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Magistrát města Teplice, odbor územního plánování a stavebního řádu

Úvod
Tento dokument se zabývá popisem pozitiv a negativ, záměrů a problémů k řešení v ÚPD obcí v rámci
území SO ORP Teplice. Karty s informacemi jsou řazeny abecedně po jednotlivých obcích a obsahují
přehled problémů a záměrů, zjištěných dotazníkovým průzkumem obcí a případně doplněné vlastním
průzkumem. Záměry a problémy jsou popsány a řazeny dle jednotlivých hledisek vyplývajících
z datového modelu popsaných níže.

Typ záměru
 záměr dopravní infrastruktury
 záměr technické infrastruktury
 záměr urbanistický
 záměr využití krajiny
 záměr ostatní

Zkratka
ZD
ZT
ZU
ZK
ZO

Typ problému
 problém (závada) dopravní infrastruktury
 problém (závada) technické infrastruktury
 problém (závada) hygienický
 problém (závada) urbanistický
 problém (závada) využití krajiny
 problém (závada) ostatní

Zkratka
PD
PT
PH
PU
PK
PO

Úroveň řešení
 zásady územního rozvoje
 územní plán
 problém postihující vývoj území avšak neřešitelný v
ÚPD

Zkratka
ZUR
UP
X

Číslování záměrů a problémů je řazeno v číselné řadě od 1 v jednotlivých kategoriích v celém
zájmovém území, tedy SO ORP Teplice. V následující tabulce jsou uvedeny kategorie střetů v území
podle datového modelu a jejich typy uvádějící konkrétní jev ve střetu se záměrem. V jednotlivých
tabulkách střetů v kartách obcí je možné geometrii také rozpoznat podle toho, zda je spočtena
plocha střetu.

Kategorie střetu
Střet záměru s limitem technickým
Střet záměru s limitem přírodním
Střet záměru s limitem hygienickým

Zkratka
ST
SP
SH
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Typ střetu
Záměr ÚP zasahuje do I. nebo II. třídy ochrany BPEJ
Záměr ÚP zasahuje do ložiska nerostných surovin
Záměr ÚP zasahuje do chráněného ložiskového území
Záměr ÚP zasahuje do poddolovaného území
Záměr ÚP zasahuje do sesuvného území
Záměr ÚP zasahuje do záplavového území
Záměr ÚP zasahuje do záměru ZÚR
Záměr ÚP zasahuje do rezervy ze ZÚR
Koridor silnice I. třídy prochází záplavovým územím Q100
Koridor silnice I. třídy prochází zastavěným územím
Koridor silnice II. třídy prochází regionálním biocentrem
Koridor vysokorychlostní tratě prochází významným krajinným
prvkem registrovaným
Koridor vysokorychlostní tratě prochází nadregionálním biocentrem
Koridor vysokorychlostní tratě prochází regionálním biocentrem
Koridor vysokorychlostní tratě prochází zastavěným
Návrh železniční tratě prochází záplavovým územím Q100
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Zkratka
ZPo12B
ZPoLO
ZPoLU
ZPoPU
ZPoSU
ZPoZQ
ZPoZUR
ZPoZURr
nS1-ZQs
nS1-ZUS
nS2-RCs

Geometrie
Polygon
Polygon
Polygon
Polygon
Polygon
Polygon
Polygon
Polygon
Bod
Bod
Bod

nVR-KPs
nVR-NCs
nVR-RCs
nVR-ZUs
nZE-ZQs

Bod
Bod
Bod
Bod
Bod
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1. Bořislav
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Pozitiva
Širší územní vztahy
Negativa
Prostorové a funkční
uspořádání území
Struktura osídlení
Sociodemografické
podmínky a bydlení
Příroda a krajina

Pozitiva

spolupráce s dalšími obcemi v rámci svazků obcí nebo
MAS
Vztahy související s relativně odlehlou polohou v rámci
SO ORP
Kulturní památky, vyhlídková místa, území
s dochovanými nebo částečně dochovanými
urbanistickými hodnotami

Negativa
Pozitiva
Negativa
Pozitiva
Negativa
Pozitiva
Negativa

Vodní režim a
horninové prostředí

Pozitiva

Kvalita životního
prostředí

Pozitiva

Negativa

Negativa
Zemědělský půdní fond
a pozemky určené k
plnění funkcí lesa
Občanská vybavenost
včetně její dostupnosti
a veřejná prostranství
Dopravní a technická
infrastruktura včetně
jejich dostupnosti
Ekonomické a
hospodářské podmínky

Vysvětlivky:
1 – Horninové prostředí a geologie
2 – Vodní režim
3 – Hygiena životního prostředí
4 – Ochrana přírody a krajiny
5 – Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění
funkcí lesa
6 – Veřejná technická infrastruktura
7 – Veřejná dopravní infrastruktura
8 – Socio-demografické podmínky
9 – Bydlení
10 – Rekreace
11 – Regionální ekonomika
12 – Trh práce
13 – Daňová výtěžnost

Pozitiva
Negativa
Pozitiva
Negativa
Pozitiva
Negativa
Pozitiva
Negativa

Kladné migrační saldo (2019), vysoký podíl
vysokoškolsky vzdělaných obyvatel
Vysoký index stáří, Vyšší podíl starších domů, domy u
silnice I/8
CHKO České Středohoří
Ochranné pásmo vodního zdroje, absence aktivní zóny
záplavového území
Poddolovaná území, sesuvná území
Kvalitní životní prostředí díky rozsahu hodnotného
krajinného prostředí CHKO České středohoří na území
obce
Podvyužívané objekty - brownfield
Nadprůměrný podíl orné půdy v rámci ORP, investice do
půdy (meliorace)
Významný úbytek orné půdy
Sportovní a rekreační vybavení, základní občanská
vybavenost
Horší dostupnost občanského vybavení v Teplicích
Silnice I. třídy, přímé napojení na železnici, obec je
odkanalizována a plynofikována
Vysoká intenzita tranzitní dopravy
Vysoká míra podnikatelské aktivity
Vysoký podíl nezaměstnaných osob
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Rekreace a cestovní
ruch
Bezpečnost a ochrana
obyvatel

Pozitiva
Negativa
Pozitiva
Negativa

Rekreační i turistický potenciál – jednodenní i vícedenní;

Absence SDH

Významné hodnoty na území obce
► CHKO České středohoří
Významné limity na území obce
► Sesuvné území
► Poddolované území
► CHKO České středohoří
► Prvky ÚSES
► Elektrické vedení velmi vysokého napětí
Záměry území
Popis

Typ

vodní nádrž Bílka - nelokalizováno

ZK

Kód
1

Úroveň řešení
UP

Problémy k řešení
Popis

Typ

Kód

Úroveň řešení

S1 zatěžuje exhalacemi zastavěné území

PD

1

UP

VRT - omezení - nelokalizováno

PD

87

ZUR

Střety záměrů s limity
Kategorie
SP

SZ
Celkem

Typ střetu

Rozloha střetů v obci [ha]

Počet střetů v obci

ZPo12B

0,039

2

ZPoLO

1,241

5

ZPoLU

14,845

8

nVR-NCs

-

1

ZPoZURr

4,479

3

20,604

19

Komentář ke zjištěným problémům:
► problémy PD představují dopravní závady v území, jejichž prověření a řešení ÚAP
navrhují zahrnout do řešení územních plánů či jejich změn;
Území obce Bořislav se dotýká problematika konfliktu chráněných ložiskových území se záměry na
plošný rozvoj zástavby. Tento problém má obecný charakter a ÚAP ho navrhují řešit nejen v rámci
jednotlivých územních plánů, ale nalézt společný koordinovaný postup řešení na nadmístní
(regionální) úrovni.
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2. Bystřany
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Širší územní vztahy

7

Pozitiva

Vysvětlivky:
1 – Horninové prostředí a geologie
2 – Vodní režim
3 – Hygiena životního prostředí
4 – Ochrana přírody a krajiny
5 – Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí
lesa
6 – Veřejná technická infrastruktura
7 – Veřejná dopravní infrastruktura
8 – Socio-demografické podmínky
9 – Bydlení
10 – Rekreace
11 – Regionální ekonomika
12 – Trh práce
13 – Daňová výtěžnost

spolupráce s dalšími obcemi v rámci svazků obcí nebo
MAS; bezprostřední návaznost na Teplice

Negativa
Pozitiva
Prostorové a funkční
uspořádání území
Negativa
Struktura osídlení
Sociodemografické
podmínky a bydlení
Příroda a krajina

Pozitiva
Negativa
Pozitiva
Negativa
Pozitiva
Negativa

Vodní režim a
horninové prostředí
Kvalita životního
prostředí

Pozitiva
Negativa

Dlouhodobý nárůst počtu obyvatel migrací, vysoké
migrační saldo (2019)
Vysoký index stáří, vyšší podíl starších domů
Maloplošné zvláště chráněné území, Natura 2000,
regionální ÚSES
Nízký koeficient ekologické stability
Chráněné ložiskové území, ochranné pásmo vodního
zdroje
Poddolovaná území, sesuvná území, aktivní zóna
záplavového území

Pozitiva
Negativa

Zemědělský půdní fond Pozitiva
a pozemky určené k
plnění funkcí lesa
Negativa
Občanská vybavenost
včetně její dostupnosti
a veřejná prostranství
Dopravní a technická
infrastruktura včetně
jejich dostupnosti

Kulturní památky, vyhlídková místa, území
s dochovanými nebo částečně dochovanými
urbanistickými hodnotami
Uspořádání území je značně podřízeno stavbám pro
tranzitní dopravu a potřebám technické infrastruktury
Teplic

Pozitiva

Podvyužívané objekty – brownfield, negativní vlivy
tranzitní silniční dopravy
Nadprůměrný podíl orné půdy v rámci ORP, investice do
půdy (meliorace)
Podprůměrný podíl PUPFL v rámci ORP, významný
úbytek orné půdy
Bezprostřední dostupnost veškerých druhů občanského
vybavení v Teplicích

Negativa
Pozitiva
Negativa

Silnice I. třídy, přímé napojení na železnici, obec je
odkanalizována a plynofikována
Vysoká intenzita dopravy, dlouhodobá absence tzv.
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Ekonomické a
hospodářské podmínky
Rekreace a cestovní
ruch
Bezpečnost a ochrana
obyvatel

Pozitiva
Negativa
Pozitiva
Negativa
Pozitiva
Negativa

Kladrubské spojky na silnici I/13 (příčina nadměrného
tranzitu)
Nízký podíl nezaměstnaných osob
Rekreační i turistický potenciál – jednodenní i vícedenní

Absence SDH

Významné hodnoty na území obce
► NATURA 2000 – evropsky významné lokality
► Maloplošné zvláštně chráněné území
► Ložiska nerostných surovin
Významné limity na území obce
► Sesuvné území
► Záplavové území
► Velmi vysokotlaký plynovod
► Elektrické vedení velmi vysokého napětí
► Poddolované území
► Maloplošné zvláštně chráněné území
► NATURA 2000 – evropsky významné lokality
Záměry území
Popis

Typ

Kód

Úroveň řešení

výstavba chodníku

ZD

2

X

výstavba splaškové kanalizace

ZT

1

X

rekonstrukce komunikace

ZD

1

X

Prodej pozemku - výstavba RD

ZO

1

UP

zvětšení zastavitelného území Bystřany

ZO

2

UP

zastavitelné území pro bydlení

ZU

4

UP

zastavitelné území pro bydlení, dopravní vazba na zástavbu v Drahkově ZU
rekreační a odpočinková zóna v bývalém "Zemníku Nechvalice" u
Nových Dvorů
ZU

3

UP

1

UP

Problémy k řešení
Popis

Typ

Kód

Úroveň řešení

S1 křižuje regionální biocentrum

PD

2

UP

S1 prochází záplavovým územím

PD

3

UP

S1 prochází aktivním záplavovým územím
druhý sjezd v obci Bystřany ze silnice 1/8 (vpravo ve směru od Prahy
na Teplice).

PD

4

UP

PD

84

UP

napojení průmyslového areálu na silnici I/8

PD

85

UP
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Popis

Typ

Kód

Úroveň řešení

komunikační propojení (vozidla i pěší) obce Nové Dvory a Bystřan
Světice - Sluneční vrch + možnost další výstavby RD – problémová
dopr. Infrastruktura do lokality po pozemku p. č. 408/5

PD

86

UP

PO

1

UP

Rekonstrukce obřadní síně

PO

2

X

Vodovodní řad Bystřany Světice + vodojem
zvýšený výskyt spodní vody ve třech lokalitách

PT

2

X

PT

16

UP

Výstavba RD na Lišce – nedostatečná dopravní infrastruktura

PU

1

UP

Zastavěné území v záplavovém území

PU

2

UP

Střety záměrů s limity
Kategorie
SP

Typ střetu

Rozloha střetů v obci [ha]

Počet střetů v obci

ZPo12B

11,526

19

ZPoLO

10,961

16

ZPoLU

3,357

5

nS1-ZQs

-

1

ST

nS1-ZUS

-

2

SZ

ZPoZUR

0,650

2

26,494

45

Celkem

Komentář ke zjištěným problémům:
► problémy PD představují dopravní závady v území, jejichž prověření a řešení ÚAP
navrhují zahrnout do řešení územních plánů či jejich změn; nadmístní záměr dostavby
Kladrubské spojky (silnice I/13) spadá do kompetence ZÚR Ústeckého kraje
► problémy PT představují potenciální ohrožení využití území a problémové napojení na
technickou infrastrukturu, v územním plánu je třeba přizpůsobit řešení územního plánu
tak, aby eliminovalo potenciální ohrožení;
Území obce Bystřany se dotýká problematika konfliktu chráněných ložiskových území se záměry na
plošný rozvoj zástavby. Tento problém má obecný charakter a ÚAP navrhují jej řešit nejen v rámci
jednotlivých územních plánů, ale nalézt společný koordinovaný postup řešení na nadmístní
(regionální) úrovni. V rozvojových záměrech obce je také více než 11 ha záměrů zasahujících do I. a II.
třídy ochrany BPEJ. Při zpracování změny ÚP je žádoucí tento zásah minimalizovat.
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3. Bžany
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Pozitiva

Vysvětlivky:
1 – Horninové prostředí a geologie
2 – Vodní režim
3 – Hygiena životního prostředí
4 – Ochrana přírody a krajiny
5 – Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí
lesa
6 – Veřejná technická infrastruktura
7 – Veřejná dopravní infrastruktura
8 – Socio-demografické podmínky
9 – Bydlení
10 – Rekreace
11 – Regionální ekonomika
12 – Trh práce
13 – Daňová výtěžnost

spolupráce s dalšími obcemi v rámci svazků obcí nebo
MAS

Negativa
Prostorové a funkční
uspořádání území

Pozitiva

Kulturní památky, vyhlídkové místo, území
s dochovanými nebo částečně dochovanými
urbanistickými hodnotami

Negativa
Struktura osídlení
Sociodemografické
podmínky a bydlení
Příroda a krajina
Vodní režim a
horninové prostředí

Pozitiva
Negativa
Pozitiva
Negativa
Pozitiva
Negativa
Pozitiva
Negativa

Kvalita životního
prostředí
Zemědělský půdní fond
a pozemky určené k
plnění funkcí lesa
Občanská vybavenost
včetně její dostupnosti
a veřejná prostranství

Pozitiva
Negativa

Dopravní a technická
infrastruktura včetně
jejich dostupnosti

Pozitiva

Pozitiva
Negativa
Pozitiva

Členitá struktura svébytných menších sídel (v prostředí
SHP, údolí Bíliny, České středohoří)
Kladné migrační saldo (2019)
Vysoký index stáří, Vyšší podíl starších domů
Dotek s CHKO České Středohoří, regionální ÚSES
Nízký koeficient ekologické stability
Chráněné ložiskové území, ochranné pásmo vodního
zdroje
Stará důlní díla, poddolovaná území, sesuvná území,
aktivní zóna záplavového území
Převažující hodnotné krajinné prostředí
Podvyužívané objekty - brownfield
Nadprůměrný podíl orné půdy v rámci ORP, investice do
půdy (meliorace)
Podprůměrný podíl PUPFL v rámci ORP
Dostupnost občanského vybavení v Teplicích

Negativa

Negativa

Pozitiva
Ekonomické a
hospodářské podmínky Negativa
Rekreace a cestovní
Pozitiva

Silnice I. třídy, přímé napojení na železnici, obec je
odkanalizována a plynofikována
Horší dostupnost ORP Teplice veřejnou dopravou,
Značná intenzita dopravy
Nízký podíl nezaměstnaných osob
Nízká daňová výtěžnost
Nachází se zde objekty pro individuální rodinnou
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ruch

rekreaci, Turistický potenciál

Bezpečnost a ochrana
obyvatel

Negativa
Pozitiva
Negativa

Absence SDH

Významné hodnoty na území obce
► CHKO České středohoří
► Ložiska nerostných surovin
Významné limity na území obce
► Záplavové území
► Chráněná krajinná oblast
► Prvky ÚSES
► Velmi vysokotlaký plynovod
► Elektrické vedení velmi vysokého napětí
► Sesuvné území
► Poddolované území
Záměry území
Popis

Typ

Kód

Úroveň řešení

multifunkční sportoviště - nelokalizováno

ZU

5

UP

vybudování kanalizace

ZT

3

X

určení ploch pro technickou infrastrukturu

ZT

2

UP

změna využití - rekreace, sportovní plocha

ZU

6

UP

Problémy k řešení
Popis

Typ

propady půdy a vyvěrání spodní vody, zatížení důlní činností nelokalizováno
chybí centrální splašková kanalizace a řešení ČOV, nedostatek pitné
vody

Kód

Úroveň řešení

PK

1

X

PT

3

X

chybí centrální splašková kanalizace

PT

4

X

chybí centrální splašková kanalizace

PT

5

X

nedostatek pitné vody

PT

6

X

Zastavěné území v záplavovém území

PU

3

UP

Střety záměrů s limity
Kategorie

Typ střetu

SP

ZPo12B

0,160

8

ZPoLO

41,526

26

ZPoLU

0,854

2

ZPoPU

6,477

9

ST

Rozloha střetů v obci [ha]
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Kategorie
Celkem

Typ střetu

Rozloha střetů v obci [ha]
49,017

Počet střetů v obci
45

Komentář ke zjištěným problémům:
► problémy uvedené pod typem PK a PU představují potenciální ohrožení využití území,
v územním plánu je třeba přizpůsobit řešení územního plánu tak, aby eliminovalo
potenciální ohrožení;
► problémy PT představují potenciální ohrožení využití území a problémové napojení na
technickou infrastrukturu, v územním plánu je třeba přizpůsobit řešení tak, aby
eliminovalo potenciální ohrožení;
Území obce Bžany se dotýká problematika konfliktu ložisek nerostných surovin se záměry na plošný
rozvoj zástavby. V rámci změn ÚP se doporučuje podrobně prověřit možnosti jak minimalizovat tento
střet.
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4. Dubí
1

