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Územní studie 

Ústí nad Labem – Z7-103 

 
Všeobecně 

Platnou územně plánovací dokumentací bylo uloženo zpracování územní studie. 

Pořizovatelem územní studie je Magistrát města Ústí n.L, oddělení územního 

plánování 

Řešeným územím je plocha změny Z7-103 v k.ú. Ústí nad Labem o celkové ploše 

5 158,68 m2. Plocha změny Z7-103 má způsob využití „BI1 plochy bydlení 

v rodinných domech městské a příměstské podmíněně zastavitelné“. 

Tato studie je podkladem pro rozhodování v území. 

Zastavitelnost pozemků je 30% (do této míry se započítávají veškeré zpevněné 

plochy, přístřešky, terasy zastřešené i nezastřešené, bazény, zahradní domky a 

podobné stavby. 

Dle územního plánu Ústí n.L. se předmětné území nachází ve vymezeném funkčním 

ÚSES LBK 604 Nad Božtěšicemi. 

 

Identifikační údaje 

a)název stavby  

Územní studie Ústí n.L. – Z7 – 103 

Územní studie řeší zástavbu 5 RD. 

 

 

b)místo stavby 

Ústí n.L. - Božtěšice, p.p.č. 4804/2 a 4814/2 (části) 

 

c)investor 

PM Konto spol. s r.o., Mokropeská 2027/6, 25228 Černošice 

d)zpracovatel územní studie 

agentura v n s.r.o., Palachova 51, 400 01 Ústí n.L. 

ing.arch. V.Nolová, ČKA 01 813 

ing.arch V.Oslej 

 

  

Základní údaje o území 

a)seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby (podle katastru 

nemovitostí) 

k.ú. Ústí n.L.,  

p.p.č. 4804/2 -  22 488 m2 – část, ttp 

p.p.č.4814/2 – 2152 m2 – ttp 

oba pozemky ve vlastnictví investora 
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k.ú. Božtěšice 

p.p.č 602 – 10277 m2 – silnice – výjezd z řešeného území 

vlastník Ústecký kraj 

pro výstavbu vodovodu 

k.ú. Ústí nad Labem 

p.p.č.4804/1 – ttp, vlastník ČR 

p.p.č.4809 – ttp, vlastník PM KONTO spol.s.r.o. 

p.p.č.4811 – ttp, vlastník Město Ústí n.L. 

p.p.č.4949/627 – ostatní plocha, vlastník Město Ústí n.L. 

p.p.č.4646/643 – ostatní plocha, vlastník Město Ústí n.L. 

p.p.č.4949/885– ostatní plocha, vlastník Město Ústí n.L. 

  

b)rozsah řešeného území – zastavěné/ nezastavěné území 

Řešená lokalita se nachází na rozhraní dvou katastrálních území Ústí nad Labem 

(část Severní Terasa) a Božtěšice. Dopravně je napojená na komunikaci III/25373 

vedoucí z Božtěšic do Chuderova. Napojení areálu bylo stanoveno ÚP. 

Pro zástavbu budou použity jen části obou zmiňovaných pozemků, tak jak je to 

vymezeno územním plánem. 

 

c)dosavadní využití a zastavěnost území, charakter území 

V současné době je území nezastavěné. Okolí je rovněž bez zástavby. 

Území se nachází ve vymezeném funkčním lokálním biokoridoru ÚSES „LBK 604 

Nad Božtěšicemi“. 

Územím prochází stávající vodovodní přivaděč LT 300.  

Ochranné pásmo silnice je 15 m. 

Daná lokalita je součástí regionu Terciérního vulkanismu v Českém masivu. 

V místě navrhované výstavby rodinných domů převládají v původním podloží 

bazaltoidy (čedičové horniny – terciérní vulkanity). Jedná se o území, kde byly 

realizovány v minulé době navážky a proto je nutné v dalších stupních dokumentace 

a především před vlastní výstavbou ověřit základové poměry v konkrétním místě 

samostatně pro každý rodinný dům. 

