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

 

 

CHABAŘOVICE 
KARTA OBCE 

 
 

Základní údaje o obci: 
Výměra: 1689 ha 

Počet katastrálních území: 4 

Počet základních sídelních jednotek: 4 

Sousedící obce: Přestanov, Chlumec, Ústí nad Labem, Řehlovice, Modlany (SO ORP 

Teplice), Krupka (SO ORP Teplice) 

Počet obyvatel: 2501 

 

Charakteristika obce a postavení obce v osídlení: 

Obec je situována přibližně 5 km západně od Ústí nad Labem v těsné blízkosti dálnice D8 a 

skládá se ze dvou městských částí Chabařovice a Roudníky.  

 

Počátek stálého osídlení se datuje do 11. století. Za nejstarší písemnou zmínku o osídlení 

místa je považován seznam farních kostelů pražské arcidiecéze z roku 1352, kde je uvedena 

ves Kagrnitz jako poddanská ves panství Rýzmberg. Město postihla třicetiletá válka, zejména 

v souvislosti s napoleonskou bitvou u Chlumce roku 1813. Již před vznikem Československa 

byla v Chabařovicích jedna ze dvou českých škol na Ústecku. Za první republiky tvořili Češi 

asi třetinu chabařovického obyvatelstva, převládalo německé obyvatelstvo. 

 

V okolí města bylo v roce 1774 objeveno uhlí. Zpočátku pomáhalo prosperitě města, v 

poslední čtvrtině dvacátého století však kvůli těžbě uhlí bylo naplánováno zrušení 

Chabařovic k roku 1997. V roce 1991 však vládní rozhodnutí tento záměr zrušilo. K 1. lednu 

1986 byly Chabařovice spolu s obcí Chlumec a městem Neštěmice připojeny k městu Ústí 

nad Labem. Chabařovice a Chlumec se od Ústí opět odtrhly v roce 1990. 

 

V Chabařovicích se nachází dvě muzea a několik kostelů a kaplí.  

(http://www.chabarovice.cz, http://www.cs.wikipedia.org)  

 

Doprava a dopravní infrastruktura: 

Obcí procházejí tyto významné komunikace: 

 dálnice D8 (Praha - Krásný Les/Breitenau (Německo)) 

 silnice II/253 

 železniční trať č. 130 

 cyklostezka 3009 

.  

http://www.chabarovice.cz/
http://www.cs.wikipedia.org/
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Vodní toky a plochy: 

Obcí protéká Ždírnický potok. 

Vodní plochy: jezero Milada, Zalužanský rybník, Školní rybník, Násada, Velký a Malý Luční 

rybník aj.  

 

Technická infrastruktura: 

 vodovod – ano  

 kanalizace (ČOV) – ne 

 plynofikace – ano 

 teplofikace – ne 

 

Občanské vybavení: 

 MŠ: ano 

 ZŠ: ano 

 Ubytovací zařízení: ano (kemp) 

 

Závěry vyplývající z průzkumů a rozborů pro ÚAP: 

V obci se vyskytuje příležitost k revitalizaci nádraží a mlýna (oboje v současnosti 

brownfields). Obec má dobrou dopravní dostupnost, především výhoda blízkosti dálnice D8, 

ale silnice II/253 vede centrem obce, což způsobuje negativní dopad v podobě prašnosti, 

hluku apod.  

 

Návrh rozvoje obce dle ÚPD: 

Jedná se především o zastavitelné plochy pro bydlení navazující na současnou zástavbu, 

plánovaná rekreační zóna Milada.  

 

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 

1275UP V  - plocha výroby a skladování 5,71 

1276UP NZ.2 - plocha zemědělská/trvalý travní porost 1,01 

1277UP NZ.2 - plocha zemědělská/trvalý travní porost 8,85 

1278UP B - plocha bydlení 0,44 

1279UP R - plocha rekreace 3,15 

1280UP ZP - zeleň přírodního charakteru 0,39 

1281UP Z - plocha zeleně 0,52 

1282UP Z - plocha zeleně 0,62 

1283UP NL - plocha lesní 3,00 

1284UP Z - plocha zeleně 2,18 

1285UP Z - plocha zeleně 2,34 

1286UP SO - plocha smíšená obytná 0,23 

1287UP SO - plocha smíšená obytná 0,51 

1288UP PZ.4  - zeleň ostatní a specifická 0,43 

1289UP PZ.4  - zeleň ostatní a specifická 0,61 

1290UP PZ.1 - park, historická zahrada 0,51 

1291UP B - plocha bydlení 0,99 

1292UP B - plocha bydlení 1,47 

1293UP B - plocha bydlení 0,74 
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Číslo Funkční využití Výměra v ha 