2

13

2

1
12

3

0
-1

11

4

-2

10

5
9

6

8

Širší územní vztahy

7

Pozitiva

Vysvětlivky:
1 – Horninové prostředí a geologie
2 – Vodní režim
3 – Hygiena životního prostředí
4 – Ochrana přírody a krajiny
5 – Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí
lesa
6 – Veřejná technická infrastruktura
7 – Veřejná dopravní infrastruktura
8 – Socio-demografické podmínky
9 – Bydlení
10 – Rekreace
11 – Regionální ekonomika
12 – Trh práce
13 – Daňová výtěžnost

Dobré napojení do Německa po silnici I/8, spolupráce
s dalšími obcemi v rámci svazků obcí nebo MAS

Negativa
Prostorové a funkční
uspořádání území

Pozitiva
Negativa
Pozitiva

Struktura osídlení
Negativa
Sociodemografické
podmínky a bydlení

Příroda a krajina

Pozitiva
Negativa
Pozitiva

Kulturní památky, vyhlídková místa, území
s dochovanými nebo částečně dochovanými
urbanistickými hodnotami
Území s archeologizovanými urbanistickými hodnotami
(zaniklé obce) a zničenými urbanistickými hodnotami
Rozmanitá struktura osídlení (městské, venkovské,
horské)
Struktura sídel zahrnuje odlehlá sídla v Krušných horách
vyžadující podporu (Cínovec)
Dlouhodobý nárůst obyvatelstva migrací, vysoké
migrační saldo (2019)
Vysoký index stáří obyvatel
Maloplošné zvláště chráněné území, Natura 2000,
Přírodní park Východní Krušné hory, nadregionální a
regionální ÚSES, vysoký koeficient ekologické stability

Negativa
Pozitiva
Vodní režim a
horninové prostředí
Negativa
Kvalita životního
prostředí
Zemědělský půdní fond
a pozemky určené k
plnění funkcí lesa
Občanská vybavenost
včetně její dostupnosti
a veřejná prostranství

Pozitiva
Negativa
Pozitiva
Negativa
Pozitiva

Chráněné ložiskové území, ložisková ochrana strategicky
významných surovin (zejm. lithium), ochranné pásmo
vodního zdroje, lázeňské místo Dubí
Nevyjasněný způsob využití ložisek strategických
surovin, stará důlní díla, poddolovaná území, sesuvná
území, aktivní zóna záplavového území
Kvalitní životní prostředí díky rozsahu hodnotného
krajinného prostředí Krušných hor na území obce
Podvyužívané objekty a areály - brownfield
Nadprůměrný podíl PUPFL v rámci ORP, investice do
půdy (meliorace)
Podprůměrný podíl orné půdy v rámci ORP
Přiměřený rozsah občanského vybavení a snadná
dostupnost občanského vybavení v Teplicích

Negativa
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Dopravní a technická
infrastruktura včetně
jejich dostupnosti

Pozitiva

Negativa
Pozitiva
Ekonomické a
hospodářské podmínky Negativa
Rekreace a cestovní
ruch
Bezpečnost a ochrana
obyvatel

Pozitiva
Negativa
Pozitiva
Negativa

Silnice I. třídy, hraniční přechod, přímé napojení na
specifickou horskou železnici, dobrá dostupnost ORP
Teplice veřejnou dopravou, obec je odkanalizována a
plynofikována
Relativně vysoká intenzita dopravy, přerušená železniční
trať v Moldavě
Existence významných zaměstnavatelů
Vysoký podíl nezaměstnaných osob
Obcí prochází Krušnohorská magistrála, značný
turistický potenciál Krušných hor
Stanice policie ČR, Městská policie, SDH

Významné hodnoty na území obce
►
►
►
►
►
►

NATURA 2000 – ptačí oblasti
NATURA 2000 – evropsky významné lokality
Maloplošné zvláštně chráněné území
Ložiska nerostných surovin
Přírodní park
Chráněná oblast přírodní akumulace vod

Významné limity na území obce
► Sesuvné území
► Záplavové území
► NATURA 2000 – ptačí oblasti
► NATURA 2000 – evropsky významné lokality
► Prvky ÚSES
► Přírodní park
► Velmi vysokotlaký plynovod
► Elektrické vedení velmi vysokého napětí
► Poddolované území
► Maloplošné zvláštně chráněné území
Záměry území
Popis

Typ

Kód

Úroveň řešení

kanalizace Drahůnky, kanalizace Pod Lesem – Mstišov

ZT

4

X

nová ZŠ Dubí – lokalita Údolí

ZU

7

UP

výstavba nového parku ul. Krušnohorská

ZU

8

UP

Problémy k řešení
Popis

Typ

Kód

Úroveň řešení

S1 zatěžuje exhalacemi zastavěné území

PD

5

UP

S2 zatěžuje exhalacemi zastavěné území

PD

6

UP

železnice zatěžuje zastavěné území

PD

7

UP
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Střety záměrů s limity
Kategorie
SP

ST
Celkem

Typ střetu

Rozloha střetů v obci [ha]

Počet střetů v obci

ZPo12B

2,305

2

ZPoLO

6,628

9

ZPoLU

13,716

22

ZPoPU

169,704

115

192,353

148

Komentář ke zjištěným problémům:
► problémy PD představují dopravní závady v území, jejichž prověření a řešení ÚAP
navrhují zahrnout do řešení územních plánů či jejich změn;
Území obce Dubí se dotýká problematika konfliktu chráněných ložiskových území a poddolovaných
území se záměry na plošný rozvoj zástavby. Tento problém má obecný charakter a ÚAP navrhují jej
řešit nejen v rámci jednotlivých územních plánů, ale nalézt společný koordinovaný postup řešení na
nadmístní (regionální) úrovni. Zásadní problém obce je další postup při plánovaném využití ložisek
strategických surovin (zejm. Lithia). Jedná se o problematiku rozměru místního, nadmístního regionálního až celostátního, vyžadující řešení jak v ZÚR ÚK tak v ÚP obce.
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5. Duchcov
1

2
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1
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7

Pozitiva
Širší územní vztahy
Negativa

Prostorové a funkční
uspořádání území

Pozitiva

Negativa
Pozitiva
Struktura osídlení
Sociodemografické
podmínky a bydlení

Negativa
Pozitiva
Negativa
Pozitiva

Příroda a krajina
Negativa
Pozitiva
Vodní režim a
horninové prostředí

Negativa

Pozitiva
Kvalita životního
prostředí
Negativa
Zemědělský půdní fond Pozitiva

Vysvětlivky:
1 – Horninové prostředí a geologie
2 – Vodní režim
3 – Hygiena životního prostředí
4 – Ochrana přírody a krajiny
5 – Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí
lesa
6 – Veřejná technická infrastruktura
7 – Veřejná dopravní infrastruktura
8 – Socio-demografické podmínky
9 – Bydlení
10 – Rekreace
11 – Regionální ekonomika
12 – Trh práce
13 – Daňová výtěžnost

spolupráce s dalšími obcemi v rámci svazků obcí nebo
MAS, Poloha na hranici rozvinutější východní části SHP
(Teplicka a Ústecka)
Poloha na hranici méně rozvinuté západní části SHP
(Mostecka a Chomutovska)
Kulturní památky vč. Národní kulturní památky, městská
památková zóna, vyhlídkové místo, území
s dochovanými nebo částečně dochovanými
urbanistickými hodnotami
Území s archeologizovanými urbanistickými hodnotami
(zaniklé obce těžební činností)
Koncentrované uspořádání města Duchcov
Těžební činností zcela odstraněná sídelní struktura
západní poloviny správního území
Vysoké migrační saldo (2019)
Dlouhodobý úbytek obyvatelstva migrací, Vyšší podíl
starších domů
Regionální ÚSES, pokročilý stupeň rekultivačních prací
na vnější výsypce Pokrok a vnitřní výsypce lomu Bílina
Krajina zcela přetvořená těžební činností, celkově nízký
koeficient ekologické stability
Chráněné ložiskové území, absence aktivní zóny
záplavového území
Formálně platná ale již nevyužitelná chráněná ložisková
území, stará důlní díla, poddolovaná území, sesuvná
území
Výrazné zlepšení kvality ŽP přesunem aktivních
těžebních činností západním směrem mimo správní
území města
Podvyužívané objekty a areály - brownfield, zhoršená
celková kvalita ovzduší překročením limitů zdrLV a
zdrCA, dosud neprovedená rekultivace bývalého
odkaliště ELE
Nárůst podílu orné půdy o 14 % od r. 2010, nárůst
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a pozemky určené k
plnění funkcí lesa
Negativa
Občanská vybavenost
včetně její dostupnosti
a veřejná prostranství
Dopravní a technická
infrastruktura včetně
jejich dostupnosti

Pozitiva
Negativa
Pozitiva

Negativa
Pozitiva
Ekonomické a
hospodářské podmínky Negativa
Rekreace a cestovní
ruch
Bezpečnost a ochrana
obyvatel

podílu PUPFL rekultivacemi, investice do půdy
(meliorace)
Podprůměrný podíl PUPFL v rámci ORP
Kompletní rozsah občanského vybavení, dobrá
dostupnost vyšších druhů vybavení v Teplicích

Pozitiva
Negativa
Pozitiva
Negativa

Vazba na silnici I. třídy, přímé napojení na železnici
celostátního významu, dobrá dostupnost ORP Teplice
veřejnou dopravou, obec je odkanalizována a
plynofikována
dosud neprovedená stavba severního obchvatu silnice
II/254
Existence významných zaměstnavatelů
Nízká míra podnikatelské aktivity, Vysoký podíl
nezaměstnaných osob
Rekreační i turistický potenciál, ale pouze pro
krátkodobou každodenní rekreaci.
Stanice policie ČR, Městská policie, HZS

Významné hodnoty na území obce
► Ložiska nerostných surovin
► Území s dochovanými urbanistickými hodnotami a architektonicky cennou zástavbou
Významné limity na území obce
► Poddolované území
► Záplavové území
► Prvky ÚSES
► Velmi vysokotlaký plynovod
► Elektrické vedení velmi vysokého napětí
► Sesuvné území
Záměry území
Popis

Typ

Kód

Úroveň řešení

průmyslová zóna (logistické centrum) - omezit dopravu (průjezd
městem, obnova vlečky)

ZO

3

UP

areál TDV - obnova, likvidace ekologické zátěže

ZT

5

UP

areál rodinných domů

ZU

9

UP

Problémy k řešení
Popis

Typ

Kód

Úroveň řešení

Silnice II. třídy úrovňově křižuje železniční trať

PD

8

UP

železnice zatěžuje zastavěné území

PD

10

UP

S2 zatěžuje exhalacemi zastavěné území

PD

11

UP
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Popis

Typ

Zastavěné území v záplavovém území

PU

Kód
4

Úroveň řešení
UP

Střety záměrů s limity
Kategorie
SP

Typ střetu

Rozloha střetů v obci [ha]

ZPo12B

0,014

10

ZPoLO

11,177

16

ZPoLU

30,179

42

ZPoZQ

3,656

5

-

1

81,494

52

2,259

3

128,780

129

nS2-RCs
ST

ZPoPU

SZ

ZPoZURr

Celkem

Počet střetů v obci

Komentář ke zjištěným problémům:
► problémy PD představují dopravní závady v území (zejm. obchvat II/254), jejichž
prověření a řešení ÚAP navrhují potvrdit nebo nově zahrnout do řešení územních plánů či
jejich změn;
► problém PU4 představuje problém, částečně řešitelný územním plánem a je žádoucí jeho
řešení prověřit – aktualizovat v rámci nejbližší změny.
Území obce Duchcov se dotýká problematika konfliktu ložisek nerostných surovin, poddolovaných
území a chráněných ložiskových území (často jen formálně držených) se záměry na plošný rozvoj
zástavby. Tento problém má obecný charakter a ÚAP navrhují jej řešit nejen v rámci jednotlivých
územních plánů, ale nalézt společný koordinovaný postup řešení na nadmístní (regionální) úrovni.
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6. Háj u Duchcova
1
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Širší územní vztahy

7

Pozitiva

Vysvětlivky:
1 – Horninové prostředí a geologie
2 – Vodní režim
3 – Hygiena životního prostředí
4 – Ochrana přírody a krajiny
5 – Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí
lesa
6 – Veřejná technická infrastruktura
7 – Veřejná dopravní infrastruktura
8 – Socio-demografické podmínky
9 – Bydlení
10 – Rekreace
11 – Regionální ekonomika
12 – Trh práce
13 – Daňová výtěžnost

spolupráce s dalšími obcemi v rámci svazků obcí nebo
MAS, příslušnost k podhorskému sídelnímu pásu
s vazbou na Teplice a Litvínov

Negativa
Prostorové a funkční
uspořádání území
Struktura osídlení
Sociodemografické
podmínky a bydlení

Příroda a krajina

Pozitiva

Kulturní památka, území s dochovanými nebo částečně
dochovanými urbanistickými hodnotami

Negativa
Pozitiva
Negativa
Pozitiva
Negativa
Pozitiva

Rostlé, různotvárné osídlení administrativně spojené do
jednoho správního území
Dlouhodobý významný nárůst počtu obyvatel, Nízký
index stáří
Záporné migrační saldo (2019)
Maloplošné zvláště chráněné území, Natura 2000,
Přírodní park Loučenská hornatina, nadregionální a
regionální ÚSES

Negativa
Vodní režim a
horninové prostředí
Kvalita životního
prostředí
Zemědělský půdní fond
a pozemky určené k
plnění funkcí lesa
Občanská vybavenost
včetně její dostupnosti
a veřejná prostranství
Dopravní a technická
infrastruktura včetně
jejich dostupnosti
Ekonomické a
hospodářské podmínky

Pozitiva
Negativa
Pozitiva
Negativa
Pozitiva

Chráněné ložiskové území, ochranné pásmo vodního
zdroje, absence aktivní zóny záplavového území
Stará důlní díla, poddolovaná území
Podvyužívané objekty - brownfield
Nadprůměrný podíl orné půdy v rámci ORP, investice do
půdy (meliorace)

Negativa
Pozitiva

Dostupnost občanského vybavení v Teplicích a v
Litvínově

Negativa
Pozitiva
Negativa
Pozitiva
Negativa

Přímé napojení na silnici I. tř. (I/27), na železnici, obec je
odkanalizována a plynofikována
Nízký podíl nezaměstnaných osob
Nízká daňová výtěžnost, Nízká míra podnikatelské

- 17 -

Magistrát města Teplice, odbor územního plánování a stavebního řádu

Rekreace a cestovní
ruch
Bezpečnost a ochrana
obyvatel

aktivity
Rekreační i turistický potenciál – krátkodobý, daný
vztahem ke Krušným horám

Pozitiva
Negativa
Pozitiva
Negativa

Absence SDH

Významné hodnoty na území obce
►
►
►
►
►

NATURA 2000 – evropsky významné lokality
Maloplošné zvláštně chráněné území
Ložiska nerostných surovin
Přírodní park
Chráněná oblast přírodní akumulace vod

Významné limity na území obce
► Poddolované území
► Záplavové území
► NATURA 2000 – evropsky významné lokality
► Prvky ÚSES
► Maloplošné zvláštně chráněné území
► Velmi vysokotlaký plynovod
► Elektrické vedení velmi vysokého napětí
Záměry území
Popis

Typ

Kód

Úroveň řešení

agroturistika a v malém rozsahu rozvoj rodinné rekreace a bydlení v
Domaslavicích

ZU

10

UP

revitalizace sportovního areálu - připravena realizace 2021/2022

ZU

11

X

změna funkčního režimu B5/2 z ploch bydlení na smíšený režim využití

ZU

13

UP

změna plochy na plochu pro bydlení
vytvořit „střed obce“ v prostoru pod Sokolovnou – směrem k areálu s
plochou VL (původní objekt kameniny), zamýšlí přesunout budovu OÚ,
vytvořit zázemí pro údržbu obce s možností vytvoření sběrného místa

ZU

14

UP

ZU

12

UP

Typ

Kód

Problémy k řešení
Popis

Úroveň řešení

S1 prochází Q100

PD

12

UP

S2 prochází Q100
dopravní závady v prostoru silnice III/25612, vč. křižovatek se silnicemi
III/25614 a III/25613; posoudit možnost přeložky

PD

13

UP

PD

14

UP

železnice zatěžuje zastavěné území
I/27 zatěžuje exhalacemi zastavěné území a nepříznivé dispoziční
uspořádání křižovatky se silnicí III/25614

PD

15

UP

PD

16

UP

Neexistence kanalizace, budované bez stavební dokumentace,

PT

7

X
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Popis

Typ

Kód

Úroveň řešení

nezkolaudované, do roku 2020 užívané odchovnou selat a několika RD
Zastavěné území v záplavovém území
PU
nesouhlas občanů z této oblasti s další výstavbou RD, plochu NZ využít
jako PZ
PU
stále nerealizované část obce územním plánem určená k výstavbě RD rozděleno na 3 etapy
PU

5

UP

6

UP

7

UP

Střety záměrů s limity
Kategorie
SP

Typ střetu

Rozloha střetů v obci [ha]

ZPoLO

0,327

1

ZPoLU

2,073

16

ZPoSU

13,084

17

-

1

178,467

109

193,951

144

nS2-RCs
ST
Celkem

Počet střetů v obci

ZPoPU

Komentář ke zjištěným problémům:
► problémy PD představují dopravní závady v území, jejichž prověření a řešení ÚAP
navrhují zahrnout do řešení územních plánů či jejich změn;
► problém PT představuje potenciální ohrožení využití území a problémové napojení na
technickou infrastrukturu, v územním plánu je třeba přizpůsobit řešení tak, aby
eliminovalo potenciální ohrožení;
► problém PU5 představuje problém, částečně řešitelný územním plánem a je žádoucí jeho
řešení v rámci nejbližší změny.
Území obce Háj u Duchcova se dotýká problematika konfliktu poddolovaných území a sesuvných
území se záměry na plošný rozvoj zástavby. Tento problém ÚAP navrhují prověřit a řešit v rámci
územního plánu.
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7. Hrob
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Širší územní vztahy

7

Pozitiva

Vysvětlivky:
1 – Horninové prostředí a geologie
2 – Vodní režim
3 – Hygiena životního prostředí
4 – Ochrana přírody a krajiny
5 – Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí
lesa
6 – Veřejná technická infrastruktura
7 – Veřejná dopravní infrastruktura
8 – Socio-demografické podmínky
9 – Bydlení
10 – Rekreace
11 – Regionální ekonomika
12 – Trh práce
13 – Daňová výtěžnost

spolupráce s dalšími obcemi v rámci svazků obcí nebo
MAS, příslušnost k podhorskému sídelnímu pásu
s vazbou na Teplice a Litvínov