Dané území není přímo charakterizováno jako sesuvné, ale vzhledem k výše 

uvedeným navážkám bude nutno při výstavbě zajistit pozemek stavby tak, aby 

nedošlo k sesuvu vrchních vrstev zeminy do Chuderovského potoka. Vzhledem 

k množství vzrostlé zeleně mezi pozemkem stavby a Chuderovským potokem je však 

pravděpodobnost takového sesuvu minimální. 

Jedná se o území, kde byly realizovány v minulé době navážky a proto je nutné 

v dalších stupních dokumentace a především před vlastní výstavbou ověřit základové 

poměry v konkrétním místě samostatně pro každý rodinný dům. 

Vzhledem k reliéfu a stavu pozemku stavby není místo stavby přímo 

charakterizováno jako sesuvné, ale vzhledem k výše uvedeným navážkám bude 

nutno při výstavbě zajistit pozemek stavby tak, aby nedošlo k sesuvu vrchních vrstev 
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zeminy do Chuderovského potoka. Vzhledem k množství vzrostlé zeleně mezi 

pozemkem stavby a Chuderovským potokem je však pravděpodobnost takového 

sesuvu minimální. Nepředpokládáme žádné sesuvy půdy.  

Podle údajů české geologické služby je pozemek stavby v oblasti s nízkým rizikem 

pronikání radonu z podloží. 

 

d)údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, 

památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) 

Řešené území se nenachází v chráněném území. 

Území se nachází ve vymezeném funkčním lokálním biokoridoru ÚSES „LBK 604 

Nad Božtěšicemi“. 

Ve vyjádření odboru životního prostředí ze dne 2.12.2015 je konstatováno : 

„Území řešené studií se má být v překryvu s územním systémem ekologické krajiny 

vymezeným v rámci ÚP Ústí nad Labem (LBK 604 Nad Božtěšicemi a LBC 132 Pod 

Severní Terasou). Z koordinačního výkresu uvedeného ÚP na interním mapovém 

portálu je patrné, že plocha je v bezprostředním kontaktu s LBC, nikoliv však 

překryv.“ 

„Z hlediska zájmů ochrany životního prostředí v gesci odboru životního prostředí je 

studie bez připomínek.“ 

 

e)údaje o odtokových poměrech 

Svah kopce Čepec je velmi vodnatý. Směrem k Chuderovské silnici bylo několik 

pozemků vedených jako vodní toky, z nichž některé jsou zrušené, což se projevuje 

vyšší hladinou podzemních vod. 

Vlastní Chuderovský potok je níže, takže jeho záplavová území do areálu 

nezasahují.  

Při výstavbě je nutná součinnost hydrogeologa. 

 

f)údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 

plánování 

Území je řešeno pro zástavbu rodinnými domy s dodržením všech podmínek 

stanovených územním plánem 

g)podklady pro návrh 

Zadání studie bylo zpracováno Mgr.Adamčíkem z odboru rozvoje Magistrátu města 

Ústí n.L. 

Dále byly využity projektové podklady zpracované pro územní řízení a vyjádření 

k této PD. 
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Návrh řešení 

a)urbanistické řešené (návrh urbanistické koncepce) – regulace pro umístění a 

prostorové uspořádání staveb, podmínky pro ochranu hodnot a charakteru území 

Území pro zástavbu bylo řešeno pro územní řízení bez zpracování územní studie. 

Protože řešení bylo schváleno všemi dotčenými orgány, bylo převzato do územní 

studie jen s malou úpravou. 

Skupina pěti rodinných domů je rozmístěna v nepravidelném rastru a není určena žádná 

uliční čára. Odstupy jednotlivých rodinných domů od sebe navzájem a od hranic pozemku 

jsou navrženy tak, aby vyhovovaly požadavkům vyhlášky č. 501/2006 Sb. „O obecných 

požadavcích na využívání území“ a aby rovněž splňovaly požadavky požárně 

bezpečnostního řešení. 

Důležitou roli v rozmístění objektů sehrála nutnost dodržet napojení na silnici 

III/25373. Toto napojení je zároveň vymezeno ostrou zatáčkou, do které silnice 

přechází z přímého směru od Chuderova. Výškový rozdíl podél silnice a zároveň 

oddělení zástavby od komunikace, která je zatížena zvýšenou dopravou vzhledem 

k výstavbě v Chuderově a to nejenom stávající, ale i nově navrhované, je vymezeno 

zeleným pásem. Pozemky tímto řešení bylo možno udržet v téměř pravidelném tvaru. 

