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1. Metodika zpracování
Pro zpracování 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů ORP Litoměřice (3. aktualizace
ÚAP) včetně rozboru udržitelného rozvoje byly využity zdroje, ze kterých bylo čerpáno při
zpracování ÚAP i následných aktualizací. Jedná se zejména o tyto zdroje:


Metodický návod pro postup úřadů územního plánování a krajských úřadů při pořizování
územně analytických podkladů pro správní obvod obce s rozšířenou působností a pro
území kraje (aktualizované duben 2014)



Metodický návod pro tvorbu SWOT analýz s příkladem

Jedním z podkladů pro zpracování 3. aktualizace ÚAP, zejména pak pro vyhodnocení pilíře
životního prostředí byla dokumentace zpracovaná Ing. Milenou Morávkovou – Podklady
k vyhodnocení udržitelného rozvoje pro ÚAP ORP Litoměřice 2012. Pořizovatel v před zahájením
prací na 3. aktualizaci ÚAP prověřil aktuálnost této dokumentace a s přihlédnutím na znalost území
ORP konstatoval, že tuto dokumentaci lze využít jako podklad, ze kterého lze vycházet při
zpracování 3. aktualizace ÚAP.
V rámci pořízení 3. aktualizace ÚAP bylo též využito platných ÚPD obcí a jejich změn, přičemž bylo
nahlíženo do dokumentací, které byly účinné nejpozději k 1. 11. 2014.

1.1.

Základní východiska

Úřad územního plánování MěÚ Litoměřice vycházel při zpracování územně analytických podkladů
ze znalosti území danou pořizovatelskou činností v území, tedy ze zkušeností nabytých při
pořizování územních plánů a jejich změn pro obce v ORP a dále z průzkumů stavu území, ke kterým
je vyčleněn zpravidla jeden den v týdnu.
Jako hlavní koncepční jednotka je stanovena obec a to z důvodu provázání na následné pořizování
územně plánovacích dokumentací, při kterém by mělo být ze zpracovaných a aktualizovaných ÚAP
obce vycházeno. Pro každou obec tak byla zpracována tzv. „karta obce“, která obsahuje výčet
jednotlivých slabých a silných stránek, příležitostí a hrozeb, stejně jako problémů určeným k řešení
v jednotlivých územních plánech.
Posouzení celého správního obvodu ORP má svůj význam především ve správních obvodech ORP,
které se kryjí s přirozenými spádovými oblastmi nebo s již vzniklými mikroregiony. Výsledky
hodnocení jsou pak mimo jiné také důležité pro kraj, kdy je nutné zobrazit stav udržitelného rozvoje
v kontextu jiných obvodů ORP a pomoci tím ke stanovení krajských rozvojových koncepcí
promítnutých do zásad územního rozvoje území kraje a jejich aktualizací.
Řešení rozboru udržitelného rozvoje vychází mimo jiné z požadavků daných zejména § 4 vyhlášky
500/2006 Sb. Z hlediska potřeb obce je nutné vyjít především z bodu 2 odstavce b), který se zabývá
konkrétními zjištěnými problémy, které mohou být i přesně lokalizovány, což je již přímým
podkladem pro řešení územních plánů obcí v ORP Litoměřice. Zjištěné problémy a střety jsou mimo
jiné také zobrazeny v problémovém výkresu, který je požadovanou součástí grafické části ÚAP.
Výstup z této části RURÚ pro obec (a také pro ÚAP kraje) přináší především:





zjištění závad v obcích
zjištění možných střetů
analýzu povodňové situace v obci s lokalizací území, která jsou v přímém ohrožení
nalezení střetů, daných promítnutím nadmístních záměrů (ZÚR ÚK) do území obcí
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Z hlediska obce je nutné zaměřit se především na zhodnocení potenciálových ukazatelů, jako jsou:





stav inženýrských sítí v obce (především vodovody, kanalizace, plynofikace)
poptávka po volných plochách pro rozvoj výroby a služeb
poptávka po volných rozvojových plochách pro lokalizaci bydlení a občanské
vybavenosti, včetně sportovišť
existence devastovaných ploch vhodných pro přestavbu (tzv. brownfields)

1.2.

Stanovení silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb
(SWOT analýza)

Principem SWOT analýzy je formou jednoduchých tvrzení (výroků) stanovit pro jednotlivé tematické
oblasti:
-

Strengths (silné stránky)
Weaknesses (slabé stránky)
Opportunities (příležitosti)
Threats (hrozby)

Souhrn výroků SWOT analýzy slouží k vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek pro
příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území.
Z hlediska celkové koncepce rozvoje obce je nutné zpracovat SWOT analýzu pro každou obec
(potažmo za celý správní obvod ORP). Při hodnocení a vzájemném porovnávání obcí je nutné
vycházet nejen ze stavu na území dané obce, ale i ze stavu a potřeb přirozených spádových
regionů, neboť řadu potřeb a problémů obcí lze řešit v kooperaci mezi obcemi, či dokonce mezi
hranicemi ORP.
Silné a slabé stránky byly stanoveny s přihlédnutím k ÚAP ORP Litoměřice zpracovaným v roce
2008 společností IRI s.r.o. a k následným aktualizacím tohoto územně plánovacího podkladu, které
již byly z větší části zpracovávané úřadem územního plánování MěÚ Litoměřice. Na základě
průzkumů území a diskuzí s představiteli obcí, došlo k vyhodnocení a přehodnocení náhledu na
volbu silných a slabých stránek, které byly v některých případech doplněny nebo naopak vypuštěny.
K těmto úpravám došlo zejména z toho důvodu, že v původní verzi ÚAP byly tyto stránky často
stanoveny jen grafickým překryvem jednotlivých vrstev. Mnoho takto zvolených stránek bylo
vypuštěno na základě výše uvedených zjištění z průzkumů území a jednání s obcí. V souvislosti se
změnou silných a slabých stránek došlo poté také úměrně ke změnám v oblasti příležitostí a hrozeb
v daných územích.
Vzor tabulky rozboru udržitelného rozvoje (RURÚ) obce:

Tematický okruh
SILNÉ STRÁNKY



SLABÉ STRÁNKY



Silná stránka
Silná stránka

Slabá stránka
Slabá stránka

PŘÍLEŽITOSTI



HROZBY



Příležitost
Příležitost
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Použité metodické postupy hodnocení

1.3.1. Stanovení koeficientu ekologické stability
Pro účely hodnocení krajiny byly vytvořeny kartogramy – podíl zemědělské půdy, podíl orné půdy,
podíl ovocných sadů, podíl trvalých travních porostů, lesnatost, podíl vodní plochy a podíl zastavěné
plochy.
Kartogramy vznikly na podkladě databáze Úhrnné hodnoty druhů pozemků Českého statistického
úřadu. V každé obci (katastru) byl vypočten podíl daných druhů pozemků z celkové rozlohy území a
promítnut do grafického zobrazení (kartogramu).
Koeficient ekologické stability (KES) byl vypočten dle vzorce:

KES =

lesní půda + trvalé travní porosty + zahrady + ovocné sady + vinice + vodní plochy
zastavěné plochy + orná půda + chmelnice

,

odvozeného ze vzorce dle Löwa a Míchala v publikaci Krajinný ráz. Ostatní plochy dle ÚHDP nebyly
do výpočtu zahrnuty, neboť jejich land use může být různý, od orné půdy, přes trvalý travní porost po
zpevněné plochy. Výsledné hodnoty byly převzaty z údajů poskytnutých Českým statistickým
úřadem pro pořízení aktualizace ÚAP, přičemž jde o data za rok 2013 aktualizovaná k 30. 6. 2014.
Hodnocení krajiny:
KES
0,03 až 0,40
0,41 až 0,90
0,91 až 2,90
2,91 až 6,20
6,21 a více

