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         Územní studie může být pořízena z několika podnětů, včetně podnětu developera nebo vlastníka 
pozemků. Pořizovatel podle ustanovení § 30 odst. 2 stavebního zákona pořizuje územní studii 
v případech, kdy je to uloženo územně plánovací dokumentací, z vlastního podnětu nebo z jiného 
podnětu. Jiným podnětem se rozumí zejména návrh zastupitelstva obce, orgánu veřejné správy, 
občana obce, fyzické nebo právnické osoby, která má vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo 
stavbě na území obce. 
        V zadání územní studie pořizovatel určil její obsah, rozsah, cíle a účel. Studie může sloužit jako 
nástroj pro prozkoumání možnosti nového nebo jiného využití území. Z pohledu obsahu, rozsahu, cíle 
a účelu územních studií, ve smyslu ustanovení § 25 stavebního zákona územní studie v zásadě 
prověřují možnosti a podmínky změn ve stanoveném území. Studie může být omezena jen na 
část obce. 
 Územní studie slouží jako podklad k pořizování územně plánovací dokumentace, jejích změn a 
pro rozhodování v území. Podle ustanovení § 30 stavebního zákona územní studie navrhuje, prověřuje 
a posuzuje možná řešení vybraných problémů při rozvoji daného území, případně úprav nebo rozvoj 
některých funkčních systémů v území, například veřejné infrastruktury (dopravní řešení, inženýrské 
sítě a jejich vedení), územního systému ekologické stability, které by mohly významně ovlivňovat nebo 
podmiňovat využití a uspořádání území nebo jejich vybraných částí. 
          Pokud pořizovatel schválí možnost využití zpracované územní studie jako podkladu pro 
zpracování nebo změnu územně plánovací dokumentace, měl by následně podat návrh na vložení dat 
o této studii do tzv. evidence územně plánovací činnosti. 
          Návrh na vložení dat do evidence územně plánovací činnosti podává obec podle ustanovení § 
6 odst. 1 písm. g) stavebního zákona krajskému úřadu. 
Krajský úřad by měl územní studie za svůj obvod evidovat a dále je předávat Ústavu územního rozvoje 
v Brně, který je evidencí pověřen ve smyslu § 162 stavebního zákona.  
 Předmětem územní studie „Habrovice – plocha změny Z4-4“ je navržení, prověření a 
posouzení využití zastavitelné plochy na p. p. č. 335/1 a 335/22 v k. ú. Habrovice, plocha změny Z4-4 
se způsobem využití „BI plochy bydlení v rodinných domech městské a příměstské“. 

 
0. Úvodem 
           

Územní studie bude sloužit jako podklad pro rozhodování v území v lokalitě Z4-4 vymezené 

v územním plánu města Ústí nad Labem. Řešeným územím je plocha změny  Z4-4 se způsobem 

využití „BI plochy bydlení v rodinných domech městské a příměstské“ p. p. č. 335/1 a 335/22 v k. ú.  

Habrovice o celkové výměře 4667 m2. Jedná se o prostor navazující na zastavěné území sídla 



 3

Strážky a při západním okraji přiléhající k účelové komunikaci vymezené územním plánem jako 

veřejně prospěšná stavba D22 (Rekonstrukce místních komunikací propojující městské části 

Habrovice, Bánov a Strážky, na p. p. č. 279/1, k. ú. Habrovice), jižní okraj řešené lokality přiléhá 

k veřejnému prostoru (účelová komunikace) a následně k zemědělským plochám, k plochám vedeným 

jako orná půda. 

Území navazuje širšími vztahy do prostoru města Ústí nad Labem, části Habrovice. Zahrnuje část 

katastrálního území Habrovice.  