V areálu je plánováno umístit celkem 5 rodinných domů. Rodinné domy budou sloužit 
výhradně pro bydlení a činnosti s bydlením spojené. Vzhledem k malému rozsahu 
lokality zde nebude umisťovaná žádná provozovna ani žádné budovy občanské 
vybavenosti. 
Jednotlivé domy budou nepodsklepené, dvojpodlažní, obdélníkového půdorysu. 

Budou řešeny úsporně ve vztahu k nárokům na energii nutnou pro vytápění. 

Půdorysné rozměry každého domu budou cca 8 x 11 m, zastavěná plocha cca 88 m2 

a obestavěný prostor cca 730 m3. Maximální možná zastavěná plocha pro každý 

z rodinných domů bude 140 m2. 

Vznikne celkem 5 nových bytových jednotek v rodinných domech. 

 

 

b)návrh dopravního řešení 

Silnice III/25373 je kolem řešeného prostoru vedena v přímé linii v š. mezi 4,5 -5 m 

s mírným podélným sklonem ve směru k Božtěšicím. Následně přechází do ostré 

pravotočivé zatáčky a za zatáčkou klesá k Božtěšicím. Nové napojení je řešeno 

křižovatkou ve tvaru T,  s řešením odvodnění. 

Obslužná komunikace bude mít asfaltový povrch, přilehlé chodníky budou sestaveny 

z probarvených chodníkových kamenů. Na hranici pozemku stavby bude po celé 

šířce výjezdu na silnici č. III/25373 osazen odvodňovací žlab šířky 200mm, který 

bude sloužit k zachycení povrchové vody z obslužné komunikace tak, aby 

nedocházelo k vytékání srážkové vody z areálu stavby na veřejnou komunikaci. 

Odtok ze žlabu bude zaveden do travnaté části na vlastním pozemku stavebníka a 

bude zde likvidován zasakováním pomocí drenážní vrstvy kameniva. 
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Parkování pro osobní automobily bude řešeno vždy na pozemku daného rodinného 

domu pod zastřešeným stáním navazujícím na rodinný dům. 

Parkování návštěv bude z části řešeno na pozemcích jednotlivých rodinných domů, 

případně na obslužné komunikaci, která má pro tyto účely vymezena dvě parkovací 

stání v zálivu podél silnice Chuderovská. 

Přístupovou komunikací pro požární techniku je místní obslužná komunikace šířky 

minimálně 3 m, kterou je možné přijet do vzdálenosti 20 m od vstupu do objektů RD. 

Požadavky čl. 4.1.1 ČSN 73 0833 jsou splněny. Příjezd je vyhovující. Nástupní 

plochy nejsou požadovány. Délka slepé komunikace je menší než 50 m a obratiště 

není dle přílohy č.vyhlášky č.23/2008 Sb.+vyhláška č.268/2011 Sb. požadováno.    

 

c)návrh řešení technické infrastruktury 

Lokalita bude napojena nově navrhovaným vodovodním řadem z ulice Jana Zajíce 

na veřejný vodovod. Z nového řadu budou realizovány přípojky pro každý z pěti 

rodinných domů. 

Celková potřeba vody je navržena za předpokladu, že v každém z rodinných domů 

budou trvale pobývat 4 osoby. Hodnoty jsou spočteny pro celou lokalitu, tedy pro 

všech 5 rodinných domů dohromady: 

 

Průměrná potřeba vody  Qp = 5 x 600 = 3000 l/den = 125 l/hod 

Max. hodinová potřeba vody Qh = 125 x 1,25 x 1,8 = 281,25 l/hod = 

                                                                0,08 l/s 

Roční potřeba vody   Qr = 5 x 219 = 1095 m3/rok 

 

Napojení na dešťovou kanalizaci není navrhováno, předpokládáme likvidaci 

dešťových vod vsakem vždy na vlastním pozemku příslušném k rodinnému domu. 

Veřejná kanalizace je ve velké vzdálenosti a její zřízení by bylo ekonomicky náročné 

a rovněž tak problémové by bylo řešení skupinovou ČOV s vyústěním do 

Chuderovského potoka. 

Hodnoty pro jeden rodinný dům: 

průměrné denní množství splaškových vod Qs = 4 x 150 = 600 l/den =  

                                                                                    0,6 m3/den 

roční  množství splaškových vod   QR = 0,6 x 365 = 219 m3/ rok 

plocha střechy RD     S = 150 m2 = 0,015 ha 

roční množství dešťových vod   QR = 150 x 0,516 = 77,4 m3/ rok 

 

Hodnoty pro 5 rodinných domů: 

průměrné denní množství splaškových vod Qs = 5 x 0,6 = 3,0 m3/den 

roční  množství splaškových vod   QR = 5 x 219 = 1095 m3/ rok 

roční množství dešťových vod   QR = 5 x 77,4 = 387 m3/ rok 
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V místě stavby je navržen nový vodovodní řad DN 110mm. Na tomto řadu bude 

v lokalitě RD na konci obslužné komunikace vysazen požární hydrant s napojením 

proudem B 75 mm pro protipožární zásah. Dle ČSN 73 0873 je pro rodinné domy 

požadováno množství 4 l/s. Tomu odpovídá průměr potrubního řadu DN 80 mm. 

Navržený řád DN 110mm má dostatečnou kapacitu a zajištění požární vody pro 

danou lokalitu je považováno za vyhovující.   

Územím prochází vodovodní přivaděč LT 300, který nebude veden soukromými 

pozemky, ale pouze veřejnými prostorami.     

Napojení lokality na elektrickou energii proběhne v režii ČEZ Distribuce a bude 

řešeno jinou, samostatnou stavbou.  

Napojení na rozvod plynu není uvažováno ze stejného důvodu jako kanalizace. 

 

Rodinné domy budou navrženy tak, aby měrná roční spotřeba energie byla pro každý 

jednotlivý dům maximálně 90 kWh/m2rok (pro 5 RD celkem 450 kWh/m2rok) a 

celková roční dodaná energie maximálně 45 GJ (pro 5 RD celkem 225 GJ). 

Pro jednotlivé rodinné domy budou v dalších stupních projektové dokumentace 

zpracovány průkazy energetické náročnosti a vygenerovány energetické štítky 

stavby. 

Charakter a rozsah odnětí 

Jedná se o trvalé odnětí půdy ze ZPF. V níže uvedené tabulce jsou vypsány jednotlivé 

plochy záborů rozdělené podle parcelních čísel a třídy ochrany půdy. Plochy záborů jsou 

součtem záborů pro předpokládané komunikace i pro předpokládané zastavěné plochy 

rodinných domů. 

pozemková 

parcela 

číslo 

katastrální území 

plochy pro odnětí ze ZPF v m2 pro jednotlivé třídy 

ochrany půd 

třída 

ochrany 

 

 

 

I. 

 

 

I. 

třída 

ochrany 

II. 

třída 

ochrany 

III. 

třída 

ochrany 

IV. 

třída 

ochrany 

V. 4804/2 Ústí nad Labem 0 0 0 1169 183 

4814/2 Ústí nad Labem 0 0 0 96 28 

Celková plocha odnětí pro 

jednotlivé třídy ochrany v m2 
0 0 0 1265 211 

Celková předpokládaná plocha odnětí 1 476 m2  ( 0,1476 ha ) 
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Rozdělení půdy podle BPEJ do tříd ochrany je uvedeno v následující přehledné 

tabulce.  

pozemková 

parcela 

číslo 

výměra 

celková 

ha 

výměra 

odníman

á 

Ha 

BPEJ 

třída 

ochran

y 

% 

z celkové 

odníman

é plochy 

produkční 

schopnost 

investic

e do 

půdy 

4804/2 2,2488 

0,1169 
2.28.4

4 
IV. 79,2 

podprůměrn

á 
- 

0,0183 
2.41.9

9 
V. 12,4 nízká - 

4814/2 0,2152 

0,0096 
2.28.4

4 
IV. 6,5 

podprůměrn

á 
- 

0,0028 
2.41.9

9 
V. 1,9 nízká - 

celkem 2,4640 0,1476  - 

 

d)kompletní odůvodnění navrženého řešení 

vyhodnocení souladu s ÚPD a se zákonnými předpisy, vyhodnocení souladu se 

stanovisky a připomínkami dotčených orgánů, vyhodnocení splnění zadání územní 

studie a pokynů pořizovatele 

Studie byla vypracována v souladu s ÚP Ústí n.L. a zadáním k této studii. 

