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4. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ 
SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ÚSTÍ NAD LABEM  

 

 

DOLNÍ ZÁLEZLY 
KARTA OBCE 

 
 

Základní údaje o obci: 
Výměra: 357 ha 

Počet katastrálních území: 1 

Počet základních sídelních jednotek: 1 

Sousední obce: Řehlovice, Stebno, Ústí nad Labem, Prackovice nad Labem (SO ORP 

Lovosice)  

Počet obyvatel: 578 

 

Charakteristika obce a postavení obce v osídlení: 

Obec se nachází v údolí Labe na důležité dopravní trase spojující Lovosice a Ústí nad 

Labem (I/30). Počátky osídlení území dnešní obce spadají do mladší doby kamenné. Obec 

samotná je prvně zmiňována již v roce 1057 v zakládací listině litoměřické kapituly. Další 

zmínka o Dolních Zálezlech pochází z roku 1226, kdy část vsi propůjčila královna Gertruda 

a Přemysl Otakar I. klášteru v Doksanech. Roku 1357 získal část vsi šlechtic Špik z Hradce, 

druhou rodina Styrfa z Dubic. Jinou část vsi ve vlastnictví doksanského kláštera získali 

v roce 1487 páni z Koldic na Krupce. Později, v roce 1578 město Ústí tento majetek koupilo 

spolu s obcí a v roce 1610 jej prodalo městu Litoměřice. V roce 1579 přešel jeden díl vsi 

pod panství Řehlovice. V roce 1633 vedla přes Dolní Zálezly pěší pošta z Drážďan do Prahy. 

Dne 25. 4. 1815 vypukl velký požár, který úplně zničil 13 domů. 

 

Původní kruhový půdorys vsi byl značně změněný výstavbou železnice Praha – Drážďany 

v letech 1847 - 1850, kdy zmizela nejstarší část vsi. Druhá polovina 19. století byla 

ve znamení rozkvětu společenského a kulturního života. Poklidný život v obci však přerušil 

příchod první světové války v roce 1914. Po roce 1918 se život v obci se pak postupně vrátil 

zpět do normálu a obec zažívala období dalšího rozvoje. V roce 1938 zabralo nacistické 

Německo Sudety a krátce nato vypukla druhá světová válka. Po osvobození v roce 1945  

proběhl odsun německého obyvatelstva. 

(www.dolni-zalezly.cz/). 

 

Doprava a dopravní infrastruktura: 

Obcí procházejí tyto významné komunikace: 

 silnice I/30 Lovosice (D8) – Ústí nad Labem (I/62) – Chlumec (I/13) 

 železniční trať č. 090 

 vodní cesta Dolní Labe 

 cyklostezka 3091 

 turistické pěší trasy 

.  

http://www.dolni-zalezly.cz/
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Vodní toky a plochy: 

Obcí protéká řeka Labe 

 

Technická infrastruktura: 

 vodovod – ano  

 kanalizace (ČOV) – ano 

 plynofikace – ano 

 teplofikace – ne 

 

Občanské vybavení: 

 MŠ: ano 

 ZŠ: ne 

 Ubytovací zařízení: ne 

 

Závěry vyplývající z průzkumů a rozborů pro ÚAP: 

Obec má dobré rozvojové předpoklady vzhledem ke své dopravní dostupnosti, problémem je 

silně zatížená silnice I/30. Ke zlepšení situace dojde po dokončení dálnice D8.  

 

Návrh rozvoje obce dle ÚPD: 

Jedná se především o zastavitelné plochy pro bydlení umístěné na jižně orientovaném úpatí 

Českého středohoří. 

 

Záměry na provedení změn v území vyplývající z ÚPD: 

Záměry lokálního významu s výměrou větší než 0,1 ha: 

 

Číslo Funkční využití Výměra v ha 

1536UP NL - plocha lesní 9,76 

1537UP MV - plocha smíšená výrobní 0,35 

1538UP SO - plocha smíšená obytná 0,12 

1539UP SR - plocha smíšená obytná rekreační 0,96 

1540UP SO - plocha smíšená obytná 0,30 

1541UP NL - plocha lesní 1,24 

1542UP NL - plocha lesní 0,39 

1543UP NL - plocha lesní 6,34 

1544UP NL - plocha lesní 0,90 

1545UP NL - plocha lesní 1,38 

1546UP NL - plocha lesní 0,92 

1547UP NL - plocha lesní 1,53 

1548UP NL - plocha lesní 0,20 

1549UP NL - plocha lesní 1,23 

1550UP NL - plocha lesní 1,97 

1551UP NL - plocha lesní 0,47 

1552UP NL - plocha lesní 2,88 

1553UP NL - plocha lesní 0,69 

1554UP NL - plocha lesní 0,76 

1555UP NL - plocha lesní 2,15 

1556UP NL - plocha lesní 4,82 

1557UP MV - plocha smíšená výrobní 0,13 

2703UP B - plocha bydlení 0,61 
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Číslo Funkční využití Výměra v ha 