1294UP B - plocha bydlení 1,11 

1295UP PZ.1 - park, historická zahrada 1,42 

1296UP SO - plocha smíšená obytná 1,24 

1297UP SO - plocha smíšená obytná 1,54 

1298UP PZ.1 - park, historická zahrada 0,21 

1299UP B - plocha bydlení 0,70 

1300UP B - plocha bydlení 0,65 

1301UP PZ.1 - park, historická zahrada 0,58 

1302UP B - plocha bydlení 0,23 

1303UP PZ.4  - zeleň ostatní a specifická 0,45 

1304UP B - plocha bydlení 0,69 

1305UP PZ.4  - zeleň ostatní a specifická 0,49 

1306UP PZ.4  - zeleň ostatní a specifická 0,23 

1307UP PZ.4  - zeleň ostatní a specifická 0,40 

1308UP PZ.4  - zeleň ostatní a specifická 0,13 

1309UP PZ.4  - zeleň ostatní a specifická 0,52 

1310UP NL - plocha lesní 3,58 

1311UP NZ.2 - plocha zemědělská/trvalý travní porost 57,95 

1312UP PZ.4  - zeleň ostatní a specifická 5,45 

1313UP PZ.4  - zeleň ostatní a specifická 1,65 

1314UP SO - plocha smíšená obytná 1,92 

1315UP PZ.4  - zeleň ostatní a specifická 1,82 

1316UP PZ.4  - zeleň ostatní a specifická 1,26 

1317UP PZ.4  - zeleň ostatní a specifická 1,50 

1318UP PZ.4  - zeleň ostatní a specifická 10,16 

1319UP PZ.4  - zeleň ostatní a specifická 3,81 

1320UP PZ.4  - zeleň ostatní a specifická 3,47 

1321UP PZ.4  - zeleň ostatní a specifická 2,14 

1322UP PZ.4  - zeleň ostatní a specifická 14,76 

1323UP SO - plocha smíšená obytná 0,46 

1324UP PZ.4  - zeleň ostatní a specifická 0,52 

1325UP NL - plocha lesní 0,18 

1326UP NL - plocha lesní 1,22 

1327UP B - plocha bydlení 1,24 

1328UP B - plocha bydlení 0,90 

1329UP B - plocha bydlení 0,85 

1330UP NL - plocha lesní 5,91 

1331UP V  - plocha výroby a skladování 5,41 

1332UP NL - plocha lesní 6,66 

1333UP V  - plocha výroby a skladování 2,45 

1334UP V  - plocha výroby a skladování 0,57 

1335UP V  - plocha výroby a skladování 0,91 

1336UP V  - plocha výroby a skladování 1,17 

1337UP V  - plocha výroby a skladování 1,66 

1338UP PZ.4  - zeleň ostatní a specifická 1,01 

1339UP PZ.4  - zeleň ostatní a specifická 0,24 

1340UP PZ.4  - zeleň ostatní a specifická 0,20 

1341UP SO - plocha smíšená obytná 0,46 

1342UP SO - plocha smíšená obytná 0,24 

1343UP V  - plocha výroby a skladování 1,10 

1344UP B - plocha bydlení 0,37 
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Číslo Funkční využití Výměra v ha 