Krajina
Území s maximálním narušením přírodních struktur
Území nadprůměrně využívané
Území intenzivně využívané
Vyvážená krajina
Přírodní a přírodě blízká krajina

Ekologicky labilní je celá oblast Dolního Poohří a niva Labe, dále pak zemědělsky intenzivně
využívaná krajina v okolí Encovan, Hošťky a Liběšic. Naopak ekologicky stabilnější jsou území
s převahou lesů a trvalých travních porostů v CHKO České středohoří: Tlučeň, Lbín, Hlupice, Hlinná,
Brusov, Bílý Kostelec, Horní Chobolice, Pohořany.
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1.3.2. Aktualizace vyhodnocení vyváženosti územních podmínek v ÚAP
Aktualizace vyhodnocení stavu územních podmínek jednotlivých obcí podle pilířů
udržitelného rozvoje území
Pořizovatel provedl v rámci 3. aktualizace ÚAP zhodnocení stavu a kvality územních podmínek,
podle jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území, pro každou jednotlivou obec ve správním
území ORP.
Pro každý pilíř udržitelného rozvoje území se souhrnný kvalitní stav územních podmínek
(zohledňující pozitivní konstatování SWOT analýzy) označí znaménkem „+“. Obdobně při
nevyhovujícím souhrnném stavu územních podmínek (zohledňující negativní konstatování SWOT
analýzy) se označí znaménkem „-“.
Kladné/záporné ohodnocení územních podmínek ale nemůže vycházet pouze z absolutní převahy
silných/slabých stránek nebo příležitostí a hrozeb. Při zhodnocení stavu a kvality územních
podmínek bylo nezbytné posoudit relativní význam výsledků jednotlivých tematických SWOT analýz
s ohledem na širší souvislosti a návaznosti území posuzované obce a rovněž přihlédnout
k příležitostem/hrozbám a trendům dalšího vývoje v území. Jestliže se výsledný údaj vyváženosti liší
od údaje v minulé aktualizaci, je to spíše přehodnocením hodnotících kritérií než zásadní změnou
podmínek v území.
Vyhodnocení územních podmínek jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území (+/-) se za každou
obec napíše do tabulky. Výsledné +/- za každý pilíř vyjadřuje převažující +/- jednotlivých kritérií.
Vyváženost vztahu územních podmínek pro udržitelný rozvoj území je pak souhrn hodnocení
územních podmínek za jednotlivé pilíře udržitelného rozvoje území.
Na základě kombinace vyhodnocení územních podmínek se každá obec zařadí do jedné z osmi,
resp. čtyř kategorií vyváženosti vztahu územních podmínek pro udržitelný rozvoj území, přičemž
modrá barva vyjadřuje nejlepší kombinaci.
Možné kombinace jsou uvedeny v následující tabulce:
Územní podmínky
pro soudržnost
Katego
pro příznivé pro hospodářský
vyjádření
společenství vyjádření v
rie
životní prostředí
rozvoj
v
kartogramu
obyvatel území kartogramu
zařaze
ní obce

1
2a
2b
2c
3a
3b
3c
4

Z

H

S

+
+
+
+
-

+
+
+
+
-

+
+
+
+
-
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Podle shora uvedené tabulky se vyhodnocení vyváženosti územních podmínek pro udržitelný
rozvoj území za jednotlivé obce znázorní v kartogramu „Vztah území obcí/ORP podle
vyhodnocení vyváženosti územních podmínek pro udržitelný rozvoj území“, který je přílohou
textové části – kartogram A9.
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2. Základní charakteristiky správního obvodu
2.1. Stanovení koeficientu ekologické stability
Název územní jednotky
Bohušovice nad Ohří
Brňany
Brozany nad Ohří
Býčkovice
Dolánky nad Ohří
Drahobuz
Hlinná
Horní Řepčice
Hoštka
Chotiněves
Chudoslavice
Kamýk
Křešice
Levín
Liběšice
Libochovany
Litoměřice
Lovečkovice
Malíč
Michalovice
Miřejovice
Mlékojedy
Oleško
Píšťany
Ploskovice
Polepy
Račice
Rochov
Snědovice
Staňkovice
Štětí
Terezín
Travčice
Trnovany
Třebušín
Úštěk
Velké Žernoseky
Vrutice
Žalhostice
Žitenice

Koeficient
ekologické
stability

Krajina

0,11
0,10
0,19
0,29
0,31
0,37
5,71
0,26
0,21
0,35
1,70
2,04
0,27
1,64
0,95
0,70
0,45
0,91
1,04
0,89
1,20
0,12
1,15
1,04
0,61
0,31
0,40
0,03
0,54
0,72
0,58
0,18
0,58
0,13
1,73
1,06
1,65
0,16
0,99
1,31

Území s maximálním narušením přírodních struktur
Území s maximálním narušením přírodních struktur
Území s maximálním narušením přírodních struktur
Území s maximálním narušením přírodních struktur
Území s maximálním narušením přírodních struktur
Území s maximálním narušením přírodních struktur
Vyvážená krajina
Území s maximálním narušením přírodních struktur
Území s maximálním narušením přírodních struktur
Území s maximálním narušením přírodních struktur
Území intenzivně využívané
Území intenzivně využívané
Území s maximálním narušením přírodních struktur
Území intenzivně využívané
Území intenzivně využívané
Území nadprůměrně využívané
Území nadprůměrně využívané
Území intenzivně využívané
Území intenzivně využívané
Území nadprůměrně využívané
Území intenzivně využívané
Území s maximálním narušením přírodních struktur
Území intenzivně využívané
Území intenzivně využívané
Území nadprůměrně využívané
Území s maximálním narušením přírodních struktur
Území s maximálním narušením přírodních struktur
Území s maximálním narušením přírodních struktur
Území nadprůměrně využívané
Území nadprůměrně využívané
Území nadprůměrně využívané
Území s maximálním narušením přírodních struktur
Území nadprůměrně využívané
Území s maximálním narušením přírodních struktur
Území intenzivně využívané
Území intenzivně využívané
Území intenzivně využívané
Území s maximálním narušením přírodních struktur
Území intenzivně využívané
Území intenzivně využívané

Zdroj: Český statistický úřad, územně analytické podklady. Uvedená data jsou ke dni 31.12.2013
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2.2. Sociodemografické podmínky
Obec
Bohušovice nad Ohří
Brňany
Brozany nad Ohří
Býčkovice
Dolánky nad Ohří
Drahobuz
Hlinná
Horní Řepčice
Hoštka
Chotiněves
Chudoslavice
Kamýk
Křešice
Levín
Liběšice
Libochovany
Litoměřice
Lovečkovice
Malíč
Michalovice
Miřejovice
Mlékojedy
Oleško
Píšťany
Ploskovice
Polepy
Račice
Rochov
Snědovice
Staňkovice
Štětí
Terezín
Travčice
Trnovany
Třebušín
Úštěk
Velké Žernoseky
Vrutice
Žalhostice
Žitenice
Celkem ORP

Počet
Přirozený Saldo
bydlících
přírůstek migrace
obyvatel
2543
440
1336
293
257
258
253
103
1727
210
156
155
1423
133
1528
597
24136
530
165
154
201
217
74
215
450
1355
314
112
746
55
8895
2941
611
368
557
2805
486
304
531
1527
59161

9
-1
0
-2
-1
-3
2
-2
9
-6
-2
2
-11
-1
-21
-3
-32
2
-1
-2
1
-2
-1
-1
-3
5
0
-1
-6
-1
4
-33
3
-3
-3
-12
4
-1
-1
-3
-118

-28
17
47
-4
-15
-2
8
-4
20
-1
0
2
-9
4
-12
-9
-148
1
4
1
2
4
-6
-5
9
1
-5
0
19
-7
4
32
6
8
5
6
0
2
-7
-2
-62