Negativa
Prostorové a funkční
uspořádání území
Struktura osídlení
Sociodemografické
podmínky a bydlení
Příroda a krajina

Pozitiva
Negativa
Pozitiva
Negativa
Pozitiva
Negativa
Pozitiva

Kulturní památky, území s dochovanými nebo částečně
dochovanými urbanistickými hodnotami
Území s archeologizovanými urbanistickými hodnotami
(zaniklé obce)
ucelená forma struktury sídla
Kladné migrační saldo (2019)
Maloplošné zvláště chráněné území, Natura 2000,
Přírodní park Loučenská hornatina, nadregionální a
regionální ÚSES, vysoký koeficient ekologické stability

Negativa
Vodní režim a
horninové prostředí
Kvalita životního
prostředí
Zemědělský půdní fond
a pozemky určené k
plnění funkcí lesa
Občanská vybavenost
včetně její dostupnosti
a veřejná prostranství
Dopravní a technická
infrastruktura včetně
jejich dostupnosti

Pozitiva
Negativa
Pozitiva
Negativa
Pozitiva
Negativa
Pozitiva

Chráněné ložiskové území, ochranné pásmo vodního
zdroje, vodní útvar povrchových vod
Stará důlní díla, poddolovaná území, sesuvná území,
aktivní zóna záplavového území
Podvyužívané objekty - brownfield
Nadprůměrný podíl PUPFL v rámci ORP, investice do
půdy (meliorace)
Podprůměrný podíl orné půdy v rámci ORP
Dostupnost občanského vybavení v Teplicích

Negativa
Pozitiva
Negativa
Pozitiva

Ekonomické a
hospodářské podmínky Negativa

Přímá vazba na silnici I. třídy (I/27), přímé napojení na
železnici, obec je odkanalizována a plynofikována
Zátěž z tranzitní dopravy po silnici I. tř.
Nízká daňová výtěžnost, Nízká míra podnikatelské
aktivity, Vysoký počet nezaměstnaných na jedno
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Magistrát města Teplice, odbor územního plánování a stavebního řádu

Rekreace a cestovní
ruch
Bezpečnost a ochrana
obyvatel

Pozitiva
Negativa
Pozitiva
Negativa

pracovní místo
Rekreační i turistický potenciál – jednodenní i více denní

Absence SDH

Významné hodnoty na území obce
►
►
►
►
►

NATURA 2000 – evropsky významné lokality
Maloplošné zvláštně chráněné území
Ložiska nerostných surovin
Přírodní park
Chráněná oblast přírodní akumulace vod

Významné limity na území obce
► Sesuvné území
► Poddolované území
► Záplavové území
► NATURA 2000 – evropsky významné lokality
► Prvky ÚSES
► Maloplošné zvláštně chráněné území
► Velmi vysokotlaký plynovod
Problémy k řešení
Popis

Typ

Kód

Úroveň řešení

S1 prochází Q100

PD

17

UP

S2 prochází Q100

PD

18

UP

S1 zatěžuje exhalacemi zastavěné území

PD

19

UP

S2 zatěžuje exhalacemi zastavěné území

PD

20

UP

železnice zatěžuje zastavěné území

PD

21

UP

Špatný technický stav kulturních památek

PO

3

X

Špatný technický stav infrastruktury

PT

1

X

Nedořešené území po těžbě uhlí

PK

6

UP

Zastavěné území v záplavovém území

PU

8

UP

Střety záměrů s limity
Kategorie
SP

Typ střetu

Rozloha střetů v obci [ha] Počet střetů v obci

ZPo12B

7,097

2

ZPoLO

4,942

11

ZPoLU

0,365

12

ZPoZQ

0,014

5

ZPoSU

5,797

13
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Kategorie
ST
Celkem

Typ střetu
ZPoPU

Rozloha střetů v obci [ha] Počet střetů v obci
0,099

16

18,315

59

Komentář ke zjištěným problémům:
► problémy PD představují dopravní závady v území, jejichž prověření a řešení ÚAP
navrhují zahrnout do řešení územních plánů či jejich změn;
► problém PT představuje potenciální ohrožení využití území a problémové napojení na
technickou infrastrukturu, v územním plánu je třeba přizpůsobit řešení tak, aby
eliminovalo potenciální ohrožení;
► problém PU8 představuje problém, částečně řešitelný územním plánem a je žádoucí jeho
řešení v rámci nejbližší změny.
Území obce Hrob se dotýká problematika konfliktu ložisek nerostných surovin a sesuvných území se
záměry na plošný rozvoj zástavby. Tento problém má obecný charakter a ÚAP navrhují řešit tento
problém nejen v rámci jednotlivých územních plánů, ale nalézt společný koordinovaný postup řešení
na nadmístní (regionální) úrovni. V obci je také více než 7 ha záměrů zasahujících do I. a II. třídy
ochrany ZPF. Při zpracování změny ÚP je žádoucí tento zásah minimalizovat.
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8. Jeníkov
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7

Pozitiva

Vysvětlivky:
1 – Horninové prostředí a geologie
2 – Vodní režim
3 – Hygiena životního prostředí
4 – Ochrana přírody a krajiny
5 – Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí
lesa
6 – Veřejná technická infrastruktura
7 – Veřejná dopravní infrastruktura
8 – Socio-demografické podmínky
9 – Bydlení
10 – Rekreace
11 – Regionální ekonomika
12 – Trh práce
13 – Daňová výtěžnost

spolupráce s dalšími obcemi v rámci svazků obcí nebo
MAS, poloha v návaznosti na ORP Teplice

Negativa
Prostorové a funkční
uspořádání území

Pozitiva
Negativa

Kulturní památky, území s dochovanými nebo částečně
dochovanými urbanistickými hodnotami
Území s archeologizovanými urbanistickými hodnotami
(zaniklé obce)

Pozitiva
Struktura osídlení
Sociodemografické
podmínky a bydlení

Příroda a krajina

Negativa
Pozitiva
Negativa

Pozitiva
Negativa

Vodní režim a
horninové prostředí
Kvalita životního
prostředí
Zemědělský půdní fond
a pozemky určené k
plnění funkcí lesa
Občanská vybavenost
včetně její dostupnosti
a veřejná prostranství
Dopravní a technická
infrastruktura včetně
jejich dostupnosti

Pozitiva
Negativa

Rostlé, různotvárné osídlení administrativně spojené do
jednoho správního území
Kladné migrační saldo (2019)
Dlouhodobý významný pokles počtu obyvatel, Vysoký
index stáří
Maloplošné zvláště chráněné území, Natura 2000,
regionální ÚSES, značný podíl vodních ploch, součást
možného ekologického propojení Krušné hory – České
středohoří
Nízký koeficient ekologické stability
Chráněné ložiskové území, ochranné pásmo vodního
zdroje, vodní útvar povrchových vod
Stará důlní díla, poddolovaná území, sesuvná území,
aktivní zóna záplavového území

Pozitiva
Negativa
Pozitiva
Negativa
Pozitiva

Podvyužívané objekty - brownfield, Zhoršená celková
kvalita ovzduší překročením limitů zdrCA
Nadprůměrný podíl orné půdy v rámci ORP, investice do
půdy (meliorace)
Podprůměrný podíl PUPFL v rámci ORP
Základní občanská vybavenost, dobrá dostupnost
občanského vybavení v Teplicích

Negativa
Pozitiva

Silnice I. třídy, přímé napojení na železnici celostátního i
regionálního významu, obec je odkanalizována a
plynofikována
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Negativa
Pozitiva

Ekonomické a
hospodářské podmínky Negativa
Rekreace a cestovní
ruch
Bezpečnost a ochrana
obyvatel

Pozitiva
Negativa
Pozitiva
Negativa

Nízká daňová výtěžnost, Vysoký podíl nezaměstnaných
osob
Značný turistický a rekreační potenciál – zejm. golfové
hřiště Barbora, vodní nádrže Barbora a Otakar

Absence SDH

Významné hodnoty na území obce
► NATURA 2000 – evropsky významné lokality
► Maloplošné zvláštně chráněné území
► Ložiska nerostných surovin
Významné limity na území obce
► Poddolované území
► Záplavové území
► NATURA 2000 – evropsky významné lokality
► Prvky ÚSES
► Velmi vysokotlaký plynovod
► Elektrické vedení velmi vysokého napětí
► Maloplošné chráněné území
Záměry území
Popis

Typ

Kód

Úroveň řešení

výstavba RD dle platného ÚP - nevymezeno

ZU

16

UP

podpora rekreace a sportu

ZU

15

UP

Vybudování parkoviště pro návštěvníky jezera Barbora

ZD

3

UP

sanace bývalého kamenolomu, využití pro bydlení, rekreaci apod.
v místě dotěžení krystalického křemene, záměr na vytvoření vodní
plochy, cyklotrasy a volnočasových prostor

ZO

4

UP

ZO

5

UP

Problémy k řešení
Popis

Typ

Kód

Úroveň řešení

průjezd kamionové dopravy skrz obec

PD

22

UP

železnice zatěžuje zastavěné území

PD

23

UP

železnice zatěžuje zastavěné území

PD

23

UP

Nadměrná zátěž parkování návštěvníků jezera Barbora
blokace možného rozvoje území v důvodu rozsáhlého PHO lomu nevymezeno

PD

24

UP

PU

9

UP

Zastavěné území v záplavovém území

PU

10

UP
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Střety záměrů s limity
Kategorie
SP
Celkem

Typ střetu

Rozloha střetů v obci [ha]

Počet střetů v obci

ZPoLU

0,350

2

ZPoSU

0,504

3

0,854

5

Komentář ke zjištěným problémům:
► problém PU9 má charakter omezení využití území, které vyplývá z limitů využití území.
Úkolem územního plánu bude vyřešit potenciální střety rozvojových záměrů s limity.
► problémy PD představují dopravní závady v území, jejichž prověření a řešení ÚAP
navrhují zahrnout do řešení územních plánů či jejich změn;
► problém PU10 představuje problém, částečně řešitelný územním plánem v rámci jeho
nejbližší změny.
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9. Kladruby
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Pozitiva

Vysvětlivky:
1 – Horninové prostředí a geologie
2 – Vodní režim
3 – Hygiena životního prostředí
4 – Ochrana přírody a krajiny
5 – Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí
lesa
6 – Veřejná technická infrastruktura
7 – Veřejná dopravní infrastruktura
8 – Socio-demografické podmínky
9 – Bydlení
10 – Rekreace
11 – Regionální ekonomika
12 – Trh práce
13 – Daňová výtěžnost

spolupráce s dalšími obcemi v rámci svazků obcí nebo
MAS, poloha v návaznosti na ORP Teplice

Negativa
Prostorové a funkční
uspořádání území

Struktura osídlení

Pozitiva
Negativa
Pozitiva
Negativa

Sociodemografické
podmínky a bydlení
Příroda a krajina
Vodní režim a
horninové prostředí
Kvalita životního
prostředí
Zemědělský půdní fond
a pozemky určené k
plnění funkcí lesa
Občanská vybavenost
včetně její dostupnosti
a veřejná prostranství

Pozitiva
Negativa
Pozitiva
Negativa
Pozitiva
Negativa
Pozitiva
Negativa
Pozitiva
Negativa
Pozitiva

Ekonomické a

Nízký koeficient ekologické stability, vysoká míra
technizace krajiny
Chráněné ložiskové území, absence aktivní zóny
záplavového území
Poddolovaná území, sesuvná území
Kvalita ŽP ovlivněna tranzitní dopravou (silnice I. tř.) a
vizuálně vedením VVN
Nadprůměrný podíl orné půdy v rámci ORP
Podprůměrný podíl PUPFL v rámci ORP, významný
úbytek orné půdy
Dostupnost občanského vybavení v ORP Teplice

Negativa
Pozitiva

Dopravní a technická
infrastruktura včetně
jejich dostupnosti

Kulturní památka, území s dochovanými nebo částečně
dochovanými urbanistickými hodnotami
Ucelený fragment osídlení, administrativně spojený do
správního území
Soustředěnost osídlení do severního sektoru správního
území
Suburbanizační charakter sídla
Dlouhodobý významný nárůst počtu obyvatel, kladné
migrační saldo (2019), Nízký index stáří

Negativa
Pozitiva

Silnice I. třídy, obec je plynofikována
Relativně horší dostupnost ORP Teplice veřejnou
dopravou, obec není odkanalizována, dlouhodobá
absence dostavby „Kladrubské spojky“ (realizace zmírní
vliv tranzitní dopravy)
Nízký podíl nezaměstnaných osob
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hospodářské podmínky
Rekreace a cestovní
ruch
Bezpečnost a ochrana
obyvatel

Negativa
Pozitiva
Negativa
Pozitiva
Negativa

Nízká daňová výtěžnost
Nízký turistický potenciál
Absence SDH

Významné hodnoty na území obce
► Ložiska nerostných surovin
Významné limity na území obce
► Sesuvné území
► Velmi vysokotlaký plynovod
► Elektrické vedení velmi vysokého napětí
► Poddolované území

Problémy k řešení
Popis

Typ

S1 zatěžuje exhalacemi zastavěné území

PD

Kód
25

Úroveň řešení
UP

Střety záměrů s limity
Kategorie
SP
Celkem

Typ střetu

Rozloha střetů v obci [ha] Počet střetů v obci

ZPoLO

0,832

2

ZPoLU

0,051

2

0,883

4

Komentář ke zjištěným problémům:
► problém PD představuj dopravní a hygienickou závadu v území, jejíž prověření a řešení
ÚAP navrhují zahrnout do územních plánů či jejich změn; Problematika dostavby
„Kladrubské spojky“ jako záměr nadmístního významu kompetenčně patří do ZÚR ÚK.
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10. Kostomlaty pod Milešovkou
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7

Pozitiva
Negativa

Prostorové a funkční
uspořádání území
Struktura osídlení
Sociodemografické
podmínky a bydlení

Příroda a krajina

Pozitiva
Negativa
Pozitiva
Negativa
Pozitiva
Negativa
Pozitiva

Vysvětlivky:
1 – Horninové prostředí a geologie
2 – Vodní režim
3 – Hygiena životního prostředí
4 – Ochrana přírody a krajiny
5 – Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí
lesa
6 – Veřejná technická infrastruktura
7 – Veřejná dopravní infrastruktura
8 – Socio-demografické podmínky
9 – Bydlení
10 – Rekreace
11 – Regionální ekonomika
12 – Trh práce
13 – Daňová výtěžnost

spolupráce s dalšími obcemi v rámci svazků obcí nebo
MAS,
relativní odlehlost sídla od vyšších center osídlení
Kulturní památky, území s dochovanými nebo částečně
dochovanými urbanistickými hodnotami
Území s archeologizovanými urbanistickými hodnotami
(zaniklé obce)
ucelená koncentrovaná forma sídla
Vysoké migrační saldo (2019)
Vysoký index stáří
Podstatná část správního území je součástí CHKO České
Středohoří, Maloplošné zvláště chráněné území, Natura
2000, nadregionální a regionální ÚSES, vysoký koeficient
ekologické stability

Negativa
Vodní režim a
horninové prostředí

Pozitiva

Kvalita životního
prostředí

Pozitiva

Negativa

Negativa
Zemědělský půdní fond Pozitiva
a pozemky určené k
Negativa
plnění funkcí lesa
Pozitiva
Občanská vybavenost
včetně její dostupnosti
Negativa
a veřejná prostranství
Dopravní a technická
infrastruktura včetně
jejich dostupnosti

Pozitiva
Negativa

Chráněné ložiskové území, ochranné pásmo vodního
zdroje, absence aktivní zóny záplavového území
Poddolovaná území, sesuvná území
Po rekultivaci Radovesické výsypky, vysoká kvalita ŽP,
dáno též vztahem k hodnotné krajině Českého
středohoří
Podvyužívané objekty - Brownfield
Investice do půdy (meliorace)

základní a speciální občanská vybavenost, omezená
dostupnost nabídky občanské vybavenosti v ORP
Teplice
Napojení na silnici II. třídy, obec je plynofikována
Obec není odkanalizována a není napojena na veřejný
vodovod
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Pozitiva
Ekonomické a
hospodářské podmínky Negativa
Rekreace a cestovní
ruch
Bezpečnost a ochrana
obyvatel

Pozitiva
Negativa
Pozitiva
Negativa

Nízký podíl nezaměstnaných osob
Nízká míra podnikatelské aktivity, Vysoký počet
nezaměstnaných na jedno pracovní místo
Vysoký rekreační i turistický potenciál – jednodenní i
více denní, s ohledem na vazby území k CHKO České
středohoří.