 

Návrh zadání územní studie 

Územní studie vychází z podmínek a koncepcí stanovených v Územním plánu Ústí nad Labem, tj.: 

- - odvedení splaškových vod z plochy Z4-4 

- - napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 

- - vedení infrastruktury do prostor veřejně přístupných nebo prostor dopravní infrastruktury 

- - specifikovat umístění ploch pro bydlení a případně jejich oddělení od dopravní infrastruktury 

pásmem zeleně 

- výstupy – textová část, grafická část s obsahem - Širší vztahy řešeného území 1 : 10 000, 

Hlavní výkres a Koordinační výkres v měřítku 1 : 500 

 

1. Obsah studie a problémové okruhy 

     1. Urbanistická struktura 

          Cílem studie je navržení optimálního využití území vzhledem k umístění lokality s využitím 

přípustných činností v souladu s navrženým převažujícím účelem využití a napojení na dopravní a 

technickou infrastrukturu.  

         Jedná se o souvislé území (p.č. 335/1 a 335/22) určené pro rodinné bydlení, které navazuje na 

navrhované plochy přestavby P4-10, taktéž určené pro rodinné bydlení. Řešená lokalita Z4-4 leží 

v nárožní, koncové poloze zastavitelných ploch a navazujících ploch přestavby v této lokalitě. S 

řešeným územím sousedí při západní a jižní hraně účelové komunikace, z nichž je možné situovat 

vjezdy na stavební pozemky. Území umožňuje zástavbu 2 izolovanými rodinnými domy. 

  

     2. Dopravní infrastruktura 

         Dopravní síť a obsluha území vychází z existujících staveb pro dopravu. Obsluha lokality Z4-4 je 

zajištěna účelovou komunikací při západní, ev. jižní hraně řešeného území. 

Stávající účelová komunikace při západní hraně lokality je vymezena v územním plánu jako veřejně 

prospěšná stavba D22, která bude napojena severním směrem na silnici II/528 v sídle Strážky. Při 

vymezení komunikace je nezbytné dodržet min. 8m široký pás veřejného prostranství. Dopravní 

infrastruktura zajišťuje prostupnost území a jeho obsluhu, zejména při nárocích na rezidenční využití. 

Celková koncepce vychází ze stávajících širších dopravních vazeb a přináší nejen vhodnou trasu, ale i 

obsluhu a možnosti pro obsluhu (svoz odpadů, IZS, apod.) a uložení ostatní infrastruktury.  
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     3. Technická infrastruktura 

          V území jsou zásadními systémy způsoby likvidace splaškových vod, odvádění dešťových vod z 

území, zásobování pitnou vodou, zásobování elektrickou energií, zásobování plynem. Technická 

infrastruktura bude v území umísťována vzhledem k účelu území, tj. bydlení. Pitný vodovod bude 

napojen na stávající hlavní řad v účelové komunikaci. Dešťové odpadní vody budou zasakovány na 

vlastních pozemcích. Dešťové vody z veřejných ploch a komunikací budou odváděny do místních 

recipientů. Elektro bude napojeno v místě stávajícího kabelu nasmyčkováním. Splašková kanalizace 

bude napojena na plánovanou kanalizační stoku v profilu účelové komunikace dle ÚP Ústí nad 

Labem, odkud budou splaškové vody odváděny na centrální čistírnu odpadních vod Ústí nad Labem. 

Vzhledem k umístění řešeného území v nárožní poloze a konfiguraci terénu navrhujeme variantně 

likvidaci splaškových vod pomocí domovních čistíren odpadních vod s jímkou. 

 

     4. Krajinná infrastruktura 

         Není předmětem řešení územní studie „Habrovice – plocha změny Z4-4“. Prvky systému 

ekologické stability krajiny ani významné krajinné prvky nejsou navrhovanou zástavbou negativně 

dotčeny ani nijak modifikovány. 

       
      5. Ostatní atributy 
          Ostatní atributy vyjadřují např. památkovou či jinou legislativní ochranu, opatření či zajímavost, 

které nepatří do limitů území a jsou vyjádřeny zejména v hodnotách území (Evropské dědictví).  

       

      6. Limity v území  

            Jsou to atributy shrnující omezení vyplývající zejména z právních předpisů, správních 

rozhodnutí, či oborových norem. V řešeném území nebo jeho blízkém okolí se uplatňují následující 

limity (viz. výkres č. 03 Širší vztahy): 

OP technické infrastruktury (vodovodu, kanalizace, plynovodu, el. vedení), 

OP lesa, 

VKP ze zákona, 

Řešeným územím (p.č. 335/1) protéká tok povrchových vod. 

 

2. Hlavní cíle rozvoje a ochrana hodnot řešeného území 

Hlavními cíli rozvoje je navržení optimálního využití řešeného území (plocha změny Z4-4) v návaznosti 

na přilehlé rozvojové plochy a plochy přestavby s týmž hlavním využitím. Předmětem ochrany a 

rozvoje hodnot je zejména stávající struktura sídla Strážky a Habrovice s ohledem na okolní plochy 

zeleně. Památkově chráněné objekty se v řešeném území nevyskytují. Vzhledem ke své poloze vůči 

urbanizované části města Ústí nad Labem je navrhovaná struktura volena v souladu s principy 

městského a příměstského charakteru izolované rezidenční struktury. 

Navrhovaná struktura zástavby v rámci územní studie Habrovice zachovává hodnoty v území. 

Současné historické, kulturní, urbanistické ani přírodní hodnoty nebudou navrhovaným plošným a 

prostorovým uspořádáním zastavitelných ploch negativně dotčeny. Přírodní hodnoty území jsou 
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zachovány, jsou zachovány prvky ÚSES, tj. biocentra a biokoridory. Lesní pozemky jsou zachovány 

ve stávajícím rozsahu.   

 

3. Širší vztahy 
 

Řešené území se nachází na jihovýchodním okraji k. ú. Habrovice, v jižním směru prodlužuje stávající 

urbanizované území zahrádek sídla Strážky. Lokalita Z4-4 navazuje účelovou komunikací jednak na 

sídlo Strážky směrem na sever, a účelovou komunikací směrem na západ na sídlo Habrovice. 

Komunikace jsou v územním plánu navrženy k rekonstrukci (VPS D22). Nadřazená doprava je vedena 

ve směru sever – jih sídlem Strážky po silnici II/528. Z hlediska dopravního je lokalita Z4-4 napojena 

stávající účelovou komunikací, která je v územním plánu vymezena jako veřejně prospěšná stavba 

D22.  

 

 
Hlavní cíle rozvoje území stanovuje Politika územního rozvoje ČR, schválená v roce 2008, ze které 

vyjímáme vymezení rozvojových oblastí a rozvojových os a hlavních cílů rozvoje, platných pro Ústí 

nad Labem: 

OB6 Rozvojová oblast Ústí nad Labem  
Vymezení: 
Území obcí z ORP Teplice (bez obcí v jihozápadní části), Ústí nad Labem.  
Důvody vymezení:  
Území ovlivněné rozvojovou dynamikou krajského města Ústí nad Labem při spolupůsobení vedlejšího 
centra Teplice a urbanizovaného osídlení. Rozvojová oblast představuje silnou koncentraci 
obyvatelstva a ekonomických činností, z nichž převážná část má republikový význam; podporujícím 
faktorem rozvoje je existující poloha na I. tranzitním železničním koridoru a připravované dokončení 
dálnice D8.  
Úkoly pro územní plánování:  
Řešit uspořádání krajiny mezi Ústím nad Labem a Teplicemi jako kvalitní společně využívaný prostor, 
propojující obě města.  
 
 Město Ústí nad Labem leží v území, pro které jsou zpracovány „Zásady územního rozvoje 
(ZÚR) Ústeckého kraje“.  
  

Republikové priority 
K řešené lokalitě se vztahuje zohlednění zejména těchto relevantních republikových priorit: 
 
Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění 

dopravní a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Při umísťování dopravní a 
technické infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah fragmentace krajiny; je-li 
to z těchto hledisek účelné, umísťovat tato zařízení souběžně.  Nepřípustné je vytváření nových 
úzkých hrdel na trasách dálnic, rychlostních silnic a kapacitních silnic; jejich trasy, jsou-li součástí 
transevropské silniční sítě, volit tak, aby byly v dostatečném odstupu od obytné zástavby hlavních 
center osídlení.  

Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním dopravní 
infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany veřejného zdraví, zejména 
uvnitř rozvojových oblastí a rozvojových os. 

Možnosti nové výstavby posuzovat vždy s ohledem na to, jaké vyvolá nároky na změny 
veřejné dopravní infrastruktury a veřejné dopravy. Vytvářet podmínky pro zvyšování bezpečnosti a 
plynulosti dopravy, ochrany a bezpečnosti obyvatelstva a zlepšování jeho ochrany před hlukem a 
emisemi, s ohledem na to vytvářet v území podmínky pro enviromentálně šetrné formy dopravy (např. 
železniční, cyklistickou). 
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Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat nároky dalšího vývoje území, požadovat jeho 
řešení ve všech potřebných dlouhodobých souvislostech, včetně nároků na veřejnou infrastrukturu. 
Návrh i ochranu kvalitních městských prostorů a veřejné infrastruktury je nutné řešit ve spolupráci 
veřejného i soukromého sektoru s veřejností. 

Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod je nutno 
koncipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti a budoucnosti. 
 

 

4. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch 
 

Urbanistická koncepce řešeného území vychází z výše uvedených zásad Politiky územního rozvoje a 

jejích priorit. Dále z podmínek, hodnot a limitů v území, současného stavu území. Rovněž technická 

infrastruktura je součástí projektu. 

Řešené území územní studie „Habrovice – plocha změny Z4-4“ se nachází na pozemcích p.č. 335/1, 

335/22, k.ú. Habrovice. Možné uspořádání budoucí zástavby rodinného bydlení umísťuje do lokality 

pouze strukturu izolovaného rodinného bydlení – jednotlivé rodinné domy. 

 

Zastavitelnost území a využití území  

Zastavitelnost území řešeného územní studií Habrovice pro rodinné bydlení je 

zdokumentována hlavním a koordinačním výkresem. Koncepce předpokládá využití území pro bydlení 

- městského a příměstského charakteru zástavby.  

BI plochy bydlení v rodinných domech městské a příměstské 

a) převažující účel využití  
- bydlení v rodinných domech s příměsí nerušících obslužných funkcí místního významu  
b) přípustné  
- rodinné domy (RD )  
- nezbytná dopravní a technická infrastruktura  
c) podmíněně přípustné  
- maloobchod, stravovací zařízení a nerušící provozy služeb, sloužící výhradně pro potřebu 
tohoto území  
- sportovní a rekreační objekty a plochy, sloužící pro potřebu tohoto území  
- penziony s omezenou ubytovací kapacitou do 20 lůžek  
- zařízení drobné řemeslnické výroby a služeb nerušící bydlení  
d) podmínky funkčního a prostorového uspořádání  
- pro každé dva hektary vymezené zastavitelné plochy bude vymezena plocha veřejného 
prostranství s touto zastavitelnou plochou související o výměře nejméně 1000 m2, do této výměry 
se nezapočítávají pozemní komunikace  
- zastavitelnost nových pozemků max. 30%, do které se započítávají veškeré zpevněné plochy, 
přístřešky, terasy zastřešené i nezastřešené, bazény, zahradní domky a podobné stavby  
e) nepřípustné  
- všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnosti  

 
 další regulativy prostorového uspořádání: 

Zástavba je limitována výškovým uspořádáním (1NP +P). Předzahrádky a ostatní limity prostorového 

uspořádání jsou vymezeny v grafické části dokumentace – hlavním výkrese. 

 
5. Koncepce dopravy 

  
Přístup na stavební pozemky je situován ze stávající účelové komunikace při západním okraji lokality 
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změny Z4-4. Tato komunikace je vymezena v územním plánu města Ústí nad Labem jako veřejně 

prospěšná stavba D22. V rámci této komunikace bude vymezen pás veřejného prostranství o šíři min. 