Podíl obyvatel ve Podíl obyvatel ve věku
věku 0-14 let na
65 let a více na
celkovém počtu
celkovém počtu
obyvatel (%)
obyvatel (%)
16,4
15,6
12,5
14,3
18,2
16,1
14,3
14,0
16,0
16,7
17,4
14,7
14,2
17,4
17,5
20,4
19,3
13,6
10,5
18,6
14,1
16,0
19,4
18,1
14,5
19,3
15,8
19,5
14,1
14,5
16,9
16,4
15,3
17,2
16,2
15,5
12,7
16,4
15,6
16,9
11,4
13,4
17,1
11,1
6,8
14,9
13,5
19,1
16,4
16,7
16,7
14,5
12,4
19,4
20,5
19,6
13,4
14,1
5,5
18,2
15,6
15,9
14,8
18,1
13,3
17,3
20,4
16,0
13,8
18,3
14,2
15,9
15,6
15,2
17,8
17,4
17,7
16,4
16,4
13,5
16,4
13,5

Zdroj: Český statistický úřad, územně analytické podklady. Uvedená data jsou ke dni 31.12.2013
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Obec
Bohušovice nad Ohří
Brňany
Brozany nad Ohří
Býčkovice
Dolánky nad Ohří
Drahobuz
Hlinná
Horní Řepčice
Hoštka
Chotiněves
Chudoslavice
Kamýk
Křešice
Levín
Liběšice
Libochovany
Litoměřice
Lovečkovice
Malíč
Michalovice
Miřejovice
Mlékojedy
Oleško
Píšťany
Ploskovice
Polepy
Račice
Rochov
Snědovice
Staňkovice
Štětí
Terezín
Travčice
Trnovany
Třebušín
Úštěk
Velké Žernoseky
Vrutice
Žalhostice
Žitenice
Celkem ORP

Živě
narození
31
2
11
0
1
2
4
0
21
1
1
4
8
1
13
6
241
6
1
0
1
1
1
3
2
17
4
1
4
0
99
27
6
1
6
21
6
1
6
13
574

ORP LITOMĚŘICE

Zemřelí

Přistěhovalí

22
3
11
2
2
5
2
2
12
7
3
2
19
2
34
9
273
4
2
2
0
3
2
4
5
12
4
2
10
1
95
60
3
4
9
33
2
2
7
16
692

69
28
83
7
4
3
21
3
57
15
3
4
27
5
44
11
544
14
7
12
4
8
4
10
16
29
4
1
38
0
194
130
19
17
28
97
14
6
19
42
1641

Vystěhovalí
97
11
36
11
19
5
13
7
37
16
3
2
36
1
56
20
692
13
3
11
2
4
10
15
7
28
9
1
19
7
190
98
13
9
23
91
14
4
26
44
1703

Míra registrované
nezaměstnanosti (%)
8,6
8,5
9,2
14,0
11,8
12,1
9,2
13,0
11,9
5,4
9,3
4,9
9,9
10,6
12,0
8,4
8,9
11,7
8,8
11,5
5,8
14,3
13,1
13,4
8,0
11,3
8,9
7,2
7,9
8,7
13,0
9,7
12,3
6,4
11,0
14,2
12,9
11,1
8,5
9,1
10,2

Zdroj: Český statistický úřad, územně analytické podklady. Uvedená data jsou ke dni 31.12.2013, míra nezam. pak ke dni 31.3.2014
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2.3. Vyhodnocení vyváženosti územních podmínek
Obec

Živ. prostředí
(Z)

Hospodářství
(H)

Soudržnost
(S)

Vyváženost

Bohušovice nad Ohří

-

+

+

Z

Brňany
Brozany nad Ohří
Býčkovice
Dolánky nad Ohří
Drahobuz
Hlinná
Horní Řepčice
Hoštka
Chotiněves
Chudoslavice
Kamýk
Křešice
Levín
Liběšice
Libochovany
Litoměřice
Lovečkovice
Malíč
Michalovice
Miřejovice
Mlékojedy
Oleško
Píšťany
Ploskovice
Polepy
Račice
Rochov
Snědovice
Staňkovice
Štětí
Terezín
Travčice
Trnovany
Třebušín
Úštěk
Velké Žernoseky
Vrutice
Žalhostice
Žitenice

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Z
Z
ZHS
ZH
ZHS
H
H
Z
ZHS
HS
H
ZS
HS
S
Z
Z
HS
H
H
Z
ZS
HS
Z
Z
Z
Z
ZHS
ZHS
ZHS
Z
ZS
Z
Z
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3. Návaznost na zásady územního rozvoje Ústeckého kraje
Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje (ZÚR UK) byly vydány dne 5. 10. 2011 na základě
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 23/25Z/2011 ze dne 7. 9. 2011. Dne 20. 10. 2011 nabyly
účinnosti. K dispozici jsou na webových stránkách kraje. Zpracovatelem je Atelier
T-plan, s.r.o., hlavním projektantem je ing. arch. Karel Beránek.
Jihozápadní část území ORP Litoměřice (levý břeh Labe) se nachází v rozvojové oblasti místního
významu NOB1. Oblast Litoměřicka stejně jako Lovosicka a Roudnicka leží na rozvojové ose
OS2 Praha – Ústí nad Labem – hranice ČR. Tato rozvojová osa zajišťuje vazby ke
Středočeskému kraji, Praze a na druhé straně k uskupení měst Ústí nad Labem a Teplice.
Vymezení a zařazení rozvojové oblasti do ZÚR vyplývá z nadmístního významu řady současných
aktivit – doprava, průmyslová výroba, intenzivní zemědělství, kultura, rekreace a cestovní ruch,
těžba a zpracování nerostných surovin a z požadavků na výrazné změny v území.
Řada požadavků se týká přestavby dopravní infrastruktury – dostavba dálnice D8, veřejné logistické
centrum Lovosice, zlepšení plavebních podmínek na Labi – rozšíření přístavu Lovosice, zlepšení
zpřístupnění pravého břehu Labe novými a upravovanými mosty v Litoměřicích, v Roudnici nad
Labem a ve Štětí, dlouhodobý záměr na vysokorychlostní železniční trať, dále rozvojové záměry
průmyslových zón zejména v Lovosicích, program revitalizace MPR Terezín a další.
Významným hlediskem dalšího rozvoje oblasti, která se nachází na soutoku Labe a Ohře, je její
zajištění před riziky povodní.
Určitým protipólem polabské rozvojové osy je Úštěcko a Snědovicko, které se nachází ve vlastní
specifické oblasti nadmístního významu NSOB5. Důvodem vymezení této specifické oblasti
nadmístního významu je nerovnováha mezi kvalitním životním prostředím a disproporcemi
v sociálním a ekonomickém rozvoji. Tato specifická oblast je situována podél hranice kraje s krajem
Libereckým. Nepříznivé hospodářské efekty plynoucí z hraniční polohy jsou zdůrazněny přiléhající
chráněnou krajinnou oblastí Kokořínsko. Oblast má rovněž ztížené podmínky dopravní dostupnosti,
dané její odlehlou pozicí na méně urbanizovaném pravém břehu Labe. Naopak příznivě ovlivňuje
specifickou oblast rozvojová osa NOS2 Ústí nad Labem – Děčín – Česká Kamenice a částečně též
již zmíněná rozvojová osa OS2.
Pro správní obvod ORP Litoměřice vyplývají z návrhu ZÚR tyto úkoly pro územní plánování:


Podporovat pokrytí rozvojové oblasti územními plány, ověřovat a zpřesňovat řešení
problémů a využití rozvojových příležitostí územními studiemi a regulačními plány.



Věnovat pozornost programům revitalizace MPR Terezín.



Podporovat revitalizaci nedostatečně využitých nebo zanedbaných areálů a ploch typu
brownfield, využít územní rezervy ve stávajících průmyslových zónách nadmístního
významu a zohlednit plánovaný rozvoj ekonomických aktivit.



Navrženými veřejně prospěšnými opatřeními řešit územní problematiku ochrany území
Terezínska před povodněmi.