2827UP B - plocha bydlení 2,54 

2849UP Z - plocha zeleně 0,11 

2894UP R - plocha rekreace 0,31 

2895UP R - plocha rekreace 0,11 

2896UP B - plocha bydlení 0,23 

2902UP B - plocha bydlení 1,34 

2903UP B - plocha bydlení 1,23 

2961UP B - plocha bydlení 1,25 

2967UP R - plocha rekreace 0,13 

2968UP R - plocha rekreace 0,20 

 

Záměry nadmístního významu (ZÚR ÚK): 

 nadregionální biokoridor K10 

 regionální biocentrum 1278 

 

Oborové záměry (od poskytovatelů): 

 variantní trasy VRT 

 vedení elektrické sítě NN 

 

Ostatní záměry: 

 nebyly zjištěny 

 

Programové a investiční záměry obce: 

 nezjištěno 

 

Seznam významných limitů na území obce: 

 VTL plynovod 

 VVN 220 kV 

 CHKO 

 sesuvné území 

Člen Severočeského sdružení obcí (SESO) 

Člen mikroregionu Milada 

http://www.seso.cz/
http://www.milada-vylety.cz/
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Vyhodnocení územních podmínek: 
 

Vysvětlivky: 

Název tématu – jeden či více faktorů se zlepšily oproti hodnocení v 3. úplné aktualizaci ÚAP v roce 2014 

Název tématu – jeden čí více faktorů se zhoršily oproti hodnocení v 3. úplné aktualizaci ÚAP v roce 2014 
 

 

téma faktor hodnoty zdroj kritérium hodnocení +/- výsledek 

ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
koeficient ekologické stability  3,63/2,08 ČSÚ 2015 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 2016 
ÚAP 2016 
ÚAP 2016 
ÚAP 2016 
ÚAP 2016 

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 2016 
ÚAP 2016 
ÚAP 2016 

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 2016 (ZdrLV) 
PRŮZKUM 
ÚAP 2016 

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 2016 
ÚAP 2016 
ÚAP 2016 

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 2016 ano = plus, ne = mínus - 
 

- 

NEZAMĚSTNANOST 
podíl nezaměstnaných osob % 5,8/10,2 ČSÚ 2015 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 
 

- - 
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EKONOMICKÁ ATRAKTIVITA ÚZEMÍ 
vzdálenost od významných 
komunikací 
 

 ÚAP 2016 silnice I. A II. Třídy; do 5km = plus, nad 5 km = mínus 
 
 

+ + 

ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL 

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 

+ 
+ 
+ 
- 
+ 

+ 

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

103,0/100 
146,6/111 
60,1/52,5 

ČSÚ 2015 
ČSÚ 2015 
ČSÚ 2015 

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 2016 do 5% a nad 15% = mínus, mezi 5-15% = plus - - 

REKREACE 
možnosti každodenní rekreace 
turistické stezky 
turistické zajímavosti 

 PRŮZKUM 
ÚAP 2016 
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 

- 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

 

Celková vyváženost podmínek udržitelného rozvoje území se oproti roku 2014 nezměnila.
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SWOT analýza: 

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 

 Evropsky významná lokalita 

 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 

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 
(návrh SČVK) 

Hrozby  Z absence napojení kanalizace na ČOV hrozí znečištění životního prostředí 
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Sociodemografické podmínky 

Silné stránky  Počet obyvatel roste 

Slabé stránky  

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  
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Problémy k řešení v ÚPD: 

 Závady 

KÓD  TYP NÁZEV POPIS ÚROVEŇ 2 ÚROVEŇ 1 PŮVOD STAV CÍL 

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 2016 - 
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 2016 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 2016 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L20 Záměr 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: aktivní zóna záplavového 
území Místní 

Průzkum 
ÚAP 2016 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L24 Záměr Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: sesuvné území - aktivní Místní 
Průzkum 
ÚAP 2016 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L27 Záměr 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: ochranné pásmo elektrické 
sítě - 5 Místní 

Průzkum 
ÚAP 2016 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 2016 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L63 Záměr Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: OP železniční tratě celostátní Místní 
Průzkum 
ÚAP 2016 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 2016 Nový 
Zohlednit při pořizování územního plánu 
obce 

P60 6 Možné napojení na ČOV Sebuzín Místní Průzkum ÚAP 2016 Nový 
Zohlednit při pořizování územního plánu 
obce 

P61 7 Využití opuštěných objektů pro obchod, penzion Místní Průzkum ÚAP 2016 Nový 
Zohlednit při pořizování územního plánu 
obce 

 

Hrozby 

KÓD TÉMA POPIS ÚROVEŇ PŮVOD STAV CÍL 

T21 2 Záplavy Místní Průzkum ÚAP 2016 Nový 
Zohlednit při pořizování územního plánu 
obce 

 