8m. Komunikace bude obslužná, obousměrná, šířky 5,5m. Uliční profil je vymezen 8m. Na nové 

veřejné komunikaci je možno zastavit. 

Na pozemku p.č. 335/22 je vyhrazena zastavitelná plocha pro umístění garáže nebo krytého stání, 

která není pevně spojena se stavbou rodinného domu. Na každém stavebním pozemku je vyhrazena 

zastavitelná plocha pro umístění garáže nebo garážového stání a stání na pozemku.  

 

6. Koncepce technické  infrastruktury 

Koncepce technické infrastruktury reprezentuje zásobování pitnou vodou, likvidace splaškových vod a 

odkanalizování dešťových vod, zásobování elektrickou energií, zásobování plynem.  

Pitný vodovod  

Řad pitného vodovodu je veden v komunikaci při západním okraji řešeného území. V místě 

napojovacího bodu je dále rozváděn v profilu účelové komunikace směrem k pozemkům určeným pro 

rodinnou zástavbu. 

Kanalizace splašková 

Splaškové vody budou odváděny do plánovaného kanalizačního řadu dle ÚP Ústí nad Labem 

umístěného v komunikaci při západním okraji řešeného území a dále odváděny na centrální ČOV Ústí 

nad Labem. Vzhledem k umístění řešeného území v nárožní poloze a konfiguraci terénu navrhujeme 

variantně likvidaci splaškových vod pomocí domovních čistíren odpadních vod s jímkou. 

Kanalizace dešťová 

Dešťové vody z veřejných ploch a komunikací budou odváděny do místních recipientů. 

Dešťové vody na stavebních pozemcích budou zasakovány na vlastních pozemcích. 

Zásobování elektrickou energií  

Zásobování elektrickou energií řešené lokality je rozšířeno ze stávajícího vedení elektrické energie 

NN. 

 
 

7. Koncepce uspořádání krajiny, územní systém ekologické stability 
Stávající koncepce uspořádání krajiny vymezená v územním plánu Ústí nad Labem není navrhovanou 

územní studií dotčena. 

 

8. Regulativy a limity, etapizace 

Regulativy jsou vyjádřeny jednotlivými funkčními plochami a regulativy pro prostorové uspořádání. 

Přehled ploch s rozdílným využitím: 

BI plochy bydlení v rodinných domech městské a příměstské 

a) převažující účel využití  
- bydlení v rodinných domech s příměsí nerušících obslužných funkcí místního významu  
b) přípustné  
- rodinné domy (RD )  
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- nezbytná dopravní a technická infrastruktura  
c) podmíněně přípustné  
- maloobchod, stravovací zařízení a nerušící provozy služeb, sloužící výhradně pro potřebu 
tohoto území  
- sportovní a rekreační objekty a plochy, sloužící pro potřebu tohoto území  
- penziony s omezenou ubytovací kapacitou do 20 lůžek  
- zařízení drobné řemeslnické výroby a služeb nerušící bydlení  
d) podmínky funkčního a prostorového uspořádání  
- pro každé dva hektary vymezené zastavitelné plochy bude vymezena plocha veřejného 
prostranství s touto zastavitelnou plochou související o výměře nejméně 1000 m2, do této výměry 
se nezapočítávají pozemní komunikace  
- zastavitelnost nových pozemků max. 30%, do které se započítávají veškeré zpevněné plochy, 
přístřešky, terasy zastřešené i nezastřešené, bazény, zahradní domky a podobné stavby  
e) nepřípustné  
- všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnosti  

 
 další regulativy prostorového uspořádání: 

Zástavba je limitována výškovým uspořádáním (1NP +P). Předzahrádky a ostatní limity prostorového 

uspořádání jsou vymezeny v grafické části dokumentace – hlavním výkrese. 

  

Limity v řešeném území 

V řešeném území územní studie Hrbovice se uplatňují následující limity využití území: 
− ochranné pásmo veřejného vodovodu 
− ochranné pásmo kanalizačního řadu (dešťová kanalizace) 

 
Etapizace 
Etapizace není navržena 
 

 

 