Chránit a kultivovat přírodní a kulturní hodnoty, které vytvářejí charakteristické znaky
rozvojové oblasti: rámec území tvořený Českým středohořím, koridor Labe a Ohře, NKP
Terezín-Malá pevnost, MPR Litoměřice, Úštěk a Terezín, kulturní zemědělská krajina.
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Vzhledem ke stávajícím územním limitům, k potenciálním územním střetům, hrozbě
devastačních účinků těžby pro území, nepřipouštět v rozvojové oblasti zahájení nové
otvírky těžby surovin s důsledky nadmístního významu, snižovat celkovou zátěž území a
nepřipustit zahájení otvírky více ložisek současně v území s jejich koncentrovaným
výskytem.



Kultivovat a rozvíjet rekreačních lokality nadmístního významu zahrnuté v rozvojové oblasti
v koridoru Labe: jezero Píšťany a sportovní kanál Račice.



Řešit územní souvislosti výhledového záměru na vedení vysokorychlostní železniční trati
(VRT), v koordinaci s dálnicí D8.

Pro správní obvod ORP Litoměřice vyplývají z návrhu zpřesnění rozvojové osy OS2 tyto úkoly
pro územní plánování:


Podporovat pokrytí území rozvojové osy územními plány, ověřovat a zpřesňovat řešení
problémů a využití rozvojových příležitostí územními studiemi a regulačními plány.



Podporovat revitalizaci nedostatečně využitých nebo zanedbaných areálů a ploch typu
brownfield, využít územní rezervy ve stávajících průmyslových zónách nadmístního
významu.



Podporovat zlepšení plavebních podmínek na Labi v úseku, který se týká rozvojové osy,
současně zajišťovat ochranu toku Labe a Ohře a přilehlého území jako území mimořádné
přírodní, krajinářské a kulturní hodnoty.



Upřesňovat návrh a vytvářet územní podmínky pro realizaci protipovodňových opatření
v ohrožených územích.



Těžbu nerostných surovin podřizovat dosahování přijatelné meze únosnosti zatížení krajiny,
snižovat celkovou zátěž území a nepřipustit zahájení otvírky více ložisek současně v území
s koncentrovaným výskytem. Pro těžbu nerostných surovin uvolňovat výhradní ložiska
s řešitelnými střety zájmů a s takovými podmínkami rehabilitace a využití území, které po
těžbě vyloučí devastační důsledky pro území.



Řešit územní souvislosti výhledového záměru vysokorychlostní železniční trati (VRT).



Chránit a kultivovat typické a výjimečné přírodní, kulturní hodnoty na území rozvojové osy,
které vytvářejí charakteristické znaky území.

Pro nadmístní specifickou oblast NSOB5 Úštěcko platí tyto úkoly pro územní plánování:


Posilovat pilíře hospodářského rozvoje a sociální soudržnosti udržitelného rozvoje, při
zachování silných stránek pilíře životního prostředí.



Zajistit pokrytí území specifické oblasti územními plány, ověřovat a zpřesňovat řešení
problémů územními studiemi a regulačními plány.



Chránit a kultivovat přírodní, krajinářské, urbanistické a architektonické hodnoty oblasti,
využít pozitivní znaky území pro zvýšení prestiže specifické oblasti.



Územně plánovacími nástroji podporovat rozvoj místních ekonomických aktivit: zemědělské
výroby, potravinářského průmyslu, tradičních řemesel apod.
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Revitalizovat opuštěné nebo nedostatečně využité plochy a areály zemědělského či jiného
původu (typ brownfield).



Stanovovat a dodržovat limity rozvoje pro všechny činnosti, které by mohly přesahovat
meze únosnosti území – podmínky udržitelného rozvoje, způsobovat jeho poškození
anebo bránit rozvoji jiných žádoucích forem využití území.

Zásady územního rozvoje dále vymezují plochy a koridory dopravní a technické infrastruktury.
Jedná se především o koridory dopravy celorepublikového významu:




Koridor vysokorychlostní dopravy mezinárodního významu VR1, který je součástí rozvojové
osy OS2. Koridor je v plném rozsahu sledován v ZÚR jako územní rezerva ZR1 – VRT
(šířka koridoru 600 m). Pro územní plánování a využívání území vymezeného koridoru VR1
ZÚR stanovují tyto úkoly:
o

V součinnosti s dotčenými orgány spolupracovat na zpřesnění koridoru
vysokorychlostní dopravy mezinárodního významu VR1 (Dresden -) hranice
SRN/ČR – Praha – Brno – hranice ČR/Rakousko, resp. SR na území Ústeckého
kraje s koordinací a návaznostmi koridoru na německé straně

o

Respektovat územní rezervu koridoru VR1 v ÚPD dotčených obcí a zajistit
územní koordinaci.

Koridor vodní dopravy mezinárodního významu VD1 Labe; Pardubice – hranice ČR/SRN,
podchycený v PÚR 2006 a v návrhu PÚR 2008, který je součástí rozvojové osy OS-2,
vymezením koridoru Labské vodní cesty v úseku hranice okresu Děčín – státní hranice
ČR/SRN. Koridor je v ZÚR vymezen jako návrh VD1. Pro územní plánování a
využívání území vymezeného koridoru VD1 ZÚR stanovují tyto úkoly:
o

V součinnosti s dotčenými orgány, při zajištění územní koordinace, zpřesnit a
vymezit koridor VD1 pro zlepšení plavebních podmínek na Labi v ÚPD dotčených
obcí.

Dále byly vymezeny plochy a koridory nadmístního významu:


Koridor silnice I/15 Litoměřice, východní obchvat. Silnice v úseku Lovosice (D8) –
Litoměřice (- Zahrádky I/9) přenáší významné mezikrajské vztahy s napojením a
obsluhou prostoru Litoměřicka a Úštěcka. Významným způsobem posiluje úroveň
nadřazené dopravní infrastruktury rozvojové oblasti nadmístního významu NOB1. Záměr je
součástí celkové přestavby průjezdné silnice I/15 prostorem Litoměřic. Koridor VPS - PK 7
vymezený v šířce 100 - 300m umožňuje zpřesnění trasy, která je v současné době
prověřována v několika si blízkých variantních polohách (součást koridoru).



Koridor silnice I/15 Litoměřice, jižní obchvat. Záměr je převzat z ÚP Litoměřic, kde
představuje zásadní přestavbu a odvedení průjezdné dopravy mimo město Litoměřice a
obec Mlékojedy. Záměr je součástí celkové přestavby silnice I/15, která je jednou z páteří
rozvojové oblasti nadmístního významu NOB1. Koridor je územně stabilizován a potvrzen
jako VPS - PK 8 (šířka 100m).



Koridor silnice nadmístního významu I/15 Trnovany, severní obchvat. Koridor je v ZÚR
sledován jako VPS – b-I/15. (šířka koridoru 200m).



Koridor silnice nadmístního významu I/15 Liběšice, přeložka. Koridor je v ZÚR sledován
jako VPS - PK 10 (šířka koridoru 100m).
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Koridor silnice II/261 Svařenice – Litoměřice, přeložka s obchvaty sídel. Silnice zajišťuje
významné dopravní propojení sídelní struktury, ekonomických a rekreačních aktivit na
pravém břehu Labe s přesahem do Středočeského kraje (Liběchov I/9). Silnice je
vzhledem k rostoucí intenzitě dopravy v úseku Štětí – Litoměřice navrhována k zásadní
přestavbě. Koridor vymezený v ZÚR jako VPS – PK 22 (šířka 100m) vyžaduje zpřesnění
v rámci podrobnější územně technické studie a koordinaci s ÚPD dotčených obcí.



