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Územní studie „Skorotice u Ústí nad Labem – plochy změn Z6-5 a Z6-4“ - NÁVRH 

 
Územní studie na výše uvedenou lokalitu, kterou je nutno dle požadavků nového územního 

plánu města Ústí nad Labem řešit a prokázat vhodnost využití území, jako podklad pro územní 

studii bylo magistrátem města Ústí nad Labem vydáno zadání, viz níže. 

 

Obsah: 

Technická a průvodní zpráva  

Zadání     str.2-8 

Návrh     str.9-14 

Hlavní výkres    1:1000 

Výkres technické infrastruktury  1:1000 

 

ZADÁNÍ 
 

Dle § 30 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, stanovuje 

pořizovatel územní studie následující zadání: 
 

Obsah: Navržení, prověření a posouzení využití dvou zastavitelných ploch na p. p. č. 899/1 

v k. ú. Skorotice u Ústí nad Labem - plocha změny Z6-5 se způsobem využití „BI plochy 

bydlení v rodinných domech městské a příměstské“ a plocha změny Z6-4 se způsobem 

využití „SM-V plochy smíšené obytné venkovské“. 

Navržení veřejného prostranství dle platných právních předpisů, tj. pro každé dva hektary 

vymezené zastavitelné plochy bude vymezena plocha veřejného prostranství s touto 

zastavitelnou plochou související o výměře nejméně 1000 m
2
 (do této výměry se 

nezapočítávají pozemní komunikace; plocha veřejného prostranství bude mít charakter 

shromažďovacího prostoru s výměrou min. 1000 m
2
 vcelku). 

Územní studie vychází z podmínek a koncepcí stanovených v Územním plánu Ústí nad 

Labem, tj.: 

- odvedení splaškových vod z plochy Z6-4 a části plochy Z6-5 napojením na stávající 

stoku jednotné kanalizace vedené v ulici Petrovická (str. 31) 

- zohlednění vedení infrastruktury v rámci územních studií do prostor veřejně přístupných 

nebo prostor dopravní infrastruktury (str. 32) 

- u plochy Z6-5: jednoznačně specifikovat umístění ploch bydlení a jejich oddělení pásem 

zeleně, řešit umístění dostatečné plochy veřejné zeleně a vymezit podél silnice (ul. 

Petrovická) alespoň 5 m zeleně; řešit územní studií vybavenost nové čtvrti, včetně 

občanské vybavenosti, veřejného prostoru, vodní plochy, veřejné zeleně a ploch pro 

zdravotně rekreační aktivity tak, aby bylo zajištěno kvalitní životní a sociální prostředí 

(str. 410) 

- u plochy Z6-4: prověření případné změny charakteru krajiny, krajinného rázu, 

fragmentace, prostupnosti a retence. 

Rozsah: Řešeným územím jsou plochy změny Z6-5 se způsobem využití „BI plochy bydlení 

v rodinných domech městské a příměstské“ a Z6-4 se způsobem využití „SM-V plochy 

smíšené obytné venkovské“ (část p. p. č. 899/1 v k. ú. Skorotice u Ústí nad Labem) 

Cíle:   Navržení optimálního využití území vzhledem k umístění lokality s využitím přípustných 

činností v souladu s navrženým převažujícím účelem využití, s navržením veřejného 

prostranství dle platných právních předpisů a napojení na dopravní a technickou 

infrastrukturu. 
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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  

 

SM-V plochy smíšené obytné venkovské  
a) převažující účel využití  

- bydlení venkovského charakteru včetně umístění ostatních zařízení, která svým provozem, vyvolanou dopravní obsluhou 

ani vzhledem nenaruší funkci obytnou  

b) přípustné  

- bydlení v rodinných domech s hospodářskými stavbami, užitkovými zahradami a případným chovem drobného 

hospodářského zvířectva pro vlastní potřebu  

- obchodní zařízení do 200 m2 odbytových ploch  

- veřejné stravování a ubytování  

- administrativa a veřejná správa  

- kulturní, sociální, zdravotní a sportovní zařízení  

- zařízení na zpracování a výkup zemědělské produkce  

- zařízení drobné výroby a služeb nerušící bydlení  

- nezbytná dopravní a technická infrastruktura, odstavná a parkovací stání  

c) podmíněně přípustné  

- zahradnictví  

- bytové domy  

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  

- připouští se pouze takové stavby a zařízení, které svým provozováním a technickým zařízením nenarušují užívání staveb 

a zařízení ve svém okolí, nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího území a které svým charakterem a kapacitou nezvyšují 

dopravní zátěž v území  

e) nepřípustné  

- všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                         

Územní studie „Skorotice u Ústí nad Labem – plochy změn Z6-5 a Z6-4“ - NÁVRH 

 

 

Výřez z Územního plánu Ústí nad Labem – Koordinační výkres 
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Výřez z Územního plánu Ústí nad Labem – Výkres základního členění území 
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Výřez z Územního plánu Ústí nad Labem – Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a 

asanací 

 

- VPS D10 na p. p. č. 899/1 v k. ú. Skorotice u Ústí nad Labem – přeložka silnice II/528 západně 

od obce Strážky: 
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Výřez z Územního plánu Ústí nad Labem – Výkres koncepce dopravní infrastruktury 
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Výřez z Územního plánu Ústí nad Labem – Výkres koncepce technické infrastruktury 
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Územní studie -návrh 

 

 

Plocha změny Z6-5 se způsobem využití 

„BI plochy bydlení v rodinných domech městské a příměstské“ 

a plocha změny Z6-4 se způsobem využití 

„SM-V plochy smíšené obytné venkovské“. 

 

Historie území 

Dotčená lokalita byla loukou, částečně již za účinnosti "starého" územního plánu určena pro 

bydlení. Na části plochy Z6-5 byla již vybudována infrastruktura pro výstavbu rodinných domů. 

Navázalo se tak na fungující část Nových Skorotic. Jsou zde vybudovány obslužné komunikace 

a v nich položeny inženýrské sítě - vedení NN, vodovod, kanalizace a  plyn. 

V původním návrhu území určeného k bydlení již před účinností nového územnío plánu, byly 

byly vprojektovány a částečně již i zrealizovány obslužné komunikace a způsob rozdělení parcel. 

Ve výkrese je plocha určená k bydlení již v předchozím platném územním plánu zakreslena 

šedou barvou. Tato část bloku Z6-5, je již připravena pro výstavbu rodinných domů, a to včetně 

sítí. Jedná se o plochu o velikosti 5,56 ha.  

 

Nový územní plán  

Změnou územního plánu došlo k rozšíření plochy využitelné pro bydlení městské a příměstské, 

plochy smíšené obytné venkovské. Využití dotčených ploch je podmíněno územní studií. Plocha 

změny Z6-5 se způsobem využití „BI plochy bydlení v rodinných domech městské a příměstské“ 

o celkové ploše 12,19 ha. Plocha změny Z6-4 se způsobem využití „SM-V plochy smíšené 

obytné venkovské“ o celkové ploše 4,64 ha. 

 

Návrh 

Dispozice území, charakter krajiny, krajinný ráz, fragmentace, prostupnost a retence 

Vzhledem k tomu, že oba bloky Z6-4 a Z6-5  spolu sousedí a jsou v majetku jednoho investora, 

je  území řešeno najednou. 

Území je napojeno na stávající obslužné komunikace, na které navazuje. Prostupnost území je 

především ve směru severojižním, neboť v tomto směru jsou navrženy obslužné komunikace. Ve 

směru západovýchodním se nenavrhuje nové propojení stávajícího území s územím řešených 

bloků. Jedním z důvodů je nežádoucí tvorba nových křižovatek na Petrovické ulici. 
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Západovýchodním směrem je tedy území možné obejít po stávajících komunikacích, nikoliv 

uvnitř území. 

Jsou zde 8 m široké pásy pro uložení obousměrné  obslužné komunikce s jednostranným 

chodníkem. Do těchto místních komunikací budou pokládány sítě. 

Byla prověřena změna krajiny v souvislosti s novým osazením rodinnými domy. Krajinný ráz 

zůstává v území zachován, posouvá se hranice extravilánu zastavěné území je dle územního 

plánu rozšířeno, krajinný ráz jei nadále dán obytnou funkcí území. 

Krajina je  zde u obytném území dělena komunikacemi a a hranicemi parcel. Umístění rodinných 

domů do tothoto rozsáhlého území není bez dalšího čenění možné, navržená fragmentace území 

je zde v daném rozsahu žádoucí. 

Retence území - území je přirozeně svažité, počítá se zde s  téměř 100%- tním vsakem dešťové 

vody . Navržené komunikace předpokládají, že převážná většina srážek spadlých na území se 

zde také bude vsakovat. Území bude díky zeleni na soukromých i veřejných pozemcích schopné 

pojmout veškerou dešťovou vodu.  

Byla prověřena přirozená retence území. 

 

Parcelace, zeleň a veřejné prostranství 

 

Parcelace 

Na ploše Z6-5 o ploše 12,19 ha se způsobem využití „BI plochy bydlení v rodinných domech 

městské a příměstské“ je dle této studie realizovaná individuální výstavba rodinných domů. 

Parcely jsou rozděleny na pozemky o velikosti 700 až 1600 m
2
. Rodinných domů je zde 

navrženo celkem 125.  

 

Na ploše Z6-4 se způsobem využití „SM-V plochy smíšené obytné venkovské“ o ploše 4,64 ha. 

V bloku je navrženo 44 převážně rodinných domů na parcelách o velikosti 710 m
2
 až 2.940m

2
.  

Předpokládá se zčásti využití možností daných funkčním využitím bloku, naznačeno je umístění 

tenisových kurtů, drobného podnikání spadajícího do způsobu využití SM_V plochy smíšené 

obytné venkovské,  jsou v tomto bloku vítány a jejich konečné umístění není dáno touto studií.  

Parcelace na rozhraní obou bloků není striktně navázána na tuto pomyslnou hranici. Obecně 

platí, že je i nadále  nutné dodržet náplň bloků danou územním plánem. 

 

Parcelace je pouze doporučená. Parcely lze slučovat a oddělovat dle potřeb vlastníků. 

 

Zeleň a veřejné prostranství 

Z6-4 - Dotčené území se nachází na okraji již zrealizované obytné zóny Nové Skorotice podél 
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komunikace vedoucí od města k obci Strážky - ulice Petrovická. Je zde budována páteřní 

obslužná komunikace vedoucí rovnoběžně s Petrovickou ulicí. U Petrovické ulice je na 

soukromých pozemcích u rodinných domů navržen pás ochranné zeleně o šíři 5m, která bude 

tvořit bariéru u komunikace. Na parcelách je tento pruh vyznačen čarou, jedná se o plochy mezi 

hranicí parcel a hranicí pásu zeleně.  

 

Zeleň v území - převážnou část zeleně v území bude tvořit zeleň na soukromých zahradách, 

předpokladem je, že velká část každého z pozemků zůstane nezastavěná a bude upravena jako 

zahrada k rodinnému domu. Koncepční zelení budou plochy veřejného prostranství. 

 

Celková plocha bloku 12,19 ha, tj. 5,56 ha již vyřešené území dle starého územního plánu, 6,63 

ha nově řešené části bloku Z6-5. Požadavek na 2 ha plochy 1000 m
2
 plochy veřejného 

prostranství , započitatelná plocha je od min.1000m
2
. 

 

Výpočet plochy veřejného prostranství pro blok Z6-5 

12,19 ha - 5,56 ha = 6,63 ha (nově řešená plocha) 

6,63 ha / 2 ha = 3,315 

3,315 x 1000 m2 = 3.315m2 

 

Plocha o výměře 3317 m2 zeleně je umístěna v severní části bloku při komunikaci Polní ulice. 

Předpokládá se vytvoření parku včetně dětského hřiště a případně s vodní plochou. 

 

Výpočet plochy veřejného prostranství pro blok Z6-4 

4,64 ha / 2 ha = 2,32 

2,32 x 1000 m2 = 2320 m2 

Navržená veřejná zeleň je umístěna v jižní části plochu při vjezdu do území a má plochu 

2325m2, je možné sem umístit drobný mobiliář. 

 

Doprava 

 

Obslužné komunikace  

Stávající stav  
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 Dnes je 

zrealizována část 

obslužných komunikací. 

Rozsah je patrný i ze 

zadání. Tyto komunikace 

jsou hlavními páteřemi, na 

které se dále navazuje. V 

severojižním směru vzniká 

6 ulic, které jsou 

zokruhovány přes stávající 

ulice a je zde také jedna 

slepá ulice přístupná z 

Polní ulice. 

Území obou bloků je mezi 

ulicemi Nové Aleje (jižní 

strana), Petrovická 

(východní strana), Polní (severní strana), K Rybníku, Oblouková a Jedlová při západní straně. 

 

Návrh 

Nově navržené komunikace jsou obousměnné navazují přilehlé pozemky pro rodinné domy. 

Mapa ukazuje pouze ulice které již mají i jména. Oblast se nachází mezi ulicemi Petrovická, 

Nové Aleje, Polní, V Lánech, K Rybníku, Oblouková, Jedlová.  

Stávající ulice vedou územím i ve směru západovýchodním (Nové Aleje, V Lánech, Oblouková, 

Polní). 

Obslužné komunikace jsou vymezeny 8 m širokým pruhem, ve kterém je umístěna dvojsměrná 

komunikace o celkové šíři 5,5m (2 x 2,75m), jednostranný chodník o šíři 1,5m (obruba 

0,15m+1,35m chodník), obruba druhé strany vozovky o tl. 0,15m a odrazné pásy zeleně. 

Komunikace jsou kromě jedné slepé ulice zokruhovány tak, aby nebylo nutné vytvářet obratiště 

pro zajištění vjezdu a výjezdu vozidel záchranné služky, hasičů a popelářských vozů. v případě 

slepé uličky je obrátka nadimenzována, tak aby bylo zajištěno jejich otáčení. 

 

Doprava v klidu 

Návrh nepočítá, že by byla budována odstavná parkoviště pro rodinné domy. Každý rodinný 

dům bude mít na svém pozemku plochu pro parkování. Doporučeno je vytvářet před oplocením 

carporty. 
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Inženýrské sítě 

Pro rodinné domy se počítá s položením inženýrských sítí v místních komunikacích.  

 

Částečně je území připraveno, do již řešené části je přivedena je voda, kanalizace, pro přivedení 

elektrické energie zbývá část území napojit na páteřní vedení NN, které bude napojeno na nově 

zbudovanou trafostanici na pozemku 227/8 k.ú. Božtěšice a dále povede pozemkem p.p.č. 40 

k.ú. Skorotice, na kterém je dnes cesta v prodloužení Polní ulice. 

 

Plynovod 

V území je plynovod napojen na koncové vedení v ulici V Lánech a ulici Obloukové. Trasy jsou 

navrženy tak, aby bylo možné zokruhování. Plynovod je umístěn v chodníku. 

 

Vedení NN, VO, sdělovací vedení 

Většina území je napojena z ulice V Lánech a Obloukové, položené sítě jsou navrhovány 

společností ČEZ a jsou zokruhovány. Na parcelách řešených před vydáním nového územního 

plánu jsou připraveny připojovací pilířky. 

 

Území na dvou s Petrovickou ulicí rovnoběžných komunikacích ležících jí nejblíže je v severní 

části plánováno napojení na již zudovanou trafostanici umístěnou na pozemku 227/8 k.ú. 

Božtěšice. Trasa vedení se předpokládá stávající nezpevněnou komunikací vedoucí od Strážek - 

Polní ulicí. 

V souběhu s vedením nízkého napětí je navrženo vedení kabelu pro veřejné osvětlení a sdělovací 

vedení. Dimenze a umístění osvětlovacích těles není řešeno v územní studii. 

 

Kanalizace 

Kanalizace je řešena napojením větví převážně gravitačně na ulici V Lánech, část ležící při 

komunikaci Petrovická ulice je napojena do této ulice. 

 

Vodovod 

Páteřní řady vodovodu jsou navrženy v souběhu s kanalizací. Blíže viz výkresová část. 

 

Při pokládce sítí budou dodrženy parametry nutných odstupů jednotlivých sítí. 

 

Ochranná pásma 

V územím prochází vodovod DN 800, je respektováno jeho ochranné pásmo, stejně tak jsou 

respektována ochranná pásma ostatních sítí. Na západní straně území je hřbitov jehož ochranné 
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pásmo nezasahuje do řešených bloků. 

Další ochranná pásma se v území nevyskytují. 

 

Vydaná stavební povolení 

Na část území byla vydána stavební povolení, která řeší místní komunikace včetně pokládky 

vody, kanalizace, NN a plynovodu. Tato jsou respektována v návrhu. Kopie stavebních povolení 

jsou přílohou této zprávy. 

 

 

 

 

 

 