Absence SDH

Významné hodnoty na území obce
►
►
►
►

CHKO České středohoří
NATURA 2000 – evropsky významné lokality
Maloplošné zvláštně chráněné území
Ložiska nerostných surovin

Významné limity na území obce
► Sesuvné území
► Chráněná krajinná oblast
► NATURA 2000 – evropsky významné lokality
► Prvky ÚSES
► Maloplošné chráněné území
► Velmi vysokotlaký plynovod
► Elektrické vedení zvláště vysokého napětí
► Poddolované území
Záměry území
Popis

Typ

Kód

Úroveň řešení

změna kultur na veřejnou zeleň - je zde prameniště pro stávající
vodojem v Husově ulici

ZO

6

UP

postavit venkovní učebny u ZŠ II. stupně

ZU

17

X

hloubkový vrt na p.p.č. 306

ZT

6

X

hloubkový vrt n p.p.č. 244/1

ZT

6

X

vybudovat místní komunikaci - odlehčení dopravy

ZD

4

UP

Problémy k řešení
Popis

Typ

Kód

Úroveň řešení

S2 zatěžuje exhalacemi zastavěné území

PD

26

UP

nedostatek pitné vody v letních měsících
umělá vodní nádrž na p. č. 1459 vznikla pouhým přehrazením
údolí bez výpustí

PT

8

X

PT

17

UP
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Střety záměrů s limity
Kategorie
SP
Celkem

Typ střetu Rozloha střetů v obci [ha] Počet střetů v obci
ZPoLO

1,878
1,878

8
8

Komentář ke zjištěným problémům:
► problém PD představuje dopravní a hygienickou závadu v území, jejíž prověření a řešení
ÚAP navrhují zahrnout do řešení územních plánů či jejich změn;
► problémy PT představují potenciální ohrožení využití území a problémové napojení na
technickou infrastrukturu, v územním plánu je třeba přizpůsobit řešení eliminaci
potenciálního ohrožení;
Území obce Kostomlaty p. Milešovkou se dotýká problematika konfliktu ložisek nerostných surovin se
záměry na plošný rozvoj zástavby. Tento problém má obecný charakter a ÚAP navrhují jej řešit nejen
v rámci jednotlivých územních plánů, ale nalézt společný koordinovaný postup řešení na nadmístní
(regionální) úrovni.
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11. Košťany
1

2
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2

1
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4
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Širší územní vztahy

7

Pozitiva

Vysvětlivky:
1 – Horninové prostředí a geologie
2 – Vodní režim
3 – Hygiena životního prostředí
4 – Ochrana přírody a krajiny
5 – Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí
lesa
6 – Veřejná technická infrastruktura
7 – Veřejná dopravní infrastruktura
8 – Socio-demografické podmínky
9 – Bydlení
10 – Rekreace
11 – Regionální ekonomika
12 – Trh práce
13 – Daňová výtěžnost

spolupráce s dalšími obcemi v rámci svazků obcí nebo
MAS, příslušnost k podhorskému sídelnímu pásu
s přímou vazbou na Teplice

Negativa
Prostorové a funkční
uspořádání území

Pozitiva
Negativa

Struktura osídlení
Sociodemografické
podmínky a bydlení

Příroda a krajina

Pozitiva
Negativa
Pozitiva

Kulturní památka, vyhlídková místa, území
s dochovanými nebo částečně dochovanými
urbanistickými hodnotami
Území s archeologizovanými urbanistickými hodnotami
(zaniklé obce)
Suburbanizační struktura sídla navazující na ORP Teplice
Dlouhodobý významný nárůst počtu obyvatel,
dlouhodobý nárůst obyvatelstva migrací

Negativa
Pozitiva

Rozsáhlé správní území zasahuje do Krušných hor,
maloplošné zvláště chráněné území, Natura 2000,
nadregionální a regionální ÚSES, vysoký koeficient
ekologické stability

Negativa
Vodní režim a
horninové prostředí
Kvalita životního
prostředí
Zemědělský půdní fond
a pozemky určené k
plnění funkcí lesa
Občanská vybavenost
včetně její dostupnosti
a veřejná prostranství
Dopravní a technická
infrastruktura včetně
jejich dostupnosti

Pozitiva
Negativa
Pozitiva
Negativa
Pozitiva
Negativa
Pozitiva

Chráněné ložiskové území, ochranné pásmo vodního
zdroje
Stará důlní díla, poddolovaná území, sesuvná území,
aktivní zóna záplavového území
Negativní vlivy tranzitní silniční dopravy – silnice I. tř.
Podvyužívané objekty - brownfield
Nadprůměrný podíl PUPFL v rámci ORP, investice do
půdy (meliorace)
Podprůměrný podíl orné půdy v rámci ORP
základní občanská vybavenost, snadná dostupnost
nabídky občanské vybavenosti v ORP Teplice

Negativa
Pozitiva

Přímá vazba na silnici I. třídy, přímé napojení na
horskou železnici a napojení na železnici celostátního
významu, obec je odkanalizována a plynofikována
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Negativa
Pozitiva

Ekonomické a
hospodářské podmínky Negativa
Rekreace a cestovní
ruch
Bezpečnost a ochrana
obyvatel

Pozitiva
Negativa
Pozitiva
Negativa

Nízká daňová výtěžnost, Nízká míra podnikatelské
aktivity
Rekreační i turistický potenciál – jednodenní i více denní
(vazba na území Krušných hor)
Městská policie, SDH

Významné hodnoty na území obce
►
►
►
►
►

NATURA 2000 – ptačí oblasti
NATURA 2000 – evropsky významné lokality
Maloplošné zvláštně chráněné území
Ložiska nerostných surovin
Chráněná oblast přírodní akumulace vod

Významné limity na území obce
► Záplavové území
► NATURA 2000 – ptačí oblasti
► NATURA 2000 – evropsky významné lokality
► Prvky ÚSES
► Maloplošné zvláštně chráněné území
► Velmi vysokotlaký plynovod
► Sesuvné území
► Poddolované území
Problémy k řešení
Popis

Typ

Kód

Úroveň řešení

S1 zatěžuje exhalacemi zastavěné území
záplavové území v rozporu s realitou - nesoulad zatěžuje využitelnost
ploch v souladu s ÚP
záplavové území v rozporu s realitou - nesoulad zatěžuje využitelnost
ploch v souladu s ÚP
záplavové území v rozporu s realitou - nesoulad zatěžuje využitelnost
ploch v souladu s ÚP

PD

27

UP

PO

4

X

PO

5

X

PO

6

X

Zastavěné území v záplavovém území

PU

11

UP

Střety záměrů s limity
Kategorie
SP

Typ střetu

Rozloha střetů v obci [ha]

Počet střetů v obci

ZPo12B

11,623

2

ZPoLO

63,562

15

ZPoLU

2,344

4

ZPoZQ

0,012

3
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Kategorie
Celkem

Typ střetu

Rozloha střetů v obci [ha]
77,542

Počet střetů v obci
24

Komentář ke zjištěným problémům:
► problémy PD představují dopravní a hygienické závady v území, jejichž prověření a řešení
ÚAP navrhují zahrnout do řešení územních plánů či jejich změn;
► problém PU11 představuje problém, částečně řešitelný územním plánem a je žádoucí
jeho řešení v rámci nejbližší změny. Dle zástupců obce ovšem hranice záplavového území
neodpovídá skutečnosti, viz Problémy PO4-6. Výpočet hranic záplavového území ovšem
není v gesci územního plánování. Jedná se o limit využití území, který je nutné
respektovat.
Území obce Košťany se dotýká problematika konfliktu ložisek nerostných surovin a sesuvných území
se záměry na plošný rozvoj zástavby. Tento problém má obecný charakter a ÚAP navrhují jej řešit
nejen v rámci jednotlivých územních plánů, ale nalézt společný koordinovaný postup řešení na
nadmístní (regionální) úrovni. V obci je také více než 7 ha záměrů zasahujících do I. a II. třídy ochrany
ZPF. Při zpracování změny ÚP je žádoucí tento zásah minimalizovat.
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12. Krupka
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Širší územní vztahy

7

Pozitiva

Vysvětlivky:
1 – Horninové prostředí a geologie
2 – Vodní režim
3 – Hygiena životního prostředí
4 – Ochrana přírody a krajiny
5 – Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí
lesa
6 – Veřejná technická infrastruktura
7 – Veřejná dopravní infrastruktura
8 – Socio-demografické podmínky
9 – Bydlení
10 – Rekreace
11 – Regionální ekonomika
12 – Trh práce
13 – Daňová výtěžnost

Dobré napojení na dálnici D8, spolupráce s dalšími
obcemi v rámci svazků obcí nebo MAS, příslušnost
k podhorskému sídelnímu pásu s přímou vazbou na
Teplice a Ústí nad Labem

Negativa

Prostorové a funkční
uspořádání území

Pozitiva

Negativa
Pozitiva
Struktura osídlení
Negativa
Sociodemografické
podmínky a bydlení

Příroda a krajina

Pozitiva
Negativa

Pozitiva

Kulturní památky vč. národní, městská památková zóna,
zóna UNESCO, krajinná památková zóna, vyhlídková
místa (Komáří hůrka), území s dochovanými nebo
částečně dochovanými urbanistickými hodnotami
Území s archeologizovanými urbanistickými hodnotami
(zaniklé obce) a zničenými urbanistickými hodnotami
Ucelená kompaktní forma těžištního sídla s doplňkovou
strukturou drobných sídelních útvarů sahající do
vrcholné části Krušných hor.
Odlehlá sídla v Krušných horách vyžadující podporu
(Fojtovice)
Kladné migrační saldo (2019)
Dlouhodobý významný pokles počtu obyvatel,
dlouhodobý úbytek obyvatelstva migrací
Převážná část správního území zasahuje do Krušných
hor, maloplošné zvláště chráněné území, Natura 2000,
Přírodní park Východní Krušné hory, nadregionální a
regionální ÚSES, vysoký koeficient ekologické stability

Negativa
Vodní režim a
horninové prostředí
Kvalita životního
prostředí
Zemědělský půdní fond
a pozemky určené k
plnění funkcí lesa

Pozitiva
Negativa
Pozitiva
Negativa
Pozitiva

Chráněné ložiskové území, ochranné pásmo vodního
zdroje
Stará důlní díla, poddolovaná území, sesuvná území,
aktivní zóna záplavového území
Podvyužívané objekty - brownfield
Investice do půdy (meliorace)

Negativa
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Občanská vybavenost
včetně její dostupnosti
a veřejná prostranství
Dopravní a technická
infrastruktura včetně
jejich dostupnosti

Pozitiva
Negativa
Pozitiva

Negativa
Pozitiva
Ekonomické a
hospodářské podmínky Negativa

Rekreace a cestovní
ruch

Bezpečnost a ochrana
obyvatel

Základní a vyšší občanská vybavenost, snadná
dostupnost veškeré nabídky občanské vybavenosti
v ORP Teplice

Pozitiva

Negativa
Pozitiva
Negativa

Vazba na silnici I. třídy, hraniční přechod, přímé
napojení na železnici celostátního významu, dobrá
dostupnost ORP Teplice veřejnou dopravou, obec je
odkanalizována a plynofikována
Existence významných zaměstnavatelů
Vysoký podíl nezaměstnaných osob
Mimořádný potenciál rekreace a cestovního ruchu
spojený s památkovými hodnotami a vazbou na území
Krušných hor (mj. obcí prochází Krušnohorská
magistrála, turistická lanovka – Komáří hůrka, sportovní
lyžařský areál)
Stanice policie ČR, Městská policie, Horská služba, SDH

Významné hodnoty na území obce
►
►
►
►
►
►
►

NATURA 2000 – ptačí oblasti
NATURA 2000 – evropsky významné lokality
Maloplošné zvláštně chráněné území
Ložiska nerostných surovin
Přírodní park
Chráněná oblast přírodní akumulace vod
Území s dochovanými urbanistickými hodnotami a architektonicky cennou zástavbou

Významné limity na území obce
► Poddolované území
► Záplavové území
► NATURA 2000 – ptačí oblasti
► NATURA 2000 – evropsky významné lokality
► Přírodní park
► Prvky ÚSES
► Maloplošné zvláštně chráněné území
► Velmi vysokotlaký plynovod
► Elektrické vedení velmi vysokého napětí
► Sesuvné území
Problémy k řešení
Popis

Typ

Kód

Úroveň řešení

S1 prochází Q100

PD

28

UP

S2 prochází Q100

PD

29

UP

Silnice II. třídy úrovňově křižuje železniční trať

PD

30

UP

S1 zatěžuje exhalacemi zastavěné území

PD

31

UP
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Popis

Typ

Kód

Úroveň řešení

S2 zatěžuje exhalacemi zastavěné území

PD

32

UP

železnice zatěžuje zastavěné území

PD

33

UP

Zastavěné území v záplavovém území

PU

12

UP

Střety záměrů s limity
Kategorie
SP

Typ střetu Rozloha střetů v obci [ha] Počet střetů v obci
ZPo12B

1,995

12

ZPoLO

159,448

67

ZPoLU

222,024

102

ZPoZQ

60,499

138

nVR-KPs

-

1

nVR-RCs

-

1

ST

ZPoPU

15,186

132

SZ

ZPoZURr

13,061

4

472,212

459

Celkem

Komentář ke zjištěným problémům:
► problémy PD představují dopravní a hygienické závady v území, jejichž prověření a řešení
ÚAP navrhují zahrnout do řešení územních plánů či jejich změn;
► problém PU představuje problém, částečně řešitelný územním plánem a je žádoucí jeho
řešení v rámci nejbližší změny.
Území obce Krupka se dotýká problematika konfliktu ložisek nerostných surovin, poddolovaných
území a chráněných ložiskových území se záměry na plošný rozvoj zástavby. Tento problém má
obecný charakter a ÚAP navrhují jej řešit nejen v rámci jednotlivých územních plánů, ale nalézt
společný koordinovaný postup na nadmístní (regionální) úrovni. V obci je také více než 15 ha záměrů
zasahujících do záplavového území. Při zpracování změny ÚP je žádoucí tento zásah minimalizovat.
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13. Lahošť
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Širší územní vztahy
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Pozitiva

Vysvětlivky:
1 – Horninové prostředí a geologie
2 – Vodní režim
3 – Hygiena životního prostředí
4 – Ochrana přírody a krajiny
5 – Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí
lesa
6 – Veřejná technická infrastruktura
7 – Veřejná dopravní infrastruktura
8 – Socio-demografické podmínky
9 – Bydlení
10 – Rekreace
11 – Regionální ekonomika
12 – Trh práce
13 – Daňová výtěžnost

spolupráce s dalšími obcemi v rámci svazků obcí nebo
MAS, poloha s vazbou na ORP Teplice a doplňkovou
vazbou na Duchcov

Negativa
Prostorové a funkční
uspořádání území
Struktura osídlení
Sociodemografické
podmínky a bydlení
Příroda a krajina
Vodní režim a
horninové prostředí
Kvalita životního
prostředí
Zemědělský půdní fond
a pozemky určené k
plnění funkcí lesa
Občanská vybavenost
včetně její dostupnosti
a veřejná prostranství
Dopravní a technická
infrastruktura včetně
jejich dostupnosti

Pozitiva
Negativa
Pozitiva
Negativa
Pozitiva
Negativa
Pozitiva
Negativa
Pozitiva
Negativa
Pozitiva
Negativa
Pozitiva
Negativa
Pozitiva

Dlouhodobý významný nárůst počtu obyvatel
Kladné migrační saldo (2019), Nízký index stáří
Vyšší podíl starších domů
Regionální ÚSES
Nízký koeficient ekologické stability
Chráněné ložiskové území
Sesuvná území, aktivní zóna záplavového území
Podvyužívané objekty - brownfield, zhoršená celková
kvalita ovzduší překročením limitů zdrCA, vlivy tranzitní
silniční dopravy
Nadprůměrný podíl orné půdy v rámci ORP, investice do
půdy (meliorace)
Podprůměrný podíl PUPFL v rámci ORP
Základní občanská vybavenost, snadná dostupnost
občanské vybavenosti v ORP Teplice

Negativa
Pozitiva
Negativa
Pozitiva

Ekonomické a
hospodářské podmínky Negativa
Rekreace a cestovní

Kulturní památky, území s dochovanými nebo částečně
dochovanými urbanistickými hodnotami

Pozitiva

Vazba na silnici I. třídy a na železniční trať celostátního
významu obec je odkanalizována a plynofikována
Nízký podíl nezaměstnaných osob
Nízká daňová výtěžnost, Nízká míra podnikatelské
aktivity, Vysoký počet nezaměstnaných na jedno
pracovní místo
Nízký turistický potenciál
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ruch
Bezpečnost a ochrana
obyvatel

Negativa
Pozitiva
Negativa

Absence SDH

Významné hodnoty na území obce
► Ložiska nerostných surovin
Významné limity na území obce
► Záplavové území
► Prvky ÚSES
► Velmi vysokotlaký plynovod
► Elektrické vedení velmi vysokého napětí
► Sesuvné území
Záměry území
Popis

Typ

rozvoj území pro rekreační a sportovní činnost

ZU

Kód
18

Úroveň řešení
UP

Problémy k řešení
Popis

Typ

Kód

Úroveň řešení

S2 prochází Q100

PD

34

UP

silnice II/254 - zatížení dopravou, hlukem, zplodinami

PD

35

UP

Zastavěné území v záplavovém území

PU

13

UP

Střety záměrů s limity
Kategorie
SP

Typ střetu

Rozloha střetů v obci [ha]

Počet střetů v obci

ZPo12B

26,593

26

ZPoLO

40,181

27

ZPoLU

2,250

2

ST

ZPoPU

3,455

3

SZ

ZPoZURr

0,791

2

73,271

60

Celkem

Komentář ke zjištěným problémům:
► problémy PD představují dopravní závady v území, jejichž prověření a řešení ÚAP
navrhují zahrnout do řešení územních plánů či jejich změn;
► problém PU představuje problém, částečně řešitelný územním plánem a je žádoucí jeho
řešení v rámci nejbližší změny.
Území obce Lahošť se dotýká problematika konfliktu ložisek nerostných surovin se záměry na plošný
rozvoj zástavby. Tento problém má obecný charakter a ÚAP navrhují řešit jej nejen v rámci
jednotlivých územních plánů, ale nalézt společný koordinovaný postup řešení na nadmístní
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(regionální) úrovni. V obci je také více než 26 ha záměrů zasahujících do I. a II. třídy ochrany ZPF. Při
zpracování změny ÚP je žádoucí tento zásah minimalizovat.
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14. Mikulov
1

2

13

2

1
12

3

0
-1

11

4

-2

10

5
9

6

8

Širší územní vztahy

7

Pozitiva

Vysvětlivky:
1 – Horninové prostředí a geologie
2 – Vodní režim
3 – Hygiena životního prostředí
4 – Ochrana přírody a krajiny
5 – Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí
lesa
6 – Veřejná technická infrastruktura
7 – Veřejná dopravní infrastruktura
8 – Socio-demografické podmínky
9 – Bydlení
10 – Rekreace
11 – Regionální ekonomika
12 – Trh práce
13 – Daňová výtěžnost

spolupráce s dalšími obcemi v rámci svazků obcí nebo
MAS, rekreační území pro sídelní regionální aglomeraci
v severočeskou hnědouhelnou pánev (zejm. pro část
Teplice – Ústí nad Labem)

Negativa
Prostorové a funkční
uspořádání území
Struktura osídlení

Pozitiva

Kulturní památky, vyhlídková místa, rekreační a
sportovní areál

Negativa
Pozitiva

Ucelená forma sídla s převažujícím rekreačním využitím
v horském prostředí Krušných hor

Negativa
Sociodemografické
podmínky a bydlení

Příroda a krajina

Vodní režim a
horninové prostředí
Kvalita životního
prostředí
Zemědělský půdní fond
a pozemky určené k
plnění funkcí lesa
Občanská vybavenost
včetně její dostupnosti
a veřejná prostranství
Dopravní a technická
infrastruktura včetně
jejich dostupnosti

Pozitiva
Negativa
Pozitiva
Negativa
Pozitiva
Negativa
Pozitiva
Negativa
Pozitiva
Negativa
Pozitiva

Nízký index stáří, vysoký podíl vysokoškolsky vzdělaných
obyvatel
Záporné migrační saldo (2019)
Celé správní území obce je situováno na území Krušných
hor, Natura 2000, Přírodní park Loučenská hornatina,
nadregionální ÚSES, vysoký koeficient ekologické
stability
Ochranné pásmo vodního zdroje
Stará důlní díla, poddolovaná území, aktivní zóna
záplavového území
Vysoká kvalita ŽP daná polohou v Krušných horách
Nadprůměrný podíl PUPFL v rámci ORP, nárůst podílu
PUPFL, investice do půdy (meliorace)
Podprůměrný podíl orné půdy v rámci ORP
Občanská vybavenost zaměřená na naplnění
rekreačních potřeb především obyvatel SHP