Územní plán řešil napojení lokality s ohledem na dopravní podmínky v území - silnice 

III/25373 je kolem řešeného prostoru vedena v přímé linii v š. mezi 4,5 -5 m s mírným 

podélným sklonem ve směru k Božtěšicím. Následně přechází do ostré pravotočivé 

zatáčky a za zatáčkou klesá k Božtěšicím. Proto je nové napojení řešeno křižovatkou 

ve tvaru T. 

Na pozemcích bylo umístěno 5 RD. Velikost pozemků je určena jednak rozložením 

podél obslužné komunikace a také průchodem vodovodního přivaděče LT 300 (viz 

vyjádření SČVK). Dále pak byl vyčleněn koncový pozemek obslužné komunikace na 

veřejnou zeleň, aby nová trasa vodovodu byla mimo budoucí soukromé pozemky. 

Nová trasa vodovodu bude v místě křížení s Chuderovským potokem provedena 

protlakem. V místě křížení s VTP bude řešení projednáno se správcem plynovodu. 

Členění pozemků je závazné. 
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Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
 

Stanovisko Správy a údržby silnic Ústeckého kraje ze dne 19.10.2011 pod č.j. 231/11 a jeho 
podmínky: 

- rozhledové poměry budou schváleny DI PČR Ústí nad Labem (splněno, viz 
dokladovou část) 

- zřízením sjezdu nesmí být narušeno odvodnění komunikace – na hranici pozemku 
stavby je navržen odvodňovací žlab (bude podrobněji řešeno v dokumentaci pro 
stavební řízení) 

- sjezd musí být odvodněn mimo komunikaci (bude podrobněji řešeno v dokumentaci 
pro stavební řízení) 

- silnice č. III/25373 nesmí být během stavby znečišťována (bude zahrnuto do 
souhrnné části dokumentace pro stavební řízení – Zásady organizace výstavby) 

- rozhodnutí o povolení připojení vydá Odbor dopravy Magistrátu města Ústí nad 
Labem (splněno, viz dokladová část) 

Stanovisko Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa ze dne 25.10.2011 pod č.j. 
OSM/27696/2011/RP a jeho podmínky: 

- výkopové práce budou prováděny pouze v pracovní dny mezi 7:00 a 19:00 (bude 
zahrnuto do souhrnné části dokumentace pro stavební řízení – Zásady organizace 
výstavby) 

- přebytečná zemina nebude deponována, ale bude průběžně odvážena na skládku 
(bude zahrnuto do souhrnné části dokumentace pro stavební řízení – Zásady 
organizace výstavby) 

- nesmí být znečišťovány pozemní komunikace (bude zahrnuto do souhrnné části 
dokumentace pro stavební řízení – Zásady organizace výstavby) 

- před zahájením zemních prací bude na Odboru správy obecního majetku ÚMO Ústí 
nad Labem – Severní Terasa zažádáno o povolení záboru veřejného prostranství 
(bude zahrnuto do souhrnné části dokumentace pro stavební řízení – Zásady 
organizace výstavby) 

- při provádění stavby vodovodu v blízkosti domu č.o. 28 v ulici Jana Zajíce bude trasa 
vodovodu upřesněna tak, aby ochranné pásmo vodovodu nezasahovalo do stávající 
výsadby dřevin (bude zahrnuto do souhrnné části dokumentace pro stavební řízení – 
Zásady organizace výstavby) 

- křížení trasy vodovodu se stávajícím korytem Chuderovského potoka bude 
provedeno bez přerušení koryta protlakem pode dnem potoka (zahrnuto do této 
dokumentace pro územní řízení) 

- před vydáním kolaudačního protokolu uzavře stavebník smlouvu o věcném břemeni 
pro trasu vodovodu vedoucí na pozemcích města Ústí nad Labem (bude řešeno 
v rámci přípravy kolaudace stavby po zaměření skutečného provedení stavby a 
vyhotovení geometrického plánu dokončené stavby 