1345UP PZ.4  - zeleň ostatní a specifická 0,78 

1346UP B - plocha bydlení 0,44 

1347UP B - plocha bydlení 0,39 

1348UP PZ.4  - zeleň ostatní a specifická 0,13 

1349UP PZ.4  - zeleň ostatní a specifická 0,24 

1350UP NZ.2 - plocha zemědělská/trvalý travní porost 18,30 

1351UP NZ.2 - plocha zemědělská/trvalý travní porost 18,86 

1352UP NZ.2 - plocha zemědělská/trvalý travní porost 1,84 

1353UP PZ.4  - zeleň ostatní a specifická 7,08 

1354UP PZ.4  - zeleň ostatní a specifická 6,81 

1355UP PZ.1 - park, historická zahrada 0,58 

1356UP WT - vodní plocha / tok 0,39 

1357UP WT - vodní plocha / tok 1,84 

1358UP PZ.4  - zeleň ostatní a specifická 0,19 

1359UP PZ.4  - zeleň ostatní a specifická 0,16 

1360UP WT - vodní plocha / tok 2,18 

1361UP PZ.4  - zeleň ostatní a specifická 0,36 

1362UP PZ.4  - zeleň ostatní a specifická 1,41 

1363UP WT - vodní plocha / tok 0,87 

1364UP V  - plocha výroby a skladování 1,06 

1365UP PZ.4  - zeleň ostatní a specifická 0,29 

1366UP B - plocha bydlení 0,14 

1367UP B - plocha bydlení 0,56 

1368UP B - plocha bydlení 1,69 

1369UP PZ.4  - zeleň ostatní a specifická 0,42 

1370UP NL - plocha lesní 0,44 

1371UP NL - plocha lesní 1,13 

1372UP NL - plocha lesní 1,88 

1373UP PZ.4  - zeleň ostatní a specifická 2,17 

1374UP NL - plocha lesní 2,80 

1375UP Z - plocha zeleně 6,74 

1376UP NL - plocha lesní 0,96 

1377UP NL - plocha lesní 12,36 

1378UP Z - plocha zeleně 2,69 

1379UP NZ.2 - plocha zemědělská/trvalý travní porost 22,39 

1380UP PZ.4  - zeleň ostatní a specifická 3,90 

1381UP PZ.4  - zeleň ostatní a specifická 2,07 

1382UP NL - plocha lesní 59,93 

1383UP PZ.4  - zeleň ostatní a specifická 1,23 

1384UP PZ.4  - zeleň ostatní a specifická 0,92 

1385UP PZ.4  - zeleň ostatní a specifická 2,28 

1386UP V  - plocha výroby a skladování 1,10 

1387UP V  - plocha výroby a skladování 0,57 

1388UP SO - plocha smíšená obytná 0,59 

1389UP SO - plocha smíšená obytná 0,98 

1390UP SO - plocha smíšená obytná 0,53 

1391UP SO - plocha smíšená obytná 0,78 

1392UP SO - plocha smíšená obytná 0,71 

1393UP SO - plocha smíšená obytná 0,95 

1394UP SO - plocha smíšená obytná 1,03 

1395UP SO - plocha smíšená obytná 1,77 
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Číslo Funkční využití Výměra v ha 

1396UP SO - plocha smíšená obytná 2,87 

1397UP SO - plocha smíšená obytná 0,17 

1398UP SO - plocha smíšená obytná 0,64 

1399UP SO - plocha smíšená obytná 0,51 

1400UP SO - plocha smíšená obytná 0,75 

1401UP V  - plocha výroby a skladování 3,81 

1402UP V  - plocha výroby a skladování 3,03 

1403UP V  - plocha výroby a skladování 0,31 

1404UP V  - plocha výroby a skladování 5,64 

1405UP V  - plocha výroby a skladování 2,35 

1406UP R - plocha rekreace 0,87 

1407UP O  - plocha občanského vybavení 25,71 

1408UP V  - plocha výroby a skladování 6,33 

1409UP B - plocha bydlení 2,54 

1410UP B - plocha bydlení 1,40 

1411UP VE - plocha pro výrobu energie 7,16 

1412UP VE - plocha pro výrobu energie 3,93 

1413UP VE - plocha pro výrobu energie 1,88 

1414UP O  - plocha občanského vybavení 3,43 

1415UP B - plocha bydlení 2,26 

1416UP R - plocha rekreace 4,05 

1417UP B - plocha bydlení 1,32 

1418UP V  - plocha výroby a skladování 1,53 

1419UP V  - plocha výroby a skladování 3,45 

1420UP Z - plocha zeleně 2,35 

1421UP VE - plocha pro výrobu energie 8,07 

1422UP Z - plocha zeleně 0,60 

1423UP V  - plocha výroby a skladování 18,74 

1424UP V  - plocha výroby a skladování 15,63 

1425UP R - plocha rekreace 1,12 

1426UP R - plocha rekreace 0,96 

1427UP P - plocha veřejných prostranství 0,56 

1428UP P - plocha veřejných prostranství 0,20 

1429UP P - plocha veřejných prostranství 0,11 

1430UP B - plocha bydlení 1,13 

1431UP B - plocha bydlení 1,08 

1528UP SO - plocha smíšená obytná 0,88 

1532UP P - plocha veřejných prostranství 0,22 

1533UP R - plocha rekreace 1,04 

1534UP R - plocha rekreace 0,34 

1535UP ZP - zeleň přírodního charakteru 0,89 

 

 

Záměry nadmístního významu (ZÚR ÚK): 

 asanace území po těžbě hnědého uhlí/výrobě 

 návrh elektrického vedení 110 kV 

 dálkovod 

 

Oborové záměry (od poskytovatelů): 

 variantní trasy VRT 
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 vedení elektrické sítě 

 plochy veřejných prostranství 

 

Ostatní záměry: 

 nebyly zjištěny 

 

Programové a investiční záměry obce: 

 nezjištěno 

 

Seznam významných limitů na území obce: 

 VTL plynovod 

 poddolované území 

 sesuvné území 

 
Člen Severočeského sdružení obcí (SESO) 
Člen mikroregionu Milada  
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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  0,34/2,08 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 % 9,7/10,2 ČSÚ 2015 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 
 

- - 
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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 

99,2/100 
92,3/111 
49,2/52,5 

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 

38,5 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 

 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 zlepšila. 
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SWOT analýza: 

Horninové prostředí a geologie 

Silné stránky   

Slabé stránky  Dobývací prostor hnědého uhlí Chabařovice 

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

Hrozby  Potenciální a aktivní sesuv 

 Staré důlní dílo 

 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  

Příležitosti  

Hrozby  
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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) 

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

Slabé stránky  Absence zubaře 

 Počet obyvatel klesá 

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 

 

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/
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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 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 
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Problémy k řešení v ÚPD: 

 Závady 

KÓD TYP NÁZEV POPIS ÚROVEŇ 2 ÚROVEŇ 1 PŮVOD STAV CÍL 

D06 

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 2016 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 2016 
- RURÚ Trvá Těžko řešitelná nástroji územního plánování 
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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 2016 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L08 Záměr 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: územní systém ekologické 
stability - LBC Místní 

Průzkum 
ÚAP 2016 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L09 Záměr 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: územní systém ekologické 
stability - LBK Místní 

Průzkum 
ÚAP 2016 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L11 Záměr 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: územní systém ekologické 
stability - RBK Místní 

Průzkum 
ÚAP 2016 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 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 

L21 Záměr Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: dobývací prostor Místní 
Průzkum 
ÚAP 2016 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L22 Záměr 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: výhradní bilancované ložisko 
nerostných surovin Místní 

Průzkum 
ÚAP 2016 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L23 Záměr Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: poddolované území Místní 
Průzkum 
ÚAP 2016 Nový Problém k řešení v územním plánu obce 

L31 Záměr Zastavitelná plocha ve střetu s limitou - VTL 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 
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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 
záměrem: ochranné pásmo 
elektrické sítě - 51 

Zastavitelná plocha ve střetu se 
záměrem: ochranné pásmo 
elektrické sítě - 51 místní 

Průzkum 
ÚAP 2016 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 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 2016 Nový 

Zohlednit při pořizování územního plánu 
obce 

P30 P ZÚR - návrh VRT Místní Průzkum ÚAP 2016 Nový 
Zohlednit při pořizování územního plánu 
obce 

P31 P ZÚR - modernizace železnice č. 130 Místní Průzkum ÚAP 2016 Nový 
Zohlednit při pořizování územního plánu 
obce 

P37 P Revitalizace bývalého mlýna Místní Průzkum ÚAP 2016 Nový 
Zohlednit při pořizování územního plánu 
obce 
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Hrozby 

V této obci nejsou evidovány žádné hrozby. 

 