Koridor vodní dopravy republikového významu VD6 Ohře (PÚR 2006 i návrh PÚR
2008); soutok Ohře a Labe – říční kilometr 3 – Terezín. ZÚR v souladu s PÚR 2006 a
návrhem 2008 respektuje koridor vodní dopravy VD6, vymezený stávajícím tokem řeky
Ohře v koridoru Terezín – soutok Ohře. Tok je v souladu se zákonem č. 114/1995 Sb., o
vnitrozemské plavbě sledován jako dopravně významná využitelná vodní cesta.
Využitelnost této cesty pro plavbu je v PÚR 2006 uloženo dotčenému ministerstvu a
ústředním správním úřadům k prověření.

Plochy a koridory nadmístního významu vyplývající ze ZÚR ÚK:
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Dále byly vymezeny koridory cyklistické dopravy:


Koridor cyklostezky „Labská cyklostezka“ (trasa č. 2), sledovaný v ZÚR jako VPS - C1
(šířka koridoru 20m) v trase Libochovany – Litoměřice. Pro územní plánování a
využívání území koridoru cyklostezky ZÚR stanovují tyto úkoly:
o

Zajistit mezikrajskou koordinaci a návaznosti koridoru cyklistické stezky na
sousední kraj

o

Zpřesnit a vymezit koridor „Labské cyklostezky“ v ÚPD dotčených obcí a zajistit
územní koordinaci.



Koridor cyklostezky „Chemnitz–Most–Doksy“ (trasa č. 25) hranice ČR/SRN – Brandov –
Most – Litoměřice – hranice ÚK, sledovaný v ZÚR jako návrh C25 (šířka koridoru 20m).



Koridor cyklostezky „Pooherská“ (trasa č. 204) hranice ÚK – Rokle – Žatec – Louny –
Libochovice – Litoměřice, sledovaný v ZÚR jako návrh C204 (šířka koridoru 20m).

Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace nadmístního významu vyplývající ze ZÚR ÚK:
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4. Vztah k ÚAP Ústeckého kraje
4.1. Provázanost s problémy nadmístního významu určenými
k řešení v ÚPD
V rámci pořízení 3. aktualizace ÚAP ORP Litoměřice byla posouzena i provázanost s problémy
nadmístního významu, které jsou uvedeny v ÚAP Ústeckého kraje. Z projednání s obcemi,
průzkumů v terénu atd., je nutné konstatovat závažnost zejména u následujících problémů k řešení
v ÚPD:


V ÚAP Ústeckého kraje označený problém D/15 týkající se obchvatu Trnovan, silnice I/15,
což je v současné době v ZÚR ÚK označeno jako záměr, veřejně prospěšná stavba b-I/15.
Z dostupných informací a z uplatněných požadavků obce vyplývá potřeba, aby projektant
v ÚPD prověřil a vyhodnotil vhodnost stávajícího záměru, který je mimo jiné uveden v ZÚR
ÚK, tedy severní varianty a dále prověřil také, zda v daném případě není vhodnější řešení
jižní, nebo případně naprosté upuštění od současně vedeného záměru.
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5. Rozbor udržitelného rozvoje území
5.1. Souhrnné hodnocení podle tematického členění
Souhrnné hodnocení vychází z hodnocení jednotlivých obcí, při kterém byly stanoveny silné a
slabé stránky, příležitosti a hrozby. Jevy, u kterých jsou stanoveny, byly zařazeny do kategorií
z hlediska věcné problematiky a z hlediska oblastí hodnocení vyváženosti udržitelného rozvoje.
5.1.1. Horninové prostředí a geologie
Horninové prostředí a geologie patří v správním obvodu ORP Litoměřice k problémovým
okruhům. Ložiska nerostných surovin jsou poměrně velkého rozsahu, jedná se především o ložiska
štěrkopísků, která jsou dosud těžena jen v malém rozsahu.
V ZÚR se předpokládá minimální rozšiřování těžby, popř. otvírání nových dobývacích prostorů.
Přesto jsou však chráněná ložisková území včetně všech ostatních vymezených ložisek a zdrojů
surovin limity pro urbanistický rozvoj a musí být takto v územních plánech respektovány, což ve
správním obvodu ORP Litoměřice potvrzuje minimum nalezených střetů s novou výstavbou.

Horninové prostředí a geologie
SILNÉ STRÁNKY






SLABÉ STRÁNKY




existence CHLÚ (chráněné ložiskové území)
existence výskytu ložiska stavebního kamene
existence výskytu ložisek cihlářských surovin a jílovitých
vápenců
existence dobývacího prostoru existence geotermálního
vrtu
nadmístně významný surovinový potenciál ložisek
štěrkopísku






PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY





výskyt svahových deformací – sesuvy
výskyt svahových deformací – poddolovaná území
krajina CHKO je zatěžována těžbou, při níž dochází
k nenávratnému poškozování a ničení reliéfu krajiny
zvýšený výskyt ložisek štěrkopísků v území „Polabí“
v území s nejvyšší třídou ochrany ZPF a existencí
záplavového území
existence plošně rozsáhlého ložiska štěrkopísku (cca
750 ha) zasahujícího správní území několika obcí
nedostatek vhodného materiálu k rekultivaci rozsáhlých
ložisek štěrkopísků
znemožnění těžby surovin v OP geotermálního vrtu

využití ploch po těžbě k posílení a k obnově přírodního a
krajinného zázemí
využití potenciálu geotermálního vrtu





ohrožení zastavěného, popř. zastavitelného území
sesuvy
nekontrolovatelné zahájení těžby štěrkopísků při
povolování těžby na několika lokalitách současně, které
by mohlo následně ohrozit stabilitu vyjádřenou KES
tlak na zvyšování těžby za účelem exportu

5.1.2. Vodní režim
Záplavy představují ve správním obvodu ORP Litoměřice značný problém, protože je jimi
ohroženo téměř 43% obcí. Záplavovým územím vedou i silnice I. třídy a silnice II. třídy.
V 10 obcích dochází ke střetům návrhů zastavitelného území se záplavovým územím a v 9 obcích
dochází ke střetu návrhu zastavitelného území s ochranným pásmem vodního zdroje.
Také návrhy silnic I. a II. třídy se střetávají se záplavovým územím, což se týká hlavně obcí
Litoměřice, Křešice, Mlékojedy, Polepy, Vrutice a Úštěk. V Bohušovicích nad Ohří dochází ke
střetu vysokorychlostní tratě se záplavovým územím.
V zasažených obcích je nutné v územních plánech eliminovat návrhy zastavitelných ploch
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v záplavovém území a řešit potřebná protipovodňová opatření pro ochranu zastavěného území,
popř. silniční a železniční sítě.
Ve správním obvodu ORP Litoměřice se nachází velké množství vodních zdrojů, což přispívá
k dobré úrovni zásobování pitnou vodou. Téměř v polovině obcí však zastavěné území zasahuje
do ochranného pásma vodních zdrojů a současně v 22% obcí dochází ke střetu návrhu
zastavěného území s tímto ochranným pásmem. Tyto konflikty je nutné dořešit v rámci územních
plánů dotčených obcí.