Souhlas se stavbou v ochranném pásmu lesa vydaný Magistrátem města Ústí nad Labem 
jako správcem obecních lesů dne 15.11.2011 pod č.j. MM/OÚP/SM/198276/2011 a jeho 
podmínky: 

- vodovodní řad bude dostatečně zahlouben, aby nemohlo dojít k jeho poškození při 
lesní činnosti (podmínka splněna tím, že krytí potrubí ve volném terénu je navrženo 
v souladu s ČSN 736005 a bude minimálně 1,0m pod povrchem terénu) 

Stanovisko Magistrátu města Ústí nad Labem, Odboru dopravy ze dne 16.11.2011 pod č.j. 
MM/OD/SÚ/99395/2011/MTů a jeho podmínky: 

- před územním řízením požádá investor o povolení zvláštního užívání pozemní 
komunikace k umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo podzemních 
vedení v silničním pozemku, na něm nebo na mostních objektech (tato podmínka je 
do stanoviska zařazena neoprávněně, protože součástí stavby nejsou žádné sítě, 
které by se umisťovaly do silničního pozemku – podmínka je tedy bezpředmětná; 
přesto byla zplnomocněným zástupcem stavebníka podána dne 22.11.2011 žádost o 
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povolení zvláštního užívání pro p.p.č. 4949/643 k.ú. Ústí nad Labem, čímž byla tato 
podmínka OD MmÚL splněna) 

- před započetím zvláštního užívání (výkopové práce, zábor) v silnici č. III/25373 v k.ú. 
Božtěšice požádá stavebník o povolení zvláštního užívání (tato podmínka bude 
splněna po vydání stavebního povolení, před započetím vlastních stavebních prací 
podáním žádosti o zvláštní užívání na Odbor dopravy Magistrátu města Ústí nad 
Labem) 

Stanovisko Magistrátu města Ústí nad Labem, Odboru životního prostředí, souhlas 
s odnětím ze ZPF ze dne 14.11.2011 pod č.j. OŽP 99171/S-89/2011/Z a jeho podmínky: 

- hranice trvalého záboru budou v terénu vyznačeny dobře viditelnými znaky; 
v průběhu stavební činnosti a s ní souvisejícími pracemi nesmí dojít k jejich 
překračování a posunování na okolní zemědělské (bude zahrnuto do souhrnné části 
dokumentace pro stavební řízení – Zásady organizace výstavby) 

- při stavbě budou důsledně řešeny hydrologické a odtokové poměry tak, aby nedošlo 
ke zhoršení biologických a fyzikálních vlastností okolní zemědělské půdy (bude 
zahrnuto do souhrnné části dokumentace pro stavební řízení – Zásady organizace 
výstavby) 

- investor zabezpečí, aby v souvislosti s používáním mechanizačních prostředků 
nedocházelo k únikům pohonných hmot, mazadel a ke kontaminaci půdy škodlivými 
látkami (bude zahrnuto do souhrnné části dokumentace pro stavební řízení – Zásady 
organizace výstavby) 

- k okolním zemědělským pozemkům bude zajištěn přístup pro obhospodařování (bude 
zahrnuto do souhrnné části dokumentace pro stavební řízení – Zásady organizace 
výstavby) 

- před zahájením stavby provede oddělenou skrývku ornice v plné mocnosti orničního 
profilu a podornice z celé plochy trvalého záboru; celkové množství ornice ze 
zastavěné plochy (104 m3) bude uloženo na mezideponii na pozemku stavby a v 
průběhu výstavby jednotlivých rodinných domů bude použito na ohumusování 
nezastavěných částí pozemků (bude zahrnuto do souhrnné části dokumentace pro 
stavební řízení – Zásady organizace výstavby)  

- o činnostech souvisejících s nakládáním s ornicí a podornicí bude veden pracovní 
deník (viz ust. § 10, odst.2 vyhl. č.13/1994 Sb.) (bude zahrnuto do souhrnné části 
dokumentace pro stavební řízení – Zásady organizace výstavby) 

Stanovisko Magistrátu města Ústí nad Labem, Odboru životního prostředí ze dne 2.12.2015, 
pod č.j.MM/OŽP/4578/2015/V-15875/PerM 

