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

 

 

PETROVICE 
KARTA OBCE 

 
 

Základní údaje o obci: 
Výměra: 5116 ha 

Počet katastrálních území: 4 

Počet základních sídelních jednotek: 4 

Sousedící obce: Tisá, Libouchec, Telnice, Krupka (SO ORP Teplice), SRN 

Počet obyvatel: 910 

 

Charakteristika obce a postavení obce v osídlení: 

Obec Petrovice leží severně od Ústí nad Labem u státních hranic ČR a SRN a je tvořena 

dvěma částmi Petrovice a Krásný Les. K obci patří osady - Hladov, Panenská, Nakléřov, 

Krásný Les a Větrov.  

 

Obec vznikla při zemské bráně, kterou se z německého Halle dovážela do českého 

vnitrozemí sůl. První zmínky o obci sahají až do roku 1352. V 16. století byly Petrovice 

součástí panství Krupka. Od 17. století do 19. století se mezi majiteli vystřídalo několik pánů 

až do roku 1849, kdy se obec osamostatnila.  

 

Dominantou obce je kostel sv. Mikuláše stojící při silnici nad obcí, téměř zcela zničený, bez 

střechy, zachována zůstala pouze průčelní západní věž.  

(http://www.obecpetrovice.cz)  

 

Doprava a dopravní infrastruktura: 

Obcí procházejí tyto významné komunikace: 

 dálnice D8 (Německo – Ústí nad Labem) 

 silnice II/528 a II/248 

 cyklostezka 23, 3017 

 turistické pěší trasy, naučná stezka Zapomenuté pohraničí 

.  

Vodní toky a plochy: 

Obcí protéká Petrovický potok, Větrovský potok, Liščí potok, Olšový potok 

Vodní plochy: Stříbrný rybník a Prostřední rybník 

 

Technická infrastruktura: 

 vodovod – ano  

 kanalizace (ČOV) – ne 

 plynofikace – ne 

 teplofikace – ne 

 

http://www.obecpetrovice.cz/
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Občanské vybavení: 

 MŠ: ano 

 ZŠ: ano 

 Ubytovací zařízení: ano (1 penzion) 

 

Závěry vyplývající z průzkumů a rozborů pro ÚAP: 

Obec disponuje kvalitním dopravním napojením díky dálnici D8, silnici II/248 a II/528, ovšem 

chybí napojení na silnici I. třídy. Možný rozvoj je podél komunikací II. třídy především 

severojižním směrem. Obec má problém s víkendovým přetížením příjezdem zahraničních 

turistů, na druhou stranu ale zvyšují ekonomiku obce.  

 

Návrh rozvoje obce dle ÚPD: 

Jedná se především o zastavitelné plochy pro bydlení lemující současnou zástavbu 

(severojižní směr), návrh kanalizace. 

 

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 

3118UP R - plocha rekreace 0,12 

3119UP B - plocha bydlení 0,29 

3120UP B - plocha bydlení 0,18 

3121UP B - plocha bydlení 0,19 

3122UP B - plocha bydlení 0,14 

3123UP B - plocha bydlení 0,17 

3124UP B - plocha bydlení 0,48 

3125UP B - plocha bydlení 0,45 

3126UP B - plocha bydlení 0,30 

3127UP B - plocha bydlení 0,19 

3128UP B - plocha bydlení 0,31 

3129UP B - plocha bydlení 0,35 

3130UP B - plocha bydlení 0,51 

3131UP B - plocha bydlení 0,25 

3132UP B - plocha bydlení 0,27 

3133UP B - plocha bydlení 0,13 

3134UP B - plocha bydlení 0,12 

3135UP B - plocha bydlení 0,60 

3136UP B - plocha bydlení 0,17 

3137UP OK - plocha komerčních zařízení 0,19 

3138UP OK - plocha komerčních zařízení 0,16 

3139UP B - plocha bydlení 0,50 

3140UP B - plocha bydlení 0,15 

3141UP B - plocha bydlení 0,29 

3142UP B - plocha bydlení 0,23 

3143UP B - plocha bydlení 0,27 

3144UP B - plocha bydlení 0,57 

3145UP B - plocha bydlení 0,40 

3146UP B - plocha bydlení 0,34 

3147UP B - plocha bydlení 1,39 

3148UP B - plocha bydlení 0,61 
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Číslo Funkční využití Výměra v ha 

3149UP B - plocha bydlení 0,56 

3150UP B - plocha bydlení 2,62 

3151UP B - plocha bydlení 0,34 

3152UP B - plocha bydlení 0,34 

3153UP B - plocha bydlení 0,80 

3154UP B - plocha bydlení 0,37 

3155UP B - plocha bydlení 0,18 

3156UP B - plocha bydlení 0,53 

3157UP B - plocha bydlení 0,51 

3158UP B - plocha bydlení 0,34 

3159UP B - plocha bydlení 1,02 

3160UP B - plocha bydlení 0,21 

3161UP B - plocha bydlení 0,43 

3162UP B - plocha bydlení 0,24 

3163UP B - plocha bydlení 0,30 

3164UP B - plocha bydlení 0,16 

3165UP OK - plocha komerčních zařízení 0,19 

3166UP B - plocha bydlení 0,29 

3167UP B - plocha bydlení 0,27 

3168UP B - plocha bydlení 0,42 

3169UP P - plocha veřejných prostranství 0,15 

3170UP B - plocha bydlení 0,19 

3171UP B - plocha bydlení 0,15 

3172UP B - plocha bydlení 0,67 

3173UP B - plocha bydlení 0,29 

3174UP B - plocha bydlení 0,20 

3175UP B - plocha bydlení 0,81 

3176UP B - plocha bydlení 0,35 

3177UP B - plocha bydlení 0,27 

3178UP B - plocha bydlení 0,36 

3179UP B - plocha bydlení 0,19 

3180UP B - plocha bydlení 0,92 

3181UP B - plocha bydlení 1,49 

3182UP B - plocha bydlení 0,69 

3183UP B - plocha bydlení 0,97 

3184UP B - plocha bydlení 0,36 

3185UP B - plocha bydlení 0,24 

3186UP P - plocha veřejných prostranství 0,11 

3187UP B - plocha bydlení 0,13 

3188UP B - plocha bydlení 0,27 

3189UP B - plocha bydlení 0,44 

3190UP B - plocha bydlení 0,68 

3191UP B - plocha bydlení 1,01 

3192UP ZX - zeleň specifická 1,48 

3193UP ZX - zeleň specifická 0,73 

3194UP ZX - zeleň specifická 0,25 

3195UP B - plocha bydlení 0,15 

3196UP B - plocha bydlení 0,19 

3197UP B - plocha bydlení 2,11 

3198UP B - plocha bydlení 0,80 

3199UP B - plocha bydlení 0,17 
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Číslo Funkční využití Výměra v ha 

3200UP B - plocha bydlení 0,88 

3201UP P - plocha veřejných prostranství 0,99 

3202UP B - plocha bydlení 0,16 

 

Záměry nadmístního významu (ZÚR ÚK): 

 nadregionální biokoridor K2 

 regionální biocentrum 1700, 1515 

 vysokorychlostní trať VRT 

 cyklostezka 

 

Oborové záměry (od poskytovatelů): 

 variantní trasy VRT 

 plochy veřejných prostranství 

 kanalizace 

 vedení elektrické sítě 

 

Ostatní záměry: 

 nebyly zjištěny 

 

Programové a investiční záměry obce: 

 nezjištěno 

 

Seznam významných limitů na území obce: 

 dálnice 

 CHKO 

 

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 
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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  2,71/2,08 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 % 5,7/10,2 ČSÚ 2015 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 
 

- - 
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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 

101,0/100 
53,8/111 
40,6/52,5 

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 

27,9 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 nezměnila. 
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SWOT analýza: 

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 

 Evropsky významná lokalita – Olšový potok a Východní Krušnohoří 

 Ptačí oblast – Labské pískovce a Východní Krušné Hory 

 Přírodní rezervace - Špičák 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) 

 Větrné elektrárny 
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Příležitosti  Rozšíření kanalizace, posílení vodovodního řadu (Horní Petrovice) 

 II. etapa kanalizace  

 Rekonstrukce chodníků v rámci projektu Bezpečný pohyb  

Hrozby  

Sociodemografické podmínky 

Silné stránky  Počet obyvatel se mírně zvyšuje 

 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  Významné vyhlídkové místo – Nakléřov 

 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  
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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 

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 

L26 Záměr 
Zastavitelná plocha ve střetu s limitou: ochranné pásmo elektrické 
stanice 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 

 
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 2016 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 2016 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. 

 


