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

 

 

HABROVANY 
KARTA OBCE 

 
 

Základní údaje o obci: 
Výměra: 282 ha 

Počet katastrálních území: 1 

Počet základních sídelních jednotek: 1 

Sousedící obce: Řehlovice, Stebno, Žim (SO ORP Teplice) 

Počet obyvatel: 223 

 

Charakteristika obce a postavení obce v osídlení: 

Obec Habrovany je situována 10 km jihozápadně od Ústí nad Labem a nachází se v 

chráněné krajinné oblasti Českého středohoří. Nejstarší písemná zmínka pochází z roku 

1542. V obce  se nachází Kaple Panny Marie v pozdně barokním slohu z r. 1840. 

(http://www.obechabrovany.cz/, http://www.mapy.cz) 

 

Doprava a dopravní infrastruktura: 

Obcí procházejí tyto významné komunikace: 

 silnice III/25832 

 cyklostezka 3009 

 turistické pěší trasy 

 

Vodní toky a plochy: 

Obcí protéká Záhořský a Radejčínský potok. 

 

Technická infrastruktura: 

 vodovod – ano  

 kanalizace (ČOV) – ne 

 plynofikace – ne 

 teplofikace – ne 

 

Občanské vybavení: 

 MŠ: ne 

 ZŠ: ne 

 Ubytovací zařízení: ne 

 

Závěry vyplývající z průzkumů a rozborů pro ÚAP: 

V bezprostřední blízkosti obce se nachází nevhodně umístěný zemědělský areál 

(brownfield), který je vhodný pro investice.  

Obec není dostatečně napojená na silniční síť, situace se zlepší po dostavbě dálnice D8.  
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Návrh rozvoje obce dle ÚPD: 

Jedná se především o zastavitelné plochy pro bydlení umístěné na jižním a západním okraji 

současné zástavby.  

 

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 

1558UP B - plocha bydlení 0,29 

1559UP B - plocha bydlení 0,44 

1560UP NZ.2 - plocha zemědělská/trvalý travní porost 0,32 

1561UP NZ.2 - plocha zemědělská/trvalý travní porost 0,29 

1562UP NZ.2 - plocha zemědělská/trvalý travní porost 1,12 

1563UP NZ.2 - plocha zemědělská/trvalý travní porost 0,23 

1564UP NZ - plocha zemědělská 0,56 

1565UP NZ - plocha zemědělská 0,16 

1566UP NZ - plocha zemědělská 0,15 

1567UP NZ - plocha zemědělská 0,11 

1568UP NZ - plocha zemědělská 0,33 

1569UP NZ.2 - plocha zemědělská/trvalý travní porost 1,65 

1570UP NZ.2 - plocha zemědělská/trvalý travní porost 0,39 

1571UP NZ - plocha zemědělská 0,16 

1572UP NZ - plocha zemědělská 0,37 

1573UP DS - plocha pro silniční dopravu 1,00 

1574UP NZ.2 - plocha zemědělská/trvalý travní porost 1,82 

1575UP NZ.2 - plocha zemědělská/trvalý travní porost 1,55 

1576UP NZ - plocha zemědělská 0,59 

1577UP NZ - plocha zemědělská 1,11 

1578UP NZ.2 - plocha zemědělská/trvalý travní porost 1,64 

1579UP NZ - plocha zemědělská 0,46 

1580UP NZ - plocha zemědělská 0,12 

1581UP NZ - plocha zemědělská 0,11 

1582UP DS - plocha pro silniční dopravu 0,12 

1583UP DS - plocha pro silniční dopravu 0,69 

1584UP ZO - zeleň ochranná a izolační 0,29 

1585UP ZO - zeleň ochranná a izolační 0,11 

1586UP ZO - zeleň ochranná a izolační 0,18 

1587UP B - plocha bydlení 0,83 

1588UP B - plocha bydlení 0,11 

1589UP NZ.2 - plocha zemědělská/trvalý travní porost 0,39 

1590UP NZ.2 - plocha zemědělská/trvalý travní porost 0,30 

1591UP ZO - zeleň ochranná a izolační 0,18 

1592UP ZO - zeleň ochranná a izolační 0,18 

1593UP ZO - zeleň ochranná a izolační 0,29 

1594UP ZO - zeleň ochranná a izolační 0,33 

1595UP ZO - zeleň ochranná a izolační 0,46 

1596UP NZ.2 - plocha zemědělská/trvalý travní porost 1,23 

1597UP NZ.2 - plocha zemědělská/trvalý travní porost 0,23 

1598UP NZ - plocha zemědělská 0,25 

1599UP NZ - plocha zemědělská 0,34 
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Číslo Funkční využití Výměra v ha 

1600UP NZ.2 - plocha zemědělská/trvalý travní porost 0,90 

1601UP NZ.2 - plocha zemědělská/trvalý travní porost 0,23 

1602UP NZ - plocha zemědělská 0,16 

1603UP NZ - plocha zemědělská 0,17 

1604UP NZ - plocha zemědělská 0,62 

1605UP NZ - plocha zemědělská 1,16 

1606UP NZ - plocha zemědělská 0,31 

1607UP DS - plocha pro silniční dopravu 0,19 

1608UP NZ - plocha zemědělská 0,23 

1609UP NZ - plocha zemědělská 0,34 

1610UP NZ.2 - plocha zemědělská/trvalý travní porost 0,62 

1611UP NZ - plocha zemědělská 0,21 

1612UP NZ - plocha zemědělská 0,60 

2918UP B - plocha bydlení 0,77 

2934UP B - plocha bydlení 0,12 

2935UP B - plocha bydlení 0,35 

2936UP B - plocha bydlení 0,13 

2949UP B - plocha bydlení 0,15 

2950UP B - plocha bydlení 0,11 

2957UP OK - plocha komerčních zařízení 0,20 

3088UP YY - plocha s rozdílným způsobem využití - nezařazeno 1,03 

3089UP YY - plocha s rozdílným způsobem využití - nezařazeno 0,12 

3090UP YY - plocha s rozdílným způsobem využití - nezařazeno 0,25 

3091UP YY - plocha s rozdílným způsobem využití - nezařazeno 0,14 

3092UP YY - plocha s rozdílným způsobem využití - nezařazeno 0,13 

3093UP YY - plocha s rozdílným způsobem využití - nezařazeno 0,24 

3094UP YY - plocha s rozdílným způsobem využití - nezařazeno 0,20 

3095UP YY - plocha s rozdílným způsobem využití - nezařazeno 0,98 

3096UP YY - plocha s rozdílným způsobem využití - nezařazeno 0,78 

3097UP YY - plocha s rozdílným způsobem využití - nezařazeno 0,11 

 

Záměry nadmístního významu (ZÚR ÚK): 

 koridor dálnice D8 

 

Oborové záměry (od poskytovatelů): 

 varianta VRT 

 vedení elektrické sítě NN 

 

Ostatní záměry: 

Číslo Funkční využití Výměra v ha 

1NZ plocha rekreace 0,11 

575NZ plocha zemědělská/orná půda 1,04 

576NZ plocha zemědělská/orná půda 0,32 

577NZ plocha zemědělská/orná půda 2,55 

578NZ plocha zemědělská/orná půda 3,20 

 

Programové a investiční záměry obce: 

 nezjištěno 

 



HABROVANY 

INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ, S.R.O., 2016 

Seznam významných limitů na území obce: 

 VVN 220 kV 

 CHKO 

  

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  0,57/2,08 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 % 4,3/10,2 ČSÚ 2015 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 2016 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 
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 

103,2/100 
69,2/111 
42,0/52,5 

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 

17,3 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 
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 

- 
- 
- 
+ 
+ 

- 

 
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  

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  

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 

 Počet obyvatel roste 

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  
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Bydlení 

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  
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Problémy k řešení v ÚPD: 

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 

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 2016 Nový 
Zohlednit při pořizování územního plánu 
obce 

P71 6 Vybudování kanalizace Místní Průzkum ÚAP 2016 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 2016 Nový 
Zohlednit při pořizování územního plánu 
obce 

 