- „Území řešené studií se má být v překryvu s územním systémem ekologické 
krajiny vymezeným v rámci ÚP Ústí nad Labem (LBK 604 Nad Božtěšicemi a 
LBC 132 Pod Severní Terasou). Z koordinačního výkresu uvedeného ÚP na 
interním mapovém portálu je patrné, že plocha je v bezprostředním kontaktu 
s LBC, nikoliv však překryv.“ 

- „Z hlediska zájmů ochrany životního prostředí v gesci odboru životního 
prostředí je studie bez připomínek.“ 

- Doplňující informace ze dne 7.1.2016 vyslovuje potřebu s úpravou LBK 
v novém ÚP Ústí nad Labem.  

Stanovisko Magistrátu města Ústí nad Labem, Odboru životního prostředí, souhlas s trasou 
přes pozemky ZPF ze dne 14.11.2011 pod č.j. OŽP 101370/S-trasa/2011/Z a jeho podmínky: 

- před započetím prací provést na dotčených plochách oddělenou skrývku ornice a 
podorniční zeminy; ornice bude použita na uvedení pozemků do původního stavu 
(bude zahrnuto do souhrnné části dokumentace pro stavební řízení – Zásady 
organizace výstavby) 

- provádět práce na pozemcích především v době vegetačního klidu (zpravidla od 
1.11. do 31.3.) (bude zahrnuto do souhrnné části dokumentace pro stavební řízení – 
Zásady organizace výstavby) 
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- provádět práce tak, aby na ZPF a jeho vegetačním krytu došlo k co nejmenším 
škodám (bude zahrnuto do souhrnné části dokumentace pro stavební řízení – Zásady 
organizace výstavby) 

- projednat včas zamýšlené provádění prací s vlastníkem, popř. nájemcem pozemku 
(bude zahrnuto do souhrnné části dokumentace pro stavební řízení – Zásady 
organizace výstavby) 

- učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plynných látek poškozujících 
zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt (bude zahrnuto do souhrnné části 
dokumentace pro stavební řízení – Zásady organizace výstavby) 

- bezprostředně po skončení účelu nezemědělského využití zemědělských pozemků 
uvést pozemky do původního stavu (bude zahrnuto do souhrnné části dokumentace 
pro stavební řízení – Zásady organizace výstavby) 

Stanovisko Magistrátu města Ústí nad Labem, Odboru životního prostředí, souhlas se 
stavbou v ochranném pásmu lesa ze dne 21.11.2011 pod č.j. OŽP/67945/2011/ŠkP a jeho 
podmínky: 

- souhlas s územním rozhodnutím na umístění stavby, musí být v souladu s územním 
plánem města Ústí nad Labem (je splněno – viz stanovisko OÚPaSM MmÚL) 

- při realizaci stavby je nutno dbát základních povinností k ochraně pozemků určených 
k plnění funkcí lesa uvedených v §§ 13, 20, 21 zákona č. 289/1995 Sb. zákona o 
lesích (bude zahrnuto do souhrnné části dokumentace pro stavební řízení – Zásady 
organizace výstavby) 

- záměr bude realizován podle předložené dokumentace (bude splněno tím, že 
projektová dokumentace pro stavební řízení a realizační projektová dokumentace 
bude v souladu s dokumentací pro územní řízení) 

Vyjádření Magistrátu města Ústí nad Labem, Odboru životního prostředí k návrhu územní 
studie ze dne 2.12.2015 pod spis. zn.     Mm/OŽP/OP/74578/2015/PeM: 

- souhlas státní správy lesa 
- v případě manipulace s komunálním odpadem musí být komunikace 

dostatečně široké pro svozovou techniku 
- v případě doložení oprávněnosti jímek vodoprávní úřad souhlasí 

s navrhovaným způsobem likvidace odpadních vod 
- řešená oblast je mimo záplavová území 
- s hlediska ochrany přírody je plocha v bezprostředním kontaktu s LBC, nikoliv 

však v překryvu. Kontakt s ÚSES je akceptovatelný 
V doplňujícím dodatku je uvedeno, že při řešení nového ÚP je potřeba kalkulovat 
s úpravou LBK.  

 

 

 

 

 

 

 

 