Negativa
Pozitiva
Negativa

Obec je napojená na horskou silnici II. tř., obec je
částečně odkanalizována
Špatná dostupnost ORP Teplice veřejnou dopravou,
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Pozitiva
Ekonomické a
hospodářské podmínky Negativa
Rekreace a cestovní
ruch
Bezpečnost a ochrana
obyvatel

Pozitiva
Negativa
Pozitiva
Negativa

obec není plynofikována
Vysoká míra podnikatelské aktivity
Obcí prochází Krušnohorská magistrála, Vysoký
rekreační i turistický potenciál – jednodenní i více denní
zejména v zimním období (návaznost na Sport centrum
Bouřňák)
Závislost na zimních klimatických podmínkách
SDH

Významné hodnoty na území obce
►
►
►
►

NATURA 2000 – ptačí oblasti
NATURA 2000 – evropsky významné lokality
Přírodní park
Chráněná oblast přírodní akumulace vod

Významné limity na území obce
► Poddolované území
► Záplavové území
► NATURA 2000 – ptačí oblasti
► NATURA 2000 – evropsky významné lokality
► Prvky ÚSES
Záměry území
Popis

Typ

Kód

Úroveň řešení

podmínit výstavbu na plochách Z-18, Z-11, Z-10 regulačním plánem

ZO

7

UP

zvýšení akumulace vody, vrt či jiné řešení

ZT

8

X

zvýšení akumulace vody

ZT

7

X

otevření oblasti pro individuální zástavbu

ZU

19

UP

Problémy k řešení
Popis

Typ

Kód

Úroveň řešení

S2 prochází Q100
absence záchytného parkoviště pro rekreační návštěvníky lyž. areálu
Bouřňák
V oblasti nově vymezit obslužnou komunikaci přes přilehlé rozvojové
plochy

PD

37

UP

PD

38

UP

PD

39

UP

S2 zatěžuje exhalacemi zastavěné území
stavba mimo zastavitelnou plochu podle platného ÚP, nutnost plochu
rozšířit

PD

40

UP

PO

7

UP

stavba mimo zastavitelné území na p. č. 335/2

PO

8

UP

potřeba výšení akumulace pitné vody (nový vodojem/jiný zdroj)

PT

9

X
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Popis

Typ

Kód

Úroveň řešení

zvažování zvýšení akumulace vody

PT

10

X

Zastavěné území v záplavovém území

PU

14

UP

Střety záměrů s limity
Kategorie
SP

Celkem

Typ střetu Rozloha střetů v obci [ha] Počet střetů v obci
ZPo12B

7,142

4

ZPoLO

4,079

17

ZPoLU

1,616

1

12,836

22

Komentář ke zjištěným problémům:
► problémy PD představují dopravní a hygienické závady v území, jejichž prověření a řešení
ÚAP navrhují zahrnout do řešení územních plánů či jejich změn;
► problém PT představuje potenciální ohrožení využití území a problémové napojení na
technickou infrastrukturu, v územním plánu je třeba přizpůsobit řešení územního plánu
tak, aby eliminovalo potenciální ohrožení;
► problém PU představuje problém, částečně řešitelný územním plánem a je žádoucí jeho
řešení v rámci nejbližší změny.
Území obce Hrob se dotýká problematika konfliktu ložisek nerostných surovin se záměry na plošný
rozvoj zástavby. Tento problém má obecný charakter a ÚAP navrhují řešit jej nejen v rámci
jednotlivých územních plánů, ale nalézt společný koordinovaný postup řešení na nadmístní
(regionální) úrovni. V obci je také více než 7 ha záměrů zasahujících do I. a II. třídy ochrany BPEJ. Při
zpracování změny ÚP je žádoucí tento zásah minimalizovat.
Specifický problém: V obci je několik staveb mimo zastavěné nebo zastavitelné území. V rámci změny
ÚP je potřeba tuto skutečnost prověřit a problém vyřešit (území zařadit do stabilizované plochy
s příslušným využitím nebo nařídit odstranění stavby).
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15. Modlany
1

2

13

2

1
12

3

0
-1

11

4

-2

10

5
9

6

8

7

Pozitiva
Širší územní vztahy

Negativa

Prostorové a funkční
uspořádání území

Pozitiva
Negativa

Vysvětlivky:
1 – Horninové prostředí a geologie
2 – Vodní režim
3 – Hygiena životního prostředí
4 – Ochrana přírody a krajiny
5 – Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí
lesa
6 – Veřejná technická infrastruktura
7 – Veřejná dopravní infrastruktura
8 – Socio-demografické podmínky
9 – Bydlení
10 – Rekreace
11 – Regionální ekonomika
12 – Trh práce
13 – Daňová výtěžnost

spolupráce s dalšími obcemi v rámci svazků obcí nebo
MAS, prostor s vazbou na ORP Teplice a doplňkovou
vazbou na ORP Ústí nad Labem, dostatek volného
prostoru pro rozvoj vhodných funkcí meziprostoru
Teplice – Ústí nad Labem (dopravní a technická
infrastruktura, rekreace, bydlení)
V kontaktním území ORP Ústí nad Labem (bývalý lom
Chabařovice) byla odstraněna veškerá sídelní struktura
Kulturní památky, vyhlídkové místo, území
s dochovanými nebo částečně dochovanými
urbanistickými hodnotami
Území s archeologizovanými urbanistickými hodnotami
(zaniklé obce) a zničenými urbanistickými hodnotami

Pozitiva
Struktura osídlení
Sociodemografické
podmínky a bydlení

Příroda a krajina

Negativa
Pozitiva
Negativa
Pozitiva
Negativa

Vodní režim a
horninové prostředí
Kvalita životního
prostředí
Zemědělský půdní fond
a pozemky určené k
plnění funkcí lesa
Občanská vybavenost
včetně její dostupnosti

Pozitiva
Negativa
Pozitiva
Negativa
Pozitiva
Negativa
Pozitiva

Rozptýlená sídelní struktura suburbanizačního
charakteru bez jednoznačného sídelního těžiště
Dlouhodobý významný nárůst počtu obyvatel, Kladné
migrační saldo (2019), Nízký index stáří
Suburbanizační charakter vývoje
Maloplošné zvláště chráněné území, Natura 2000,
regionální ÚSES, prostor umožňující ekologické
propojení Krušných hor a Českého středohoří
Nízký koeficient ekologické stability
Chráněné ložiskové území, ochranné pásmo vodního
zdroje
Stará důlní díla, poddolovaná území, sesuvná území,
aktivní zóna záplavového území
ŽP není zasaženo negativními vlivy tranzitní dopravy
Podvyužívané objekty - brownfield
Nadprůměrný podíl orné půdy v rámci ORP, nárůst
podílu PUPFL, investice do půdy (meliorace)
Podprůměrný podíl PUPFL v rámci ORP
Základní občanská vybavenost, snadná dostupnost
občanské vybavenosti v ORP Teplice
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a veřejná prostranství
Dopravní a technická
infrastruktura včetně
jejich dostupnosti

Negativa
Pozitiva
Negativa

Pozitiva
Ekonomické a
hospodářské podmínky
Negativa
Pozitiva
Rekreace a cestovní
ruch
Negativa
Bezpečnost a ochrana
obyvatel

Pozitiva
Negativa

Silnice I. třídy, obec je odkanalizována a plynofikována
Dlouhodobá absence tzv. Modlanské spojky
Vysoká daňová výtěžnost, Vysoká míra podnikatelské
aktivity
Rekreační potenciál vodních ploch Modlany a Kateřina
Nevyužitý rekreační potenciál s vazbou na areál jezera
Milada
SDH

Významné hodnoty na území obce
► NATURA 2000 – evropsky významné lokality
► Maloplošné zvláštně chráněné území
► Ložiska nerostných surovin
Významné limity na území obce
► Poddolované území
► Sesuvné území
► Záplavové území
► Prvky ÚSES
► Velmi vysokotlaký plynovod
► Elektrické vedení velmi vysokého napětí
► Maloplošné zvláštně chráněné území
► NATURA 2000 – evropsky významné lokality
Záměry území
Popis

Typ

Kód

Úroveň řešení

zachování zemědělské půdy (omezení výstavby průmyslových hal)

ZK

2

UP

propojení obcí stezkami pro pěší a cyklisty

ZD

6

UP

cesty pro pěší a cyklo. Cíl propojit obce

ZD

5

UP

malá vodní nádrž pod fotbalovým hřištěm

ZT

9

UP

výstavba RD

ZU

24

UP

odpočívka, rekreace

ZU

20

UP

Problémy k řešení
Popis

Typ

Kód

Úroveň řešení

Nárůst nákladní dopravy z průmyslového parku CTP kvůli špatnému
nájezdu na silnici I/ 13. Vhodnost kruhového objezdu nebo
odbočovacího pruhu.

PD

41

UP

zvýšení kapacity vodovodu a kanalizace

PT

11

X

Zastavěné území v záplavovém území

PU

15

UP
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Střety záměrů s limity
Kategorie
SP

Typ střetu

Rozloha střetů v obci [ha]

Počet střetů v obci

ZPo12B

7,786

34

ZPoLO

14,006

25

ZPoLU

29,790

34

ZPoZQ

8,992

39

nVR-KPs

-

2

nVR-RCs

-

1

ST

ZPoPU

3,813

30

SZ

ZPoZUR

5,363

3

ZPoZURr

7,918

6

77,669

174

Celkem

Komentář ke zjištěným problémům:
► problémy PD představují dopravní a hygienické závady v území, jejichž prověření a řešení
ÚAP navrhují zahrnout do řešení územních plánů či jejich změn;
► problém PT představuje potenciální ohrožení využití území a problémové napojení na
technickou infrastrukturu, v územním plánu je třeba přizpůsobit řešení územního plánu
tak, aby eliminovalo potenciální ohrožení;
► problém PU představuje problém, částečně řešitelný územním plánem a je žádoucí jeho
řešení v rámci nejbližší změny.
Území obce Modlany se dotýká problematika konfliktu ložisek nerostných surovin a chráněných
ložiskových území se záměry na plošný rozvoj zástavby. Tento problém má obecný charakter a ÚAP
navrhují řešit jej nejen v rámci jednotlivých územních plánů, ale nalézt společný koordinovaný postup
řešení na nadmístní (regionální) úrovni. V obci je také více než 7 ha záměrů zasahujících do I. a II.
třídy ochrany BPEJ. Významná část ploch navrhovaných v ÚP je také v rozporu se záplavovým
územím. Při zpracování změny ÚP je žádoucí tyto střety minimalizovat.
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16. Moldava
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Širší územní vztahy

7

Pozitiva

Vysvětlivky:
1 – Horninové prostředí a geologie
2 – Vodní režim
3 – Hygiena životního prostředí
4 – Ochrana přírody a krajiny
5 – Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí
lesa
6 – Veřejná technická infrastruktura
7 – Veřejná dopravní infrastruktura
8 – Socio-demografické podmínky
9 – Bydlení
10 – Rekreace
11 – Regionální ekonomika
12 – Trh práce
13 – Daňová výtěžnost

spolupráce s dalšími obcemi v rámci svazků obcí nebo
MAS, příhraniční poloha s vazbami do Německa

Negativa
Prostorové a funkční
uspořádání území

Pozitiva
Negativa

Struktura osídlení

Sociodemografické
podmínky a bydlení

Příroda a krajina

Pozitiva
Negativa
Pozitiva
Negativa

Pozitiva

Kulturní památky, vyhlídková místa, území
s dochovanými nebo částečně dochovanými
urbanistickými hodnotami
Území s archeologizovanými urbanistickými hodnotami
(zaniklé obce)
Rozptýlená nehomogenní struktura osídlení (částečně
trvalého a rekreačního charakteru) s těžištěm v
Moldavě
Nízký index stáří
Dlouhodobý významný pokles počtu obyvatel, záporné
migrační saldo (2019)
Správní území v celém se v celém rozsahu na území
Krušných hor, maloplošné zvláště chráněné území,
Natura 2000, Přírodní park Loučenská hornatina,
nadregionální a regionální ÚSES, vysoký koeficient
ekologické stability

Negativa
Vodní režim a
horninové prostředí
Kvalita životního
prostředí
Zemědělský půdní fond
a pozemky určené k
plnění funkcí lesa
Občanská vybavenost
včetně její dostupnosti
a veřejná prostranství

Pozitiva
Negativa
Pozitiva

Chráněné ložiskové území, ochranné pásmo vodního
zdroje, ložisko peloidů
Stará důlní díla, poddolovaná území, aktivní zóna
záplavového území
Vysoká kvalita ŽP daná polohou správního území
v Krušných horách

Negativa
Pozitiva
Negativa
Pozitiva

Nadprůměrný podíl PUPFL v rámci ORP, nárůst podílu
PUPFL, investice do půdy (meliorace)
Podprůměrný podíl orné půdy v rámci ORP
Základní občanská vybavenost, kombinovaná
s vybaveností pro rekreaci a cestovní ruch

Negativa
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Pozitiva
Dopravní a technická
infrastruktura včetně
jejich dostupnosti

Negativa

Pozitiva
Ekonomické a
hospodářské podmínky
Negativa

Rekreace a cestovní
ruch

Bezpečnost a ochrana
obyvatel

Pozitiva

Negativa
Pozitiva
Negativa

Hraniční přechod, přímé napojení na horskou železnici
Omezená dostupnost ORP Teplice veřejnou dopravou,
ukončení horské železnice v Moldavě bez propojení do
Holzhau, obec není odkanalizována ani plynofikována,
problémy se zásobováním vodou
Vysoká daňová výtěžnost, Vysoká míra podnikatelské
aktivity
Vysoký podíl nezaměstnaných osob
Vysoký rekreační potenciál využívaný zejména obyvateli
Severočeské hnědouhelné pánve, nachází se zde
objekty pro individuální rodinnou rekreaci, Obcí
prochází Krušnohorská magistrála, areál zimní rekreace
- Sport centrum Bouřňák)
Horská služba, SDH

Významné hodnoty na území obce
►
►
►
►
►
►

NATURA 2000 – ptačí oblasti
NATURA 2000 – evropsky významné lokality
Maloplošné zvláštně chráněné území
Ložiska nerostných surovin
Přírodní park
Chráněná oblast přírodní akumulace vod

Významné limity na území obce
► Záplavové území
► NATURA 2000 – ptačí oblasti
► NATURA 2000 – evropsky významné lokality
► Prvky ÚSES
► Maloplošné zvláštně chráněné území
► Poddolované území

Záměry území
Popis

Typ

Kód

Úroveň řešení

výstavba infrastruktury (vodovod, kanalizace, EOV) v Dolní Moldavě

ZT

11

X

výstavba infrastruktury (vodovod atd.) v části Nové Město

ZT

10

X

výstavba parkovací plochy

ZD

7

UP

výstavba větrného parku

ZT

8

UP

výstavba větrného parku

ZT

9

UP

výstavba bioplynové stanice

ZT

12

X

výstavba rodinných domů

ZU

28

UP

výstavba rodinných domů a občanské vybavenosti

ZU

29

UP

výstavba rodinných domů nebo rekreačních chat

ZU

30

UP
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Popis

Typ

Kód

Úroveň řešení

výstavba rodinných domů, objektu k rekreaci, občanská vybavenost

ZU

31

UP

výstavba kempu

ZU

25

UP

výstavba sportoviště a objektu občanské vybavenosti

ZU

32

UP

výstavba rekreačních objektů nebo občanské vybavenosti

ZU

27

UP

výstavba občanské vybavenosti
zařazení p. č. 236/11, 233/12 a část 236/1 k. ú. Moldava do ÚP jako
plochy určené k výstavbě rekreační oblasti

ZU

26

UP

ZU

33

UP

Typ

Kód

Problémy k řešení
Popis
S2 zatěžuje exhalacemi zastavěné území

PD

Úroveň řešení

42

UP

chátrající areál bývalých rudných dolů - soukromé vlastnictví
PO
nově vzniklé pozemky v soukromém vlastnictví bude pravděpodobně
požadovat zařadit do ÚP jako zastavitelnou plochu
PO

9

X

10

UP

chybějící vodohospodářská infrastruktura

18

UP

PT

Střety záměrů s limity
Kategorie
SP

Celkem

Typ střetu Rozloha střetů v obci [ha]

Počet střetů v obci

ZPo12B

3,464

18

ZPoLO

64,043

33

ZPoLU

0,658

16

ZPoZQ

5,045

15

73,211

82

Komentář ke zjištěným problémům:
► problémy PD představují dopravní a hygienické závady v území, jejichž prověření a řešení
ÚAP navrhují zahrnout do řešení územních plánů či jejich změn;
► problém PT představuje potenciální ohrožení využití území a problémové napojení na
technickou infrastrukturu, v územním plánu je třeba přizpůsobit řešení územního plánu
tak, aby eliminovalo potenciální ohrožení;
► problém PO10 představuje obavu obce z možného budoucího tlaku investora na
rozšiřování obce, problém řešitelný územním plánem, pokud není v zájmu obce její
extenzivní rozvoj, nemusí být žádost o takovou změnu zastupitelstvem schválena.
Území obce Moldava se dotýká problematika konfliktu ložisek nerostných surovin se záměry na
plošný rozvoj zástavby. Tento problém má obecný charakter a ÚAP navrhují řešit jej nejen v rámci
jednotlivých územních plánů, ale nalézt společný koordinovaný postup řešení na nadmístní
(regionální) úrovni
Území obcí Moldava se dotýká problematika nedostatečné podpory osídlení v Krušných horách a
zvláště v jejich pohraničním prostoru. ÚAP navrhují řešit tento problém nejen v rámci jednotlivých
územních plánů, ale nalézt společný koordinovaný postup řešení na nadmístní (regionální) úrovni.
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17. Novosedlice
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Vysvětlivky:
1 – Horninové prostředí a geologie
2 – Vodní režim
3 – Hygiena životního prostředí
4 – Ochrana přírody a krajiny
5 – Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí
lesa
6 – Veřejná technická infrastruktura
7 – Veřejná dopravní infrastruktura
8 – Socio-demografické podmínky
9 – Bydlení
10 – Rekreace
11 – Regionální ekonomika
12 – Trh práce
13 – Daňová výtěžnost

spolupráce s dalšími obcemi v rámci svazků obcí nebo
MAS, zejména spolupráce s Teplicemi, jichž jsou
Novosedlice fyzickou součástí

Negativa
Prostorové a funkční
uspořádání území
Struktura osídlení
Sociodemografické
podmínky a bydlení
Příroda a krajina
Vodní režim a
horninové prostředí
Kvalita životního
prostředí
Zemědělský půdní fond
a pozemky určené k
plnění funkcí lesa
Občanská vybavenost
včetně její dostupnosti
a veřejná prostranství
Dopravní a technická
infrastruktura včetně
jejich dostupnosti
Ekonomické a

Pozitiva

Kulturní památky, území s dochovanými nebo částečně
dochovanými urbanistickými hodnotami

Negativa
Pozitiva
Negativa
Pozitiva
Negativa
Pozitiva
Negativa
Pozitiva
Negativa
Pozitiva
Negativa

Obec fyzicky tvoří součást Teplic s administrativně
stanovenými hranicemi správního území
Kladné migrační saldo (2019)
Dlouhodobý významný pokles počtu obyvatel, Vysoký
index stáří
Nízký koeficient ekologické stability
Chráněné ložiskové území, absence aktivní zóny
záplavového území
Stará důlní díla, poddolovaná území
Kvalita ŽP odpovídá městskému prostředí (ovlivnění
koncentrací osídlení, dopravní a technickou
infrastrukturou, výrobními provozy)

Pozitiva
Negativa
Pozitiva

Podprůměrný podíl PUPFL v rámci ORP
Občanská vybavenost navazuje a prolíná se s občanskou
vybaveností Teplic

Negativa
Pozitiva

Přímé napojení na železnici, dobré napojení na silnici I.
třídy, provázanost s veřejnou dopravou Teplic, obec je
odkanalizována a plynofikována v návaznosti na
celoměstské systémy technické infrastruktury

Negativa
Pozitiva
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hospodářské podmínky
Rekreace a cestovní
ruch
Bezpečnost a ochrana
obyvatel

Negativa

Nízká daňová výtěžnost, Vysoký počet nezaměstnaných
na jedno pracovní místo

Pozitiva
Negativa
Pozitiva
Negativa

Nízký turistický potenciál odpovídající poloze správního
území obklopeného městskou zástavbou
Absence SDH

Významné hodnoty na území obce
► Ložiska nerostných surovin
Významné limity na území obce
► Poddolované území
► Velmi vysokotlaký plynovod
► Elektrické vedení velmi vysokého napětí

Problémy k řešení
Popis

Typ

Kód

Úroveň řešení

železnice zatěžuje zastavěné území

PD

43

UP

přerušení biokoridoru na několika místech, problematická funkčnost
pozemek není vhodný pro individuální výstavbu - poddolovaný, vedení
VN

PK

2

UP

PO

11

UP

Střety záměrů s limity
Kategorie
SP

ST
Celkem

Typ střetu
ZPo12B

Rozloha střetů v obci [ha]

Počet střetů v obci

0,914

16

ZPoLO

3,016

22

ZPoLU

6,214

9

ZPoZQ

6,304

36

ZPoPU

0,846

6

17,294

89

Komentář ke zjištěným problémům:
► problémy PD představují dopravní a hygienické závady v území, jejichž prověření a řešení
ÚAP navrhují zahrnout do řešení územních plánů či jejich změn;
► ÚP prověří aktuální stav jednotlivých prvků ÚSES a v případě trvalého znemožnění jejich
funkčnosti navrhne nové vedení tras. Pokud je funkčnost narušena nelegálními stavbami
přesahuje dosažení nápravy kompetence územního plánování (odstranění nelegální
stavby).
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► V rámci změny ÚP bude prověřena vhodnost pozemku pro individuální výstavbu RD
(problém PO11). V případě prokázání nevhodnosti, bude pro tuto plochu stanoveno nové
bezkolizní využití území.
Území obce Novosedlice se dotýká problematika konfliktu ložisek nerostných surovin a chráněných
ložiskových území se záměry na plošný rozvoj zástavby. Tento problém má obecný charakter a ÚAP
navrhují jej řešit nejen v rámci jednotlivých územních plánů, ale nalézt společný koordinovaný postup
řešení na nadmístní (regionální) úrovni.
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18. Osek
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Vysvětlivky:
1 – Horninové prostředí a geologie
2 – Vodní režim
3 – Hygiena životního prostředí
4 – Ochrana přírody a krajiny
5 – Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí
lesa
6 – Veřejná technická infrastruktura
7 – Veřejná dopravní infrastruktura
8 – Socio-demografické podmínky
9 – Bydlení
10 – Rekreace
11 – Regionální ekonomika
12 – Trh práce
13 – Daňová výtěžnost

spolupráce s dalšími obcemi v rámci svazků obcí nebo
MAS, poloha jako součást podhorského sídelního
uskupení s vazbou na sousední ORP Litvínov.

Negativa
Prostorové a funkční
uspořádání území

Pozitiva
Negativa
Pozitiva

Struktura osídlení
Negativa

Kulturní památky vč. národní kulturní památky,
vyhlídková místa, území s dochovanými nebo částečně
dochovanými urbanistickými hodnotami
Území s archeologizovanými urbanistickými hodnotami
(zaniklé obce)
Historické, ucelené a kompaktně strukturované sídlo,
s horskou částí správního území s minimální mírou
osídlení
Odlehlá sídla v Krušných horách vyžadující podporu
(Dlouhá Louka)

Pozitiva
Sociodemografické
podmínky a bydlení

Negativa

Pozitiva
Příroda a krajina

Negativa
Vodní režim a
horninové prostředí

Kvalita životního
prostředí

Pozitiva
Negativa
Pozitiva
Negativa

Dlouhodobý významný pokles počtu obyvatel, záporné
migrační saldo (2019), Vysoký index stáří, Vyšší podíl
starších domů
Převaha správního území zasahuje do Krušných hor,
maloplošné zvláště chráněné území, Natura 2000,
Přírodní park Loučenská hornatina, nadregionální a
regionální ÚSES, vysoký koeficient ekologické stability.
Malá část správního území obce je dotčena aktivním
provozem lomu Bílina.
Malá část správního území obce je dotčena aktivním
provozem lomu Bílina.
Chráněné ložiskové území, ochranné pásmo vodního
zdroje, absence aktivní zóny záplavového území
Stará důlní díla, poddolovaná území, sesuvná území
Horská část se vyznačuje kvalitním ŽP. Jižní část
správního území zasahuje do severočeské hnědouhelné
pánve, Podvyužívané objekty - brownfield, vlivy
povrchové těžby, zhoršená celková kvalita ovzduší
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Zemědělský půdní fond
a pozemky určené k
plnění funkcí lesa
Občanská vybavenost
včetně její dostupnosti
a veřejná prostranství
Dopravní a technická
infrastruktura včetně
jejich dostupnosti

Pozitiva
Negativa
Pozitiva
Negativa
Pozitiva

Bezpečnost a ochrana
obyvatel

Vazba na silnici I. třídy, přímé napojení na horskou
železnici, obec je odkanalizována a plynofikována

Negativa
Pozitiva

Ekonomické a
hospodářské podmínky Negativa
Rekreace a cestovní
ruch

překročením limitů ZdrLV
Nadprůměrný podíl PUPFL v rámci ORP, nárůst podílu
PUPFL, investice do půdy (meliorace)
Podprůměrný podíl orné půdy v rámci ORP
Občanská vybavenost speciální a základní, dostupnost
vyšší úrovně vybavenosti v Litvínově a v Teplicích.

Pozitiva
Negativa
Pozitiva
Negativa

Nízká míra podnikatelské aktivity, Vysoký počet
nezaměstnaných na jedno pracovní místo
Horskou částí území obce prochází Krušnohorská
magistrála, Vysoký rekreační i turistický potenciál –
jednodenní i více denní
Městská policie, SDH

Významné hodnoty na území obce
►
►
►
►
►
►

NATURA 2000 – ptačí oblasti
NATURA 2000 – evropsky významné lokality
Maloplošné zvláštně chráněné území
Ložiska nerostných surovin
Přírodní park
Chráněná oblast přírodní akumulace vod

Významné limity na území obce
► Poddolované území
► Záplavové území
► NATURA 2000 – ptačí oblasti
► NATURA 2000 – evropsky významné lokality
► Prvky ÚSES
► Maloplošné zvláštně chráněné území
► Velmi vysokotlaký plynovod
► Elektrické vedení velmi vysokého napětí
► Sesuvné území
Problémy k řešení
Popis

Typ

Kód

Úroveň řešení

S1 prochází Q100

PD

44

UP

S2 prochází Q100

PD

45

UP

chybějící sběrná komunikace pro odlehčení centra

PD

46

UP

S1 zatěžuje exhalacemi zastavěné území

PD

47

UP

S2 zatěžuje exhalacemi zastavěné území

PD

48

UP
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Popis

Typ

Kód

Úroveň řešení

železnice zatěžuje zastavěné území
povrchová těžba v k. ú. Hrdlovka - Nový Dvůr (dle schváleného POPD
2010-2030)
chátrající rozsáhlá národní kulturní památka – klášter (mimo nově
zrekonstruovaný kostel)

PD

49

UP

PU

16

X

PU

17

X

Zastavěné území v záplavovém území

PU

18

UP

Střety záměrů s limity
Kategorie
SP

Typ střetu Rozloha střetů v obci [ha] Počet střetů v obci
ZPoLO

73,117

20

ZPoLU

107,853

60

ZPoZQ

24,139

51

ST

ZPoPU

10,229

15

SZ

ZPoZURr

0,257

3

215,596

149

Celkem

Komentář ke zjištěným problémům:
► problémy PD představují dopravní a hygienické závady v území, jejichž prověření a řešení
ÚAP navrhují zahrnout do řešení územních plánů či jejich změn;
► problém PU16 má charakter omezení využití území, které vyplývá z limitů využití území.
Úkolem územního plánu bude vyřešit potenciální střety a koordinovat návrh využití
území po ukončení těžby.
► problém PU18 představuje problém, částečně řešitelný územním plánem a je žádoucí k
jeho řešení přistoupit v rámci nejbližší změny.
Území obce Osek se dotýká problematika konfliktu ložisek nerostných surovin, poddolovaných území
a chráněných ložiskových území se záměry na plošný rozvoj zástavby. Tento problém má obecný
charakter a ÚAP navrhují jej řešit nejen v rámci jednotlivých územních plánů, ale nalézt společný
koordinovaný postup řešení na nadmístní (regionální) úrovni.
Území obcí Osek se dotýká problematika nedostatečné podpory osídlení v Krušných horách a zvláště
v jejich pohraničním prostoru. ÚAP navrhují řešit tento problém nejen v rámci jednotlivých územních
plánů, ale nalézt společný koordinovaný postup řešení na nadmístní (regionální) úrovni.
Významná část rozvojových ploch dle ÚP je v kolizi se záplavovým územím. Při změně ÚP je třeba
prověřit, zda jsou stanovené dostatečné podmínky protipovodňové ochrany, popřípadě je upravit a
minimalizovat zmíněný střet.
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19. Proboštov
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Vysvětlivky:
1 – Horninové prostředí a geologie
2 – Vodní režim
3 – Hygiena životního prostředí
4 – Ochrana přírody a krajiny
5 – Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí
lesa
6 – Veřejná technická infrastruktura
7 – Veřejná dopravní infrastruktura
8 – Socio-demografické podmínky
9 – Bydlení
10 – Rekreace
11 – Regionální ekonomika
12 – Trh práce
13 – Daňová výtěžnost

spolupráce s dalšími obcemi v rámci svazků obcí nebo
MAS, zejména spolupráce s Teplicemi, jichž je
Proboštov velkou měrou fyzickou součástí

Negativa
Prostorové a funkční
uspořádání území
Struktura osídlení

Pozitiva

Území s dochovanými nebo částečně dochovanými
urbanistickými hodnotami

Negativa
Pozitiva

Obec fyzicky tvoří součást Teplic s administrativně
stanovenými hranicemi správního území

Negativa
Sociodemografické
podmínky a bydlení
Příroda a krajina

Pozitiva

Kladné migrační saldo (2019), vysoký podíl
vysokoškolsky vzdělaných obyvatel

Negativa
Pozitiva

Natura 2000, nadregionální a regionální ÚSES, vysoký
koeficient ekologické stability

Negativa
Vodní režim a
horninové prostředí

Kvalita životního
prostředí

Pozitiva
Negativa
Pozitiva

Chráněné ložiskové území, ochranné pásmo vodního
zdroje
Stará důlní díla, poddolovaná území, sesuvná území,
aktivní zóna záplavového území
Kvalita ŽP odpovídá městskému prostředí (ovlivnění
koncentrací osídlení, dopravní a technickou
infrastrukturou, výrobními provozy)

Negativa
Pozitiva

Zemědělský půdní fond
a pozemky určené k
Negativa
plnění funkcí lesa
Občanská vybavenost
včetně její dostupnosti
a veřejná prostranství
Dopravní a technická
infrastruktura včetně
jejich dostupnosti

Pozitiva

Podprůměrný podíl orné půdy v rámci ORP,
Podprůměrný podíl PUPFL v rámci ORP, významný
úbytek orné půdy, investice do půdy (meliorace)
Občanská vybavenost navazuje a prolíná se s občanskou
vybaveností Teplic

Negativa
Pozitiva

Přímá návaznost na silnici II. třídy, přímé napojení na
železnic celostátního významu a horskou železnici, obec
je odkanalizována a plynofikována napojením na
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celoměstské systému
Negativa
Pozitiva

Ekonomické a
hospodářské podmínky Negativa
Rekreace a cestovní
ruch
Bezpečnost a ochrana
obyvatel

Pozitiva
Negativa
Pozitiva
Negativa

Vysoká míra podnikatelské aktivity
Nízká daňová výtěžnost, Vysoký počet nezaměstnaných
na jedno pracovní místo
Rekreační i turistický potenciál odpovídající poloze
správního území obklopeného městskou zástavbou.
Obecní policie
Absence SDH

Významné hodnoty na území obce
► NATURA 2000 – evropsky významné lokality
► Ložiska nerostných surovin
► Chráněná oblast přírodní akumulace vod
Významné limity na území obce
►
►
►
►
►
►
►

Poddolované území
Sesuvné území
Záplavové území
NATURA 2000 – evropsky významné lokality
Prvky ÚSES
Velmi vysokotlaký plynovod
Elektrické vedení velmi vysokého napětí

Záměry území
Popis

Typ

Kód

Úroveň řešení

výstavba chodníku Proboštov-Přítkov
nová školní tělocvična, rekonstrukce budov školy, areálu tělovýchovné
jednoty

ZU

37

UP

ZU

34

X

rekonstrukce náměstí
výstavba budov pro bydlení (ve vyšších patrech) a občanské vybavení obchod, služby

ZU

35

X

ZU

36

UP

Problémy k řešení
Popis

Typ

Kód

Úroveň řešení

S2 prochází Q100
dopravní závada na křížení ul. Přítkovské s Podkrušnohorskou
magistrálou

PD

50

UP

PD

51

UP

S2 zatěžuje exhalacemi zastavěné území

PD

52

UP

železnice zatěžuje zastavěné území

PD

53

UP

Zastavěné území v záplavovém území

PU

19

UP
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Střety záměrů s limity
Kategorie
SP

ST
Celkem

Typ střetu Rozloha střetů v obci [ha] Počet střetů v obci
ZPo12B

0,421

6

ZPoLO

4,187

10

ZPoLU

5,685

16

ZPoZQ

58,104

81

ZPoPU

14,271

53

82,667

166

Komentář ke zjištěným problémům:
► problémy PD představují dopravní a hygienické závady v území, jejichž prověření a řešení
ÚAP navrhují zahrnout do řešení územních plánů či jejich změn;
► problém PU představuje problém, částečně řešitelný územním plánem a je žádoucí jeho
řešení v rámci nejbližší změny.
Území obce Proboštov se dotýká problematika konfliktu ložisek nerostných surovin, poddolovaných
území a chráněných ložiskových území se záměry na plošný rozvoj zástavby. Tento problém má
obecný charakter a ÚAP navrhují jej řešit nejen v rámci jednotlivých územních plánů, ale nalézt
společný koordinovaný postup řešení na nadmístní (regionální) úrovni.
Významná část rozvojových ploch dle ÚP je v kolizi se záplavovým územím. Při změně ÚP je třeba
prověřit, zda jsou stanovené dostatečné podmínky protipovodňové ochrany, případně je upravit a
minimalizovat zmíněný střet.
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20. Rtyně nad Bílinou
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7

Pozitiva

Vysvětlivky:
1 – Horninové prostředí a geologie
2 – Vodní režim
3 – Hygiena životního prostředí
4 – Ochrana přírody a krajiny
5 – Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí
lesa
6 – Veřejná technická infrastruktura
7 – Veřejná dopravní infrastruktura
8 – Socio-demografické podmínky
9 – Bydlení
10 – Rekreace
11 – Regionální ekonomika
12 – Trh práce
13 – Daňová výtěžnost

Dobré napojení na dálnici D8, spolupráce s dalšími
obcemi v rámci svazků obcí nebo MAS, návaznost na SO
ORP Ústí nad Labem

Negativa
Prostorové a funkční
uspořádání území

Struktura osídlení

Sociodemografické
podmínky a bydlení

Příroda a krajina

Vodní režim a
horninové prostředí
Kvalita životního
prostředí

Pozitiva
Negativa
Pozitiva
Negativa
Pozitiva
Negativa

Pozitiva
Negativa
Pozitiva
Negativa

Dopravní a technická
infrastruktura včetně

Členitá a různorodá sídelní struktura s těžištěm ve Rtyni
nad Bílinou s vazbou na tok a údolí řeky Bíliny,
podřizující se husté síti dopravních staveb
Kladné migrační saldo (2019)
Vysoký index stáří, nízký podíl vysokoškolsky vzdělaných
obyvatel
Správní území částečně zahrnuje CHKO České
Středohoří, obsahuje maloplošné zvláště chráněné
území, regionální ÚSES, specifické hodnoty se váží na
tok řeky Bíliny a jeho vegetační doprovod.
Chráněné ložiskové území
Poddolovaná území, sesuvná území, aktivní zóna
záplavového území

Pozitiva
Negativa

Zemědělský půdní fond Pozitiva
a pozemky určené k
Negativa
plnění funkcí lesa
Občanská vybavenost
včetně její dostupnosti
a veřejná prostranství

Kulturní památky, území s dochovanými nebo částečně
dochovanými urbanistickými hodnotami

Pozitiva

Podvyužívané objekty – brownfield, vlivy na ŽP
výrobního podniku Velvěty
Nadprůměrný podíl orné půdy v rámci ORP
Podprůměrný podíl PUPFL v rámci ORP, významný
úbytek orné půdy
Vlastní základní občanská vybavenost, při dostupnosti
vyšší občanské vybavenosti v ORP Teplice (ORP Ústí nad
Labem).

Negativa
Pozitiva

Vazby na silnice I. a II. třídy, zprostředkovaná vazba na
Dálnici D8, přímé napojení na železnici, obec je
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jejich dostupnosti
Negativa
Pozitiva
Ekonomické a
hospodářské podmínky Negativa
Pozitiva
Rekreace a cestovní
ruch
Negativa

Bezpečnost a ochrana
obyvatel

Pozitiva
Negativa

odkanalizována a plynofikována
Vysoká intenzita tranzitní silniční dopravy
Nízký podíl nezaměstnaných osob
Nevelký rekreační i turistický potenciál území.

Zóny havarijního plánování, Absence SDH

Významné hodnoty na území obce
► CHKO České středohoří
► Maloplošné zvláštně chráněné území
► Ložiska nerostných surovin
Významné limity na území obce
► Sesuvné území
► Záplavové území
► Chráněná krajinná oblast
► Prvky ÚSES
► Maloplošné zvláštně chráněné území
► Velmi vysokotlaký plynovod
► Elektrické vedení velmi vysokého napětí
► Poddolované území
Záměry území
Popis

Typ

Kód

Úroveň řešení

Rozhledna na kopci Chotyně a naučná stezka

ZU

38

X

Výstavba chodníku od kostela ke hřbitovu

ZU

39

X

Výstavba chodníku Rtyně - Žalany

ZU

40

UP

výstavba kanalizace a ČOV

ZT

13

X

Problémy k řešení
Popis

Typ

Kód

Úroveň řešení

S2 prochází Q100

PD

54

UP

S2 zatěžuje exhalacemi zastavěné území

PD

55

UP

železnice zatěžuje zastavěné území

PD

56

UP

Kamenolom

PK

3

UP

Vodní elektrárna - záplavové území

PT

12

X

Plochy určené pro výrobu a skladování (výstavba hal)

PU

20

UP

Plochy určené pro výrobu a skladování (výstavba hal)

PU

21

UP

Plochy určené pro výrobu a skladování (výstavba hal)

PU

22

UP
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Popis

Typ

Zastavěné území v záplavovém území

PU

Kód
23

Úroveň řešení
UP

Střety záměrů s limity
Kategorie
SP

Typ střetu

Rozloha střetů v obci [ha]

ZPo12B

0,186

17

ZPoLO

62,193

22

ZPoLU

37,976

10

-

1

18,216

36

nVR-ZUs

-

1

ZPoZUR

1,161

2

ZPoZURr

11,727

7

131,460

96

nZE-ZQs
ST
SZ
Celkem

Počet střetů v obci

ZPoPU

Komentář ke zjištěným problémům:
► problémy PD představují dopravní a hygienické závady v území, jejichž prověření a řešení
ÚAP navrhují zahrnout do řešení územních plánů či jejich změn;
► současné vedení obce projevilo nesouhlas s umístěním výrobních ploch, viz problémy
PU20-22. Tyto plochy budou prověřeny v rámci nejbližší změny ÚP.
► problém PU23 představuje problém, částečně řešitelný územním plánem a je žádoucí k
jeho řešení přistoupit v rámci nejbližší změny.
Území obce Rtyně nad Bílinou se dotýká problematika konfliktu ložisek nerostných surovin,
poddolovaných území a chráněných ložiskových území se záměry na plošný rozvoj zástavby. Tento
problém má obecný charakter a ÚAP jej navrhují řešit nejen v rámci jednotlivých územních plánů, ale
nalézt společný koordinovaný postup řešení na nadmístní (regionální) úrovni.
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21. Srbice
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Širší územní vztahy

Prostorové a funkční
uspořádání území
Struktura osídlení

7

Pozitiva

Vysvětlivky:
1 – Horninové prostředí a geologie
2 – Vodní režim
3 – Hygiena životního prostředí
4 – Ochrana přírody a krajiny
5 – Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí
lesa
6 – Veřejná technická infrastruktura
7 – Veřejná dopravní infrastruktura
8 – Socio-demografické podmínky
9 – Bydlení
10 – Rekreace
11 – Regionální ekonomika
12 – Trh práce
13 – Daňová výtěžnost

Dobré napojení na dálnici D8, spolupráce s dalšími
obcemi v rámci svazků obcí nebo MAS, prostor s vazbou
na ORP Teplice a doplňkovou vazbou na ORP Ústí nad
Labem

Negativa
Pozitiva
Negativa
Pozitiva

Území s archeologizovanými urbanistickými hodnotami
(zaniklé obce)
Sídelní struktura suburbanizačního charakteru
sestávající se ze dvou rozdílných částí

Negativa
Sociodemografické
podmínky a bydlení
Příroda a krajina
Vodní režim a
horninové prostředí
Kvalita životního
prostředí
Zemědělský půdní fond
a pozemky určené k
plnění funkcí lesa
Občanská vybavenost
včetně její dostupnosti
a veřejná prostranství
Dopravní a technická
infrastruktura včetně
jejich dostupnosti

Pozitiva
Negativa
Pozitiva
Negativa
Pozitiva
Negativa
Pozitiva

Dlouhodobý významný nárůst počtu obyvatel, Kladné
migrační saldo (2019), Nízký index stáří
Vyšší podíl starších domů
Nízký koeficient ekologické stability
Chráněné ložiskové území
Stará důlní díla, poddolovaná území, sesuvná území,
aktivní zóna záplavového území
Kvalita ŽP odpovídá příměstskému suburbanizačnímu
prostoru

Negativa
Pozitiva
Negativa
Pozitiva

Nadprůměrný podíl orné půdy v rámci ORP, investice do
půdy (meliorace)
Na území obce se nevyskytují PUPFL
Základní občanská vybavenost, vyšší úroveň občanské
vybavenosti je dostupná v ORP Teplice.

Negativa
Pozitiva
Negativa

Pozitiva
Ekonomické a
hospodářské podmínky
Negativa

Silnice I. třídy, dobrá dostupnost ORP Teplice veřejnou
dopravou, obec je odkanalizována a plynofikována
Dlouhodobá absence tzv. Modlanské spojky
Vysoká daňová výtěžnost, Nízký podíl nezaměstnaných
osob
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Rekreace a cestovní
ruch

Bezpečnost a ochrana
obyvatel

Pozitiva
Negativa

Pozitiva
Negativa

Rekreačně významná vodní nádrž Modlany, zbylá část
správního území nízký rekreační a turistický potenciál,

SDH

Významné hodnoty na území obce
► Ložiska nerostných surovin
Významné limity na území obce
► Sesuvné území
► Poddolované území
► Záplavové území
► Velmi vysokotlaký plynovod
► Elektrické vedení velmi vysokého napětí
Záměry území
Popis

Typ

Kód

Úroveň řešení

výstavba cyklostezky

ZD

9

UP

cyklostezka směr Modlany (kolem rybníka)

ZD

8

UP

obytné území

ZU

41

UP

obytné území

ZU

42

UP

rekreační území nad skládkou 186/1, 186/2

ZU

42

UP

Problémy k řešení
Popis

Typ

Kód

Úroveň řešení

S1 prochází Q100

PD

57

UP

dopravní zátěž na průjezdu obcí (celá obec)

PD

58

UP

S1 zatěžuje exhalacemi zastavěné území

PD

59

UP

Nedořešení pozemky k cyklostezce. Možnost řešení v KPÚ

PD

60

X

Doubravská spojka - realizace s ohledem na případnou výstavbu RD

PD

61

UP

Odbahnění Modlanské nádrže

PO

12

X

Dálkový vodovod 91/1 blokace využití pozemků

PT

13

UP

Zastavěné území v záplavovém území

PU

24

UP

Střety záměrů s limity
Kategorie
SP

Typ střetu

Rozloha střetů v obci [ha]

Počet střetů v obci

ZPo12B

40,570

41

ZPoLO

1,341

13
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Kategorie
ST

Typ střetu

Rozloha střetů v obci [ha]

ZPoZQ

11,085

27

ZPoPU

54,214

94

-

1

107,210

176

nVR-ZUs
Celkem

Počet střetů v obci

Komentář ke zjištěným problémům:
► problémy PD představují dopravní a hygienické závady v území, jejichž prověření a řešení
ÚAP navrhují zahrnout do řešení územních plánů či jejich změn;
► problém PT13 má charakter omezení využití území, které vyplývá z limitů využití území.
Úkolem územního plánu bude vyřešit potenciální střety, které z uvedeného problému
vyplývají a v daném případě koordinovat v rámci územně plánovací činnosti návrh využití
území po ukončení těžby a případně jej předurčit např. formou územní rezervy;
► problém PU24 představuje problém, částečně řešitelný územním plánem a je žádoucí
jeho řešení v rámci nejbližší změny.
Území obce Srbice se dotýká problematika konfliktu poddolovaných území se záměry na plošný
rozvoj zástavby. Tento problém má obecný charakter a ÚAP navrhují řešit jej nejen v rámci
jednotlivých územních plánů, ale nalézt společný koordinovaný postup řešení na nadmístní
(regionální) úrovni.
Významná část rozvojových ploch dle ÚP je v kolizi se záplavovým územím. Při změně ÚP je třeba
prověřit, zda jsou stanovené dostatečné podmínky protipovodňové ochrany, případně je upravit a
minimalizovat zmíněný střet.
V obci je také více než 40 ha záměrů zasahujících do I. a II. třídy ochrany ZPF. Při zpracování změny ÚP
je žádoucí tento zásah minimalizovat.
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22. Teplice
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Širší územní vztahy

7

Pozitiva

Vysvětlivky:
1 – Horninové prostředí a geologie
2 – Vodní režim
3 – Hygiena životního prostředí
4 – Ochrana přírody a krajiny
5 – Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí
lesa
6 – Veřejná technická infrastruktura
7 – Veřejná dopravní infrastruktura
8 – Socio-demografické podmínky
9 – Bydlení
10 – Rekreace
11 – Regionální ekonomika
12 – Trh práce
13 – Daňová výtěžnost

Dobré napojení na dálnici D8, spolupráce s dalšími
obcemi v rámci svazků obcí nebo MAS, vazba na krajské
město Ústí nad Labem, příslušnost Teplic k východní –
tj. rozvinutější části SHP

Negativa
Pozitiva
Prostorové a funkční
uspořádání území
Negativa
Struktura osídlení
Sociodemografické
podmínky a bydlení

Příroda a krajina

Vodní režim a
horninové prostředí

Pozitiva
Negativa
Pozitiva
Negativa
Pozitiva
Negativa
Pozitiva
Negativa

Kulturní památky, městská památková zóna, lázeňské
funkce, vyhlídková místa, území s dochovanými nebo
částečně dochovanými urbanistickými hodnotami
Území silně industrializované, poznamenané vlivy těžby
uhlí, průmyslové výroby a energetiky, s poškozenými
urbanistickými hodnotami
Kompaktní sídelní útvar
Vysoké migrační saldo (2019), vysoký podíl
vysokoškolsky vzdělaných obyvatel
Vysoký index stáří obyvatel
Maloplošné zvláště chráněné území, Natura 2000
Nízký koeficient ekologické stability daný silně
urbanizovaným městským prostředím správního území
Teplic
Chráněné ložiskové území, ochranné pásmo vodního
zdroje, lázeňské místo Teplice
Stará důlní díla, poddolovaná území, sesuvná území,
aktivní zóna záplavového území

Pozitiva
Kvalita životního
prostředí

Negativa

Zemědělský půdní fond Pozitiva
a pozemky určené k
plnění funkcí lesa
Negativa

Kvalita ŽP odpovídající urbanizovanému městskému
prostředí správního území Teplic s vyšším podílem
výrobních funkcí, Podvyužívané objekty a areály brownfield
Nadprůměrný podíl ZPF ovlivněný vysokou měrou
zalesnění a těžební činnosti v rámci ostatních obcí
správního území Teplic
Podprůměrný podíl PUPFL logický v rámci
urbanizovaného městského prostředí správního území
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Občanská vybavenost
včetně její dostupnosti
a veřejná prostranství

Dopravní a technická
infrastruktura včetně
jejich dostupnosti

Pozitiva
Negativa
Pozitiva

Negativa
Pozitiva
Ekonomické a
hospodářské podmínky
Negativa
Rekreace a cestovní
ruch

Teplic
Kompletní soustava a odpovídající dostupnost všech
druhů občanské vybavenosti, snadná dostupnost
občanské vybavenosti v Ústí nad Labem

Pozitiva

Přímé vazby na silnice I. třídy, snadná dostupnost
dálnice D8, přímé napojení na železnici celostátního i
regionálního významu, Teplice mají vybudován
kompletní systém technické infrastruktury
Vysoká intenzita tranzitní dopravy, dlouhodobá absence
tzv. Kladrubské a Modlanské spojky
Existence významných místních i regionálních
zaměstnavatelů
Potenciál cestovního ruchu a turistiky rozvinutý v rámci
urbanizovaného městského prostředí správního území
Teplic

Negativa
Bezpečnost a ochrana
obyvatel

Pozitiva

Stanice policie ČR, Městská policie, stanice záchranné
služby, HZS

Negativa

Významné hodnoty na území obce
►
►
►
►

NATURA 2000 – evropsky významné lokality
Maloplošné zvláštně chráněné území
Ložiska nerostných surovin
Území s dochovanými urbanistickými hodnotami a architektonicky cennou zástavbou

Významné limity na území obce
► Poddolované území
► Záplavové území
► NATURA 2000 – evropsky významné lokality
► Velmi vysokotlaký plynovod
► Elektrické vedení velmi vysokého napětí
► Sesuvné území
► Maloplošné zvláštně chráněné území
Záměry území
Popis

Typ

Kód

Úroveň řešení

silniční propojení Světice s Kladruby a Proseticemi

ZD

11

UP

Panorama - vybudování komunikace mezi Panoramou a Hudcovem

ZD

10

UP

zahrnout parkovací ploch do návrhu
vybudování prostoru pro chodce + průjezdnost komunikace směr
Doubravice

ZD

13

UP

ZD

12

X

viz studie

ZO

10

X
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Popis

Typ

Kód

Úroveň řešení

výstavba RD

ZU

44

UP

tržnice + parkoviště
nová škola
Venkovní koupaliště Teplice - ve fázi zpracování PD
Sportoviště Nová Ves - pouze v rozpočtu města
Atletický stadion - ve fázi studie
TJ Slovan Sobědruhy - rozšíření sportoviště - pouze vize města
potřeba nových větví kanalizace Na Bramši, Na Haldách – centrální
odkanalizování velké lokality, a to až k Novosedlicím
potřeba nových větví kanalizace - ulice Potoční
potřeba nových větví kanalizace - Menší lokalita pod Novosedlicemi
(za HIT OFFICE)
potřeba nových větví kanalizace - ulice Mírová

ZU
ZU
ZU
ZU
ZU
ZU

43
53
54
55
56
57

X
UP
UP
UP
UP
UP

ZT
ZT

17
18

X
X

ZT
ZT

19
20

X
X

Problémy k řešení
Popis

Typ

Kód

Úroveň řešení

S1 prochází Q100

PD

63

UP

S2 prochází Q100

PD

64

UP

dopravní řešení lokality Na Haldách
PD
Hudcov-Rokle-Panorama-K Vápence - dopravní řešení před výstavbou
RD
PD

65

UP

88

UP

Na Dolinách - nevyhovující komunikace, řešení dopravy

PD

66

UP

S1 zatěžuje exhalacemi zastavěné území

PD

67

UP

S2 zatěžuje exhalacemi zastavěné území

PD

68

UP

železnice zatěžuje zastavěné území

PD

69

UP

Zastavěné území v záplavovém území

PU

25

UP

Střety záměrů s limity
Kategorie
SP

Typ střetu

Rozloha střetů v obci [ha]

ZPo12B

384,723

346

ZPoLO

102,895

97

ZPoLU

83,960

29

-

1

558,011

423

-

2

1129,590

898

nS1-ZQs
ST

ZPoPU
nS1-ZUS

Celkem

Počet střetů v obci

Komentář ke zjištěným problémům:
► problémy PD představují dopravní a hygienické závady v území, jejichž prověření a řešení
ÚAP navrhují zahrnout do řešení územních plánů či jejich změn;
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► problém PU25 představuje problém, částečně řešitelný územním plánem a je žádoucí
jeho řešení v rámci nejbližší změny.
Území obce Teplice se dotýká problematika konfliktu ložisek nerostných surovin, chráněných
ložiskových území a poddolovaných území se záměry na plošný rozvoj zástavby. Tento problém má
obecný charakter a ÚAP navrhují jej řešit nejen v rámci jednotlivých územních plánů, ale nalézt
společný koordinovaný postup řešení na nadmístní (regionální) úrovni.
Významná část rozvojových ploch dle ÚP je v kolizi se záplavovým územím. Při změně ÚP je třeba
prověřit, zda jsou stanovené dostatečné podmínky protipovodňové ochrany, popřípadě je upravit a
minimalizovat zmíněný střet.
V obci je také téměř 400 ha záměrů zasahujících do I. a II. třídy ochrany ZPF. Při zpracování změny ÚP
je žádoucí tento zásah minimalizovat.
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23. Újezdeček
1

2

13

2

1
12

3

0
-1

11

4

-2

10

5
9

6

8

Širší územní vztahy

7

Pozitiva

Vysvětlivky:
1 – Horninové prostředí a geologie
2 – Vodní režim
3 – Hygiena životního prostředí
4 – Ochrana přírody a krajiny
5 – Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí
lesa
6 – Veřejná technická infrastruktura
7 – Veřejná dopravní infrastruktura
8 – Socio-demografické podmínky
9 – Bydlení
10 – Rekreace
11 – Regionální ekonomika
12 – Trh práce
13 – Daňová výtěžnost

spolupráce s dalšími obcemi v rámci svazků obcí nebo
MAS, zejména spolupráce s Teplicemi, jichž jsou
Novosedlice fyzickou součástí

Negativa
Prostorové a funkční
uspořádání území
Struktura osídlení
Sociodemografické
podmínky a bydlení
Příroda a krajina
Vodní režim a
horninové prostředí
Kvalita životního
prostředí
Zemědělský půdní fond
a pozemky určené k
plnění funkcí lesa
Občanská vybavenost
včetně její dostupnosti
a veřejná prostranství

Dopravní a technická
infrastruktura včetně
jejich dostupnosti

Pozitiva
Negativa
Pozitiva
Negativa
Pozitiva
Negativa
Pozitiva
Negativa
Pozitiva
Negativa
Pozitiva

Obec sousedí s Teplicemi a prakticky tvoří jejich součást
Kladné migrační saldo (2019)
Dlouhodobý významný pokles počtu obyvatel, nízký
podíl vysokoškolsky vzdělaných obyvatel
Nízký koeficient ekologické stability
Absence aktivní zóny záplavového území
Stará důlní díla, poddolovaná území, sesuvná území
Kvalita ŽP odpovídá příměstskému prostředí (ovlivnění
koncentrací osídlení, dopravní a technickou
infrastrukturou, výrobními provozy)

Negativa
Pozitiva
Negativa
Pozitiva

Podprůměrný podíl PUPFL v rámci ORP
Základní občanská vybavenost, dobrá dostupnost
kompletní občanské vybaveností Teplic

Negativa

Pozitiva

Negativa
Ekonomické a

Území s dochovanými nebo částečně dochovanými
urbanistickými hodnotami

Návaznost na silnice I. třídy, přímé napojení na železnici
celostátního i regionálního významu, obec je
odkanalizována a plynofikována, převážně napojena na
celoměstské systémy. Relativně významná plocha
fotovoltaických elektráren.
Horší dostupnost ORP Teplice veřejnou dopravou

Pozitiva
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hospodářské podmínky
Rekreace a cestovní
ruch
Bezpečnost a ochrana
obyvatel

Negativa

Nízká daňová výtěžnost, Nízká míra podnikatelské
aktivity, Vysoký podíl nezaměstnaných osob

Pozitiva
Negativa
Pozitiva
Negativa

Nízký turistický potenciál odpovídající poloze správního
území navazujícího na městskou zástavbu Teplic
Absence SDH

Významné limity na území obce
► Záplavové území
► Velmi vysokotlaký plynovod
► Elektrické vedení velmi vysokého napětí
► Sesuvné území
► Poddolované území
Záměry území
Popis

Typ

Kód

Úroveň řešení

Zhotovení přístupové cesty na pozemky mezi drahou a zastávkou

ZD

14

UP

Změna EA na BP (23)

ZO

13

UP

Změna DG na EA

ZO

12

UP

Na základě hlasování o žádosti změny ÚP, změna NSp na BP (Z8)

ZO

11

UP

výstavba 77 RD na p. č. 534/1 a 534/13

ZU

46

UP

Plochy bydlení (BP – P1) změna na pozemku 465/1 na VS

ZU

45

UP

Problémy k řešení
Popis

Typ

Kód

Úroveň řešení

železnice zatěžuje zastavěné území

PD

70

UP

Dopravní přístup lokality. Oživení výstavby

PD

71

UP

Dopravní napojení na silnici II. tř.
těžká nákladní doprava projíždějící obcí - zdroj z areálů v ul. Tolstého
a Za Drahou
DG nemá funkci garáží. Zdroj ekologické zátěže. Obec sanuje na příkaz
MŽP na vlastní náklady
Zahrádková kolonie - přestavby a stavby celoročních chat a zahr.
domků - Změna BP na RZ

PD

72

UP

PD

87

UP

PO

13

UP

PU

26

UP

Zastavěné území v záplavovém území

PU

27

UP

Střety záměrů s limity
Kategorie
SP
Celkem

Typ střetu
ZPoLO

Rozloha střetů v obci [ha]

Počet střetů v obci

2,615

7

2,615

7
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Komentář ke zjištěným problémům:
► problémy PD představují dopravní a hygienické závady v území, jejichž prověření a řešení
ÚAP navrhují zahrnout do řešení územních plánů či jejich změn;
► ÚP prověří možné využití po sanaci území.
► ÚP prověří možné využití této plochy, zejména její možné napojení na technickou a
dopravní infrastrukturu a stanoví jasné podmínky využití této plochy tak, aby
nedocházelo k vytváření problémů v území.
► problém PU27 představuje problém, částečně řešitelný územním plánem a je žádoucí
jeho řešení v rámci nejbližší změny.
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24. Zabrušany
1

2

13

2

1
12

3

0
-1

11

4

-2

10

5
9

6

8

7

Pozitiva
Širší územní vztahy
Negativa
Pozitiva
Prostorové a funkční
uspořádání území

Negativa

Vysvětlivky:
1 – Horninové prostředí a geologie
2 – Vodní režim
3 – Hygiena životního prostředí
4 – Ochrana přírody a krajiny
5 – Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí
lesa
6 – Veřejná technická infrastruktura
7 – Veřejná dopravní infrastruktura
8 – Socio-demografické podmínky
9 – Bydlení
10 – Rekreace
11 – Regionální ekonomika
12 – Trh práce
13 – Daňová výtěžnost

spolupráce s dalšími obcemi v rámci svazků obcí nebo
MAS, úzká vazba na Teplice
Příslušnost k západní části SO ORP více dotčené těžbou
uhlí a energetickou výrobou
Kulturní památky, území s dochovanými nebo částečně
dochovanými urbanistickými hodnotami
Území dotčené těžbou uhlí (částečná náhradní zástavba
po zaniklé zástavbě), území s archeologizovanými
urbanistickými hodnotami (zaniklé obce)

Pozitiva
Struktura osídlení
Sociodemografické
podmínky a bydlení
Příroda a krajina
Vodní režim a
horninové prostředí
Kvalita životního
prostředí
Zemědělský půdní fond
a pozemky určené k
plnění funkcí lesa
Občanská vybavenost
včetně její dostupnosti
a veřejná prostranství
Dopravní a technická
infrastruktura včetně
jejich dostupnosti

Negativa
Pozitiva
Negativa
Pozitiva
Negativa
Pozitiva
Negativa
Pozitiva
Negativa
Pozitiva
Negativa
Pozitiva

nehomogenní a na několik části rozdělená struktura
sídla s částečně suburbanizačními tendencemi
Kladné migrační saldo (2019)
Vysoký index stáří, Vyšší podíl starších domů, nízký podíl
vysokoškolsky vzdělaných obyvatel
Příměstská krajina s nižší mírou urbanizace, regionální
ÚSES
relativně nízký koeficient ekologické stability
Chráněné ložiskové území
Stará důlní díla, poddolovaná území, sesuvná území,
aktivní zóna záplavového území
ŽP kvalitou odpovídá příměstskému multifunkčnímu
prostoru
Podvyužívané objekty – brownfield, vliv provozu
kamenolomu
Nadprůměrný podíl orné půdy v rámci ORP, investice do
půdy (meliorace)
Podprůměrný podíl PUPFL v rámci ORP
Základní občanská vybavenost, dobrá dostupnost
občanského vybavení v Teplicích

Negativa
Pozitiva

Vazba na silnici I. a II. třídy, přímé napojení na železnici
celostátního významu, umístění letiště místního
významu (LKTEPL), z hlediska technické infrastruktury
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obec částečné soběstačná, částečně napojená na
celoměstské systémy, obec je odkanalizována a
plynofikována, na území je umístěna víceúčelová vodní
nádrž Všechlapy
Ekonomické a
hospodářské podmínky
Rekreace a cestovní
ruch

Negativa
Pozitiva
Negativa
Pozitiva
Negativa

Bezpečnost a ochrana
obyvatel

Pozitiva
Negativa

Nízká daňová výtěžnost
Nízký turistický potenciál

Absence SDH

Významné hodnoty na území obce
► Ložiska nerostných surovin
Významné limity na území obce
► Záplavové území
► Prvky ÚSES
► Velmi vysokotlaký plynovod
► Elektrické vedení velmi vysokého napětí
► Sesuvné území
► Poddolované území
Záměry území
Popis

Typ

Kód

Úroveň řešení

Vybudování cyklostezky Zabrušany Lahošť

ZD

15

UP

Revitalizace a rekonstrukce objektu TJ Sokol, včetně sportoviště
Realizace prostoru v budově OÚ pro pořádání kulturních a
společenských akcí

ZO

15

X

ZO

14

X

Odkanalizování místní části a napojení na ČOV Želénky

ZT

14

X

Odkanalizování místních částí

ZT

15

X

rekonstrukce ZŠ, MŠ - zateplení oken, fasáda, vybudování tříd
Vybudování volnočasového areálu Heřman - úprava plochy, výstavba
podia, hřiště, výsadba zeleně, in-line dráha

ZU

49

X

ZU

50

UP

Výstavba multifunkčního sportoviště

ZU

51

UP

Vytvoření výletní zóny v místech rekultivace po těžbě

ZU

52

UP

Rekonstrukce chodníku podél silnice č. II/255

ZU

48

X

Pěší propojení Zabrušany a Želénky, směrem k zastávce ČD

ZU

47

X
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Problémy k řešení
Popis

Typ

Kód

Úroveň řešení

S2 prochází Q100

PD

73

UP

zvýšená doprava na komunikaci č. III/25338

PD

74

UP

vysoká intenzita dopravy a nepřiměřená vysoká rychlost jízdy

PD

75

UP

železnice zatěžuje zastavěné území

PD

76

UP

S2 zatěžuje exhalacemi zastavěné území

PD

77

UP

S2 zatěžuje exhalacemi zastavěné území
pěší propojení Želénky-Zabrušany: nebezpečí dopravní nehody s
chodcem

PD

78

UP

PD

89

UP

Přítomnost kamenolomu, prašnost, hlučnost, otřesy, doprava
objekt č. p. 43, zdroj nebezpečí kvůli rozebírání a rozřezávání vraků
osobních automobilů a nákladních vozů

PH

1

UP

PO

14

X

riziko povodní VD Všechlapy a vodní tok Bouřlivec - nelokalizováno

PT

14

UP

Zastavěné území v záplavovém území

PU

28

UP

Střety záměrů s limity
Kategorie
SP
Celkem

Typ střetu

Rozloha střetů v obci [ha]

Počet střetů v obci

ZPoLO

15,823

15

ZPoLU

0,499

2

16,322

17

Komentář ke zjištěným problémům:
► problémy PD a PH představují dopravní a hygienické závady v území, jejichž prověření a
řešení ÚAP navrhují zahrnout do řešení územních plánů či jejich změn;
► problém PU a PT představuje problém, částečně řešitelný územním plánem a je žádoucí
jeho řešení zajistit v rámci nejbližší změny.
Území obce Zabrušany se dotýká problematika konfliktu ložisek nerostných surovin se záměry na
plošný rozvoj zástavby. Tento problém má obecný charakter a ÚAP navrhují jej řešit nejen v rámci
jednotlivých územních plánů, ale nalézt společný koordinovaný postup řešení na nadmístní
(regionální) úrovni.
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25. Žalany
1

2

13

2

1
12

3

0
-1

11

4

-2

10

5
9

6

8

7

Pozitiva
Širší územní vztahy
Negativa
Prostorové a funkční
uspořádání území

Pozitiva

Vysvětlivky:
1 – Horninové prostředí a geologie
2 – Vodní režim
3 – Hygiena životního prostředí
4 – Ochrana přírody a krajiny
5 – Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí
lesa
6 – Veřejná technická infrastruktura
7 – Veřejná dopravní infrastruktura
8 – Socio-demografické podmínky
9 – Bydlení
10 – Rekreace
11 – Regionální ekonomika
12 – Trh práce
13 – Daňová výtěžnost

spolupráce s dalšími obcemi v rámci svazků obcí nebo
MAS
Vztahy související s relativně odlehlou polohou v rámci
SO ORP
Kulturní památky, vyhlídková místa, území
s dochovanými nebo částečně dochovanými
urbanistickými hodnotami

Negativa
Pozitiva
Struktura osídlení
Sociodemografické
podmínky a bydlení
Příroda a krajina

Negativa
Pozitiva
Negativa
Pozitiva

Nehomogenní z několika částí se sestávající struktura
sídla
Kladné migrační saldo (2019), Nízký index stáří
CHKO České Středohoří, Natura 2000, nadregionální a
regionální ÚSES

Negativa
Vodní režim a
horninové prostředí
Kvalita životního
prostředí
Zemědělský půdní fond
a pozemky určené k
plnění funkcí lesa
Občanská vybavenost
včetně její dostupnosti
a veřejná prostranství
Dopravní a technická
infrastruktura včetně
jejich dostupnosti

Pozitiva
Negativa
Pozitiva
Negativa
Pozitiva
Negativa
Pozitiva
Negativa
Pozitiva
Negativa

Ochranné pásmo vodního zdroje, absence aktivní zóny
záplavového území
Stará důlní díla, poddolovaná území, sesuvná území
Část území - vysoce hodnotné krajinné prostředí (CHKO
České středohoří)
Podvyužívané objekty – brownfield, ŽP negativně
ovlivněno mírou tranzitní silniční dopravy
Nadprůměrný podíl orné půdy v rámci ORP, investice do
půdy (meliorace), velký podíl PUPFL
Základní občanská vybavenost
Horší dostupnost vyššího občanského vybavení v
Teplicích
Návaznost na silnici I. a II. třídy, přímé napojení na
železnici regionálního významu, obec je odkanalizována
a plynofikována
Horší dostupnost ORP Teplice veřejnou dopravou,
Vysoká intenzita dopravy
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Pozitiva
Ekonomické a
hospodářské podmínky
Negativa
Rekreace a cestovní
ruch
Bezpečnost a ochrana
obyvatel

Pozitiva
Negativa
Pozitiva
Negativa

Vysoká daňová výtěžnost, Vysoká míra podnikatelské
aktivity
Rekreační potenciál odpovídá rozsahu území
zahrnutého do CHKO České středohoří, ve správním
území se nachází objekty pro individuální rodinnou
rekreaci

Absence SDH

Významné hodnoty na území obce
► CHKO České středohoří
► NATURA 2000 – evropsky významné lokality
Významné limity na území obce

► Poddolované území
►
►
►
►
►
►
►

Záplavové území
Chráněná krajinná oblast
NATURA 2000 – evropsky významné lokality
Prvky ÚSES
Velmi vysokotlaký plynovod
Sesuvné území
Elektrické vedení velmi vysokého napětí

Záměry území
Popis

Typ

dostavba kanalizace a rozšíření kapacity ČOV

ZT

Kód
16

Úroveň řešení
X

Problémy k řešení
Popis

Typ

Kód

Úroveň řešení

Silnice II. třídy úrovňově křižuje železniční trať

PD

79

UP

S1 zatěžuje exhalacemi zastavěné území

PD

80

UP

S2 zatěžuje exhalacemi zastavěné území

PD

81

UP

železnice zatěžuje zastavěné území

PD

82

UP

ochranné pásmo VRT

PD

90

UP

chybějící cyklostezka

PD

91

UP

revitalizace potoka

PK

4

UP

propadliny po důlní činnost - nelokalizováno

PK

5

X

chybí vodovod

PT

15

X
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Střety záměrů s limity
Kategorie
SP

Celkem

Typ střetu
ZPo12B

Rozloha střetů v obci [ha]

Počet střetů v obci

7,478

13

ZPoLO

7,482

17

ZPoLU

0,136

35

15,096

65

Komentář ke zjištěným problémům:
► problémy PD představují dopravní a hygienické závady v území, jejichž prověření a řešení
ÚAP navrhují zahrnout do řešení územních plánů či jejich změn;
► problém PU a PT představuje problém, částečně řešitelný územním plánem a je žádoucí
jeho řešení zajistit v rámci nejbližší změny.
Území obce Žalany se dotýká problematika konfliktu ložisek nerostných surovin se záměry na plošný
rozvoj zástavby. Tento problém má obecný charakter a ÚAP navrhují jej řešit nejen v rámci
jednotlivých územních plánů, ale nalézt společný koordinovaný postup řešení na nadmístní
(regionální) úrovni.
V obci je také více než 7 ha rozvojových záměrů zasahujících do I. a II. třídy ochrany ZPF. Při
zpracování změny ÚP je žádoucí tento zásah minimalizovat.
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26. Žim
1

2

13

2

1
12

3

0
-1

11

4

-2

10

5
9

6

8

7

Pozitiva
Širší územní vztahy
Negativa
Prostorové a funkční
uspořádání území
Struktura osídlení

Pozitiva

Vysvětlivky:
1 – Horninové prostředí a geologie
2 – Vodní režim
3 – Hygiena životního prostředí
4 – Ochrana přírody a krajiny
5 – Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí
lesa
6 – Veřejná technická infrastruktura
7 – Veřejná dopravní infrastruktura
8 – Socio-demografické podmínky
9 – Bydlení
10 – Rekreace
11 – Regionální ekonomika
12 – Trh práce
13 – Daňová výtěžnost

Dobré napojení na dálnici D8, spolupráce s dalšími
obcemi v rámci svazků obcí nebo MAS
Vztahy související s relativně odlehlou polohou v rámci
SO ORP
Kulturní památky, území s dochovanými nebo částečně
dochovanými urbanistickými hodnotami

Negativa
Pozitiva

Ze dvou ucelených útvarů se skládající a volnou krajinou
obklopená struktura sídla

Negativa
Sociodemografické
podmínky a bydlení
Příroda a krajina
Vodní režim a
horninové prostředí
Kvalita životního
prostředí

Pozitiva

Dlouhodobý významný nárůst počtu obyvatel, Kladné
migrační saldo (2019), Nízký index stáří

Negativa
Pozitiva
Negativa
Pozitiva
Negativa
Pozitiva
Negativa

Zemědělský půdní fond Pozitiva
a pozemky určené k
plnění funkcí lesa
Negativa
Občanská vybavenost
včetně její dostupnosti
a veřejná prostranství

Pozitiva

Dopravní a technická
infrastruktura včetně
jejich dostupnosti

Pozitiva

Ekonomické a

Pozitiva

Negativa

Negativa

Celé správní území je součástí CHKO České Středohoří,
nadregionální ÚSES
Absence aktivní zóny záplavového území
Sesuvná území
Kvalitní ŽP charakteristické pro území CHKO České
středohoří
Jen okrajová část správního území je dotčena provozem
na dálnici D8
Nadprůměrný podíl orné půdy v rámci ORP, investice do
půdy (meliorace)
Podprůměrný podíl PUPFL v rámci ORP, významný
úbytek orné půdy
Pouze minimální občanská vybavenost
Horší dostupnost vyššího občanského vybavení v
Teplicích
Dostupnost napojení na dálnici D8, přímé napojení na
železnici regionálního významu, obec je odkanalizována
Horší dostupnost ORP Teplice veřejnou dopravou, obec
není plynofikována,
Nízký podíl nezaměstnaných osob
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hospodářské podmínky Negativa
Rekreace a cestovní
ruch

Pozitiva

Bezpečnost a ochrana
obyvatel

Pozitiva
Negativa

Rekreační potenciál odpovídá části území zahrnutého
do CHKO České středohoří

Negativa

Absence SDH

Významné hodnoty na území obce
► CHKO České středohoří
Významné limity na území obce
► Chráněná krajinná oblast
► Prvky ÚSES
► Sesuvné území

Problémy k řešení
Popis

Typ

železnice zatěžuje zastavěné území

Kód

PD

83

Úroveň řešení
UP

Střety záměrů s limity
Kategorie
SP
Celkem

Typ střetu
ZPoLO

Rozloha střetů v obci [ha]

Počet střetů v obci

9,619

6

9,619

6

Komentář ke zjištěným problémům:
► problémy PD představují dopravní a hygienické závady v území, jejichž prověření a řešení
ÚAP navrhují zahrnout do řešení územních plánů či jejich změn;
Území obce Žim se dotýká problematika konfliktu ložisek nerostných surovin se záměry na plošný
rozvoj zástavby. Tento problém má obecný charakter a ÚAP navrhují jej řešit nejen v rámci
jednotlivých územních plánů, ale nalézt společný koordinovaný postup řešení na nadmístní
(regionální) úrovni.
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