/A8_bydleni.pdf
http://mapy.mag-ul.cz/PRILOHY/UAP/UAP_KARTOGRAMY/A10_hospodarske_podminky.pdf
http://mapy.mag-ul.cz/PRILOHY/UAP/UAP_KARTOGRAMY/A11_koeficient_ekologicke_stability.pdf
http://mapy.mag-ul.cz/PRILOHY/UAP/UAP_KARTOGRAMY/A12_imisni_limity.pdf
http://mapy.mag-ul.cz/PRILOHY/UAP/UAP_KARTOGRAMY/A13_dojizdka_za_praci.pdf
http://mapy.mag-ul.cz/PRILOHY/UAP/UAP_KARTOGRAMY/A14_migrace_obyvatel.pdf
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