Vodní režim
SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY









výskyt CHOPAV Severočeská křída v části řešeného
území
výskyt vodních zdrojů včetně OP
existence melioračních zařízení – závlaha, odvodnění
fungující ČOV
výskyt mezinárodní významné vodní cesty Labe a Ohře
existence protipovodňových opatření









existence zastavěného území sídel v aktivní zóně
záplavového území toků
existence zastavěného území sídel v záplavovém území
toků
nedostatečná ochrana před povodněmi a záplavami
výskyt oblasti se sníženou přirozenou retenční
schopností
zařazení vodních toků do EVL Natura
existence nefunkčního melioračního zařízení
zařazení katastrů obcí mezi zranitelné oblasti
vysoká hladina spodních vod

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY












ochrana a obnova přirozeného vodního režimu
s ohledem na morfologii terénu
řešení vodního režimu po skončení funkčnosti
odvodňovacích zařízení
prioritní likvidace starých ekologických zátěží v místech
s ochranou vodních zdrojů
budování protipovodňových opatření





v souvislosti s pravděpodobným ohrožením vodních
poměrů v území (narušení NKP Terezín + studny
v obcích v širokém okolí
narušení funkčnosti melioračních zařízení – odvodnění
riziko záplav
riziko povodní z přívalových dešťů
výskyt starých ekologických zátěží v ochranném pásmu
vodních zdrojů
možná kontaminace místních zdrojů pitné vody ze
stávajících, popřípadě navrhovaných zařazení dalších
toků do EVL Natura – možné znemožnění čistění a
úpravy koryta toků
orba na svažitých pozemcích v údolních nivách, která by
přispěla k nekontrolovanému zrychlení přívalových vod a
vodní erozi území

5.1.3. Hygiena životního prostředí
Větší polovina správního obvodu ORP Litoměřice spadá do území se zhoršenou kvalitou ovzduší
vzhledem k imisním limitům pro ochranu zdraví. Týká se to větších měst včetně Litoměřic, takže
zhoršeným stavem ovzduší trpí skoro 90% obyvatel.
Vysoké je také množství stacionárních zdrojů znečištění - je jimi ohroženo téměř 63% obyvatel a
další velkou hrozbou jsou staré ekologické zátěže, které najdeme v 60% obcí, a je jimi ohrožováno
90% obyvatelstva. Závažná je také existence úložiště radioaktivního odpadu, kterým by mohlo být
ohroženo 40% obyvatel.
Exhalace jsou navíc doprovázeny i zvýšenou hlučností a prašností. Ve některých obcích prochází
silnice II. třídy ochranným pásmem vodního zdroje.

Hygiena životního prostředí
SILNÉ STRÁNKY



SLABÉ STRÁNKY

dobrá kvalita ovzduší v převážné části území ORP
využití alternativních zdrojů – FVE, vodní elektrárny
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existence kanalizace a ČOV




průběh silnic I. a II. třídy jako zdroje znečištění ovzduší a
hluku zastavěným územím sídel



existence železniční trati jako zdroje hluku sídel



nejvíce zatíženou komunikací je část silnice I/15
procházející zastavěným územím sídel
existence stacionárních zdrojů znečištění ovzduší
v zastavěném území sídel
výskyt starých ekologických zátěží
výskyt II. stupně radonového rizika
živočišná výroba v zemědělských areálech – zápach






PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY






Litoměřice, Štětí
existence velkých zdrojů znečišťování (Výtopna
Litoměřice, papírna Štětí)


řešení dopravní situace v souvislostech
návrh přeložky silnice I. třídy v Litoměřicích
využití potenciálu geotermálního vrtu





nárůst nákladní dopravy přes zastavěná území sídel
způsobený otvírkou ložisek štěrkopísků a následnou
přepravou
návrat k vytápění pevnými palivy v důsledku zhoršující
se ekonomické situace
obyvatel
návrh nových ploch pro zástavbu podél stávajících i
nově navrhovaných přeložek komunikací
možné snahy obce umístit na svém území „průmyslové
zóny“ přesto, že nemají dobré dopravní napojení
nárůst dopravy v sídle ORP způsobený uzavírkou
Tyršova mostu

5.1.4. Ochrana přírody, krajiny a památek
Ve správním obvodu ORP Litoměřice se nacházejí velkoplošná chráněná území přírody na více
než polovině území, jedná se o CHKO České Středohoří a CHKO Kokořínsko. Do střetu
s těmito chráněnými územími se návrh zastavitelného území dostává v 21 obcích a návrh silnice
II. třídy ve třech obcích. Tyto střety je nutné řešit v rámci územních plánů obcí v součinnosti se
správami příslušných CHKO.
Maloplošná chráněná území na jihu ORP Litoměřice tvoří přírodní park Dolní Poohří, kde
dochází ke střetu s návrhem zastavitelného území v Brozanech nad Ohří a s návrhem
vysokorychlostní tratě v Bohušovicích nad Ohří. Další maloplošnou chráněnou oblastí na jihu je
přírodní rezervace Pístecký les u Brozan. Na severu pak přírodní památky Radobýl, Plešivec,
Hradiště, Radouň, Národní přírodní památka Dubí Hora v Úštěku a Bílé stráně nad Litoměřicemi a
Národní přírodní rezervace Sedlo u Liběšic.
Celé území je pokryto sítí územního systému ekologické stability od skladebných prvků
nadregionálních po lokální, jeho vymezení však ještě není zcela upřesněno. Návrhy dopravních
tras generují řadu střetů především s biokoridory a lokálními biocentry. V Bohušovicích nad Ohří
návrh vysokorychlostní tratě prochází regionálním biocentrem. Také návrhy zastavitelného území
zasahují do biokoridorů a biocenter. Ve dvou obcích je návrh zastavitelného území v konfliktu
s návrhem evropsky významné lokality NATURA 2000.
Ochrana památek je ve správním obvodu ORP Litoměřice reprezentována především městskými
památkovými rezervacemi v Litoměřicích, v Úštěku a v Terezíně. Dále vesnickou památkovou
rezervací Starý Týn a vesnickými památkovými zónami Brocno (Štětí), Soběnice, Srdov a Horní
Nezly (Liběšice), dále Rašovice (Úštěk) a Chotiněves. Kromě toho je v území řada obcí
s dochovanou venkovskou architekturou vysoké kvality, které by do budoucna mohly
představovat velký turistický potenciál.
Střety záměrů s památkovými rezervacemi a zónami nebyly nalezeny, chráněná území naopak
vytvářejí podmínky pro rozvoj turistiky a cestovního ruchu.
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Ochrana přírody, krajiny a památek
SILNÉ STRÁNKY




SLABÉ STRÁNKY


kvalitní přírodní prostředí dané přítomností CHKO, EVL,
přírodního parku, přírodních rezervací a přírodních
památek, územím Natura 2000 a územím s výskytem
zvláště chráněných druhů rostlin, živočichů a památných
stromů
kvalitní kulturní prostředí dané existencí národních
kulturních památek, městských a vesnických
památkových rezervací a zón






PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY









zvýšený výskyt existence archeologických nalezišť
v zastavěných částech sídel a v jejich bezprostřední
blízkosti
nestabilní části krajiny – rozsáhlé intenzivně zemědělsky
využívané plochy v části „Polabí“ bez existence lesů,
popř. jiného „přírodního zázemí“
rozsáhlé části řešeného území s nízkou hodnotou KES
snížená prostupnost krajiny (absence cest)



vhodnými revitalizačními opatřeními podpořit retenci
vody v území
návrh obnovy cest dle původního katastru
úprava terénu údolních niv (podpora příznivých účinků
v době povodní)
návrh na budování retenčních sníženin









neúměrný rozvoj sídel nacházející se na území CHKO
v oblasti bydlení a hospodářského rozvoje – zábor volné
krajiny
možnost ohrožení NKP Terezín v důsledku narušení
vodního režimu způsobeným případnou těžbou na
okolních ložiscích s vysokou hladinou spodní vody
devastace části krajiny v důsledku „nekontrolovatelného“
rozšiřování těžby
snížená retenční schopnost území – výskyt vysoké
hladiny spodní vody
nedostatek poldrů
snižování retenčního potenciálu krajiny v důsledku
vytváření nových liniových bariér sloužících k zachycení
vod zejména z přívalových dešťů
zrychlený povrchový odtok v důsledku neuváženého
zpevňování ploch
narušení krajiny případným otevřením ložisek nerost.
surovin
FVE – ohrožení krajinného rázu

5.1.5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa
Správní obvod ORP Litoměřice je situován na severozápadě Čech a je rozdělen řekou Labe na dvě
části. Severní část oblasti tvoří typické vrchy Českého středohoří, na jihu jsou roviny v údolích řek
Ohře a Labe. Na severu se jedná o převážně lesnatou krajinu, na jihu je krajina spíše rovinatá
s velkým zastoupením luk a pastvin.
Koeficient ekologické stability je podstatně vyšší v severní části území ORP, jedná se o 30% obcí,
bydlí v nich však jen necelá desetina obyvatel.
Při návrzích zastavěných ploch a dopravní infrastruktury je nutné dbát na minimalizaci záborů
ploch lesa a zemědělského půdního fondu.

Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa
SILNÉ STRÁNKY








SLABÉ STRÁNKY

kladná hodnota KES
příznivé půdní a klimatické podmínky pro zemědělskou
rostlinnou výrobu v převážné části území (chmelnice,
vinice, ovocnářství – sady)
vyrovnaná skladba krajiny v části řešeného území
výskyt zemědělských půd nejvyšší třídy ochrany
existence vyšší výměry ploch TTP v části řešeného
území
investice do půdy – závlahy, meliorace






PŘÍLEŽITOSTI

záporná hodnota KES
nízké zastoupení a nerovnoměrné rozložení ploch
PUPFL, TTP
ohrožení půd vodní a větrnou erozí (větrná – Štětí,
Stračí, Břehoryje, Strážiště)
zařazení území mezi zranitelné oblasti

HROZBY
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ochrana přirozené skladby lesa
ochrana kvalitních zemědělských půd
realizace protierozních opatření
ochrana vinice, chmelnice
udržení živočišné výroby – pastva
ekologické zemědělství
návrh opatření snižující zranitelnost řešené oblasti








ztráta kvalitního zemědělského půdního fondu s nejvyšší
třídou ochrany při zahájení těžby na plošně rozsáhlém
ložisku s vysokou hladinou spodní vody, kde se dá
předpokládat rekultivace na vodní plochu
ztráta kvalitního zemědělského půdního fondu s nejvyšší
třídou ochrany při
návrzích zastavitelného území
eroze ZPF způsobená intenzivním obhospodařováním
možná přeměna ploch sadů (ovocných) na ekologicky
nestabilní plochy z důvodu snižující se rentability této
zemědělské výroby
nefunkčnost melioračních zařízení z důvodu
nedostatečné péče – chybí údržba záchytných a
svodných příkopů
orba na svažitých pozemcích v údolních nivách, která by
přispěla k nekontrolovatelnému zrychlení přívalových
vod a vodní erozi území

5.1.6. Veřejná dopravní a technická infrastruktura
Plynofikaci má ve správním obvodu ORP Litoměřice více než 60% obcí, plynofikace se tak týká více
než 80% obyvatelstva, což má výrazný přínos ke kvalitě ovzduší, který se však zřejmě bude
snižovat v souvislosti s růstem ceny zemního plynu.
Většina obcí má vodovod, ale kanalizace chybí téměř v polovině obcí. To se však týká
především obcí menších, takže se na kanalizaci nemůže připojit pouze necelých sedm procent
obyvatel celého správního území. Z hlediska silniční dopravy je situace ve správním obvodu ORP
Litoměřice kladně ovlivňována dálnicí D8 která spojuje Lovosicko na jedné straně s Prahou a
na druhé s Německem ve směru na Drážďany. Chybí pouze dokončit úsek dálničního spojení mezi
Lovosicemi a Ústím nad Labem. Přes Lovosice rovněž prochází železniční koridor spojující Prahu
s Berlínem. Významné je rovněž umístění na Labské vodní cestě, umožňující spojení České
republiky a přístavu Hamburk u Severního moře.
Vzhledem k relativně malé velikosti spádového obvodu je dostupnost Litoměřic pro obyvatele
obcí v tomto obvodu většinou výborná. Problematické jsou pouze některé okrajové obce (cca o
15% obcí), týká se to však pouze necelých 7% obyvatel.
Byly zjištěny závady úrovňového křížení železnice se silnicí I. a II. třídy v pěti obcích a střety
návrhu vysokorychlostní tratě se zastavěným územím v Bohušovicích nad Ohří. Dále byly zjištěny
střety návrhu silnice I. i II. třídy se zastavěným i zastavitelným územím.

Veřejná dopravní a technická infrastruktura
SILNÉ STRÁNKY






SLABÉ STRÁNKY


existence kvalitní dopravní infrastruktury (blízkost
dálnice, vedení silnice I. třídy)
pro větší část obcí dobrá dopravní dostupnost obce
s rozšířenou působností
zásobování pitnou vodou na vysoké úrovni v důsledku
dostatku kvalitních zdrojů a vybudované infrastruktury
malá vodní elektrárna
existence zastávek autobusové a železniční dopravy





PŘÍLEŽITOSTI





pro část území zhoršená dopravní dostupnost obce
s rozšířenou působností
dopravní zátěž obcí ze silnic I. a II. třídy (průchod silnic
zastavěným územím)
nevyřešená problematika stavební uzávěry v obci
Sebuzín (ORP Ústí n. L.) negativně ovlivňující dopravu
zastavěným územím obcí v ORP Litoměřice
nevyhovující kvalita vody z místních zdrojů především
v malých sídlech území

HROZBY

rozvoj sídel díky existenci dobré technické a dopravní
infrastruktury
plány na obnovu historické železniční trati Úštěk –
Lovečkovice
vybudování geotermální elektrárny Litoměřice
vybudování další potřebné technické infrastruktury
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nevybudování tzv. „západní komunikace“ v sídle
Litoměřice
špatná propustnost „stávajících průtahů“ silnic II. a III.
tříd v obcích v důsledku vznášení stále nových
požadavků na rozvoj obytné zástavby v těchto obcích
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5.1.7. Sociodemografické podmínky
Z hlediska sociodemografických podmínek je situace ve správním obvodu ORP Litoměřice celkem
dobrá. Ve většině obcí byl zaznamenán dlouhodobý růst počtu obyvatel, avšak dobrá věková
struktura obyvatelstva je pouze v 45% obcí. Je zaznamenán vysoký relativní úbytek dětí a to téměř
v 45% obcí především menších, kde je také patrný rychlý přírůstek seniorů.
Stárnutím obyvatel a rychlým úbytkem dětí se vyznačují především menší obce, jedná se o necelou
polovinu obcí. Přírůstek obyvatel ve věku nad 65 let je naopak signálem k rozšíření služeb
seniorům, především výstavbou a zřizováním různých forem penzionů a domovů důstojného stáří.

5.1.8. Bydlení
Relativní dostatek zastavitelných ploch pro bydlení je pouze v necelých 50% obcí. Ve většině
menších obcí však chybí základní škola nebo zdravotní středisko.
V řadě obcí vázne rozvoj vzhledem k nízké intenzitě bytové výstavby, v menších obcích naopak
může docházet díky velkému rozsahu zastavitelných ploch pro bydlení k narušení tradiční
struktury obce. V odlehlejších malých obcích se zhoršuje kvalita bydlení vzhledem k malému
rozvoji občanského vybavení.

Sociodemografické podmínky + bydlení
SILNÉ STRÁNKY






SLABÉ STRÁNKY



nárůst počtu obyvatel v části řešeného území
dobrá dostupnost Prahy a Ústí nad Labem
dobrá vyšší občanská vybavenost v sídle ORP
existence tzv. dopravně zbožového centra v Lovosicích
(potenciální pracovní příležitosti)
dobrá pracovní nabídka v Litoměřicích (administrativní a
správní centrum, služby)





PŘÍLEŽITOSTI




přírodní a technické limity rozvoje
v souvislosti s růstem počtu obyvatel chybí některé
druhy občanské vybavenosti
nedostatečná dopravní propustnost stávajících „průtahů“
sídel v důsledku uplatňování neustálého počtu nových
požadavků na rozvoj bydlení
vyšší nezaměstnanost v okrajových částech ORP
Litoměřice (Úštěcko, Snědovicko) s nedostatečnou
dopravní dostupností
nedostatek mateřských škol

HROZBY

harmonický rozvoj obcí
stabilizace obyvatelstva ve stávajících sídlech uvážlivou
podporou cestovního ruchu, rekreace, výrobních funkcí a
tradičních forem zemědělství
vytváření pracovních míst na Úštěcku popř. Snědovicku
rozvojem cestovního ruchu




nekoordinovaný rozvoj obcí, nekoncepčnost při
vymezování zastavitelných
ploch pro bydlení v okolních obcích ORP Litoměřice
(suburbanizace)

5.1.9. Rekreace a cestovní ruch
Rekreace a turistický ruch na Litoměřicku tvoří významný potenciál. Týká se to především obcí
v okolí Ohře i pozoruhodné krajiny Českého středohoří. Velkým turistickým potenciálem je obdařeno
samotné město Litoměřice s městskou památkovou zónou. Zásadní význam má pevnostní město
Terezín s Malou pevností, která je národní kulturní památkou a dále městská památková
rezervace Úštěk.
Více než třetina obcí, především menších, vykazuje vysoký potenciál individuální rekreace,
především v severní části území správního obvodu, prakticky v nich přitom nedochází k negativním
projevům daným velkým množstvím chalup, popř. chat.
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Rekreace a cestovní ruch
SILNÉ STRÁNKY












SLABÉ STRÁNKY

rekreační potenciál přírodního a kulturního prostředí
daný přítomností kvalitního přírodního prostředí (CHKO
České středohoří a Kokořínsko) a existencí národních
kulturních památek (Terezín, Ploskovice)
existence dopravně významné vodní cesty Labe
(mezinárodní charakter)
existence cyklostezky Labe a dalších cyklistických tras
včetně cyklobusu
funkční koupaliště Litoměřice, Úštěk
funkční sportovní areály – zimní stadion Litoměřice,
fotbalová hřiště, golfové hřiště…
rekreační potenciál „Žernoseckého jezera“ včetně
mezinárodního přístavu v Píšťanech
rekreační potenciál „jezera Chmelař“ v Úštěku
potenciál „Zahrady Čech“ pro cestovní ruch
existence přívozů včetně „paroplavební společnosti“
existence rozhleden a vyhlídkových míst




tlak na neúměrný rozvoj rekreace (zejména individuální)
především na územích CHKO
rozvoj individuální rekreace v místech, která by měla
sloužit hromadné (popř. tzv. „příměstské“) rekreaci
obyvatel území – Žernosecké jezero

PŘÍLEŽITOSTI






HROZBY

další možnosti rozvoje podnikání a služeb v rámci
cestovního ruchu (potenciál pro rozvoj zaměstnanosti v
terciální sféře)
rozvoj vodní dopravy
realizace dalších cyklostezek
realizace hipostezek
obnova historické železniční trati Úštěk – Zubrnice

5.1.10.




rozvoj individuální rekreace na úkor rekreace hromadné
a na úkor volné krajiny (chatové osady)
střet rozvoje turistického ruchu s ochranou přírody

Hospodářské podmínky

Ve správním obvodu ORP Litoměřice byl zhruba v polovině obcí zjištěn relativní nedostatek
zastavitelných ploch pro výrobu. Většina obcí trpí poměrně vysokou nezaměstnaností, což narušuje
sociální strukturu obcí. V menších obcích zpravidla nejsou pracovní příležitosti. Slabou stránkou
je nízký podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním, což také přispívá k vysoké
nezaměstnanosti a vysoký podíl zaměstnanců v zemědělství a lesnictví.
Rozvoj výroby a tvorbu pracovních příležitostí lze očekávat především ve větších atraktivnějších
obcích s dobrou dopravní dostupností. Tyto obce se již dnes vyznačují vyššími cenami pozemků.

Hospodářské podmínky
SILNÉ STRÁNKY




SLABÉ STRÁNKY

dobrá zaměstnanost v sídle obce s rozšířenou
působností
dobrá dostupnost Prahy, Ústí nad Labem a Lovosic (pro
část řešeného území)
nabídka pracovních příležitostí popř. využití ploch pro
„výrobu“ v tzv. dopravně zbožovém centru Lovosice (pro
část řešeného území)




PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY




zvýšená nezaměstnanost v okrajových částech obce
s rozšířenou působností (Úštěcko, Snědovicko)
omezení tvorby pracovních příležitostí vzhledem
k malému množství zastavitelných ploch pro výrobu

využití nabídky v existujícím dopravně zbožovém centru
Lovosice



24

narušení sociální struktury u některých obcí ORP
Litoměřice vzhledem k vysoké nezaměstnanosti
možnost výstavby FVE v původních „šedých“ plochách
určených pro výrobu (omezení tvorby pracovních
příležitostí)
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5.2. Určení problémů k řešení v ÚPD
V rámci 3. aktualizace ÚAP byl prověřen způsob dosavadního určení problémů k řešení v ÚPD a na
základě tohoto byly některé problémy přeformulovány, některé nově stanoveny a některé vypuštěny.
Výsledkem je soupis určených problémů k řešení v ÚPD včetně jejich popisu a uvedení výskytu.
Jednotlivé problémy jsou pak uvedeny také v rámci rozboru udržitelného rozvoje pro jednotlivé obce,
tedy na jednotlivých kartách obcí, kde je problém označen rovněž kódem provázaným s grafickou
částí.

název

popis

výskyt

Zastavěné/zastavitelné území obce zasahuje do záplavového území Q100
Rozvojové plochy sídla vyplývající z platné ÚPD včetně již realizovaných staveb zasahují
do záplavového území s periodicitou 100 let. Z tohoto důvodu je nutné v území prověřit
potřebu vymezení těchto rozvojových ploch včetně ochrany zastavěných a zastavitelných
ploch.
Bohušovice nad Ohří, Brňany, Brozany nad Ohří, Dolánky nad Ohří, Drahobuz, Křešice,
Libochovany, Litoměřice, Mlékojedy, Píšťany, Polepy, Račice, Štětí, Terezín, Travčice,
Úštěk, Velké Žernoseky, Vrutice, Žalhostice

název

Zastavěné/zastavitelné území obce zasahuje do chráněného ložiskového území

popis

Rozvojové plochy sídla vyplývající z platné ÚPD včetně již realizovaných staveb zasahují
do vymezeného chráněného ložiskového území. U zastavitelných ploch je nutné prověřit
potřebu vymezení těchto rozvojových ploch. Pro případ zahájení dobývací činnosti je
vhodné prověřit potřebu vymezení ploch náhradních za zastavěné plochy dotčené
těžbou.

výskyt

Býčkovice, Terezín, Travčice

název
popis
výskyt

Zastavěné/zastavitelné území obce zasahuje do ochranného pásma vodního
zdroje
Rozvojové plochy sídla vyplývající z platné ÚPD včetně již realizovaných staveb zasahují
do ochranného pásma vodního zdroje. Z tohoto důvodu je nutné prověřit, aby rozvoj sídla
nebyl v konfliktu s předmětem ochrany zdrojů pitné vody.
Drahobuz, Hlinná, Hoštka, Chotiněves, Chudoslavice, Levín, Liběšice, Litoměřice,
Lovečkovice, Miřejovice, Píšťany, Ploskovice, Polepy, Snědovice, Štětí, Třebušín, Úštěk,
Vrutice, Žitenice

název

Zastavěné/zastavitelné území obce zasahuje do poddolovaného území

popis

Rozvojové plochy sídla vyplývající z platné ÚPD včetně již realizovaných staveb zasahují
do poddolovaného území. U zastavitelných ploch je nutné prověřit potřebu vymezení
těchto rozvojových ploch. V případě již zastavěných ploch je vhodné prověřit potřebu
vymezení ploch náhradních.

výskyt

Hlinná, Lovečkovice
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název

Návrh zastavitelného území obce zasahuje do přírodního parku

popis

Rozvoj sídla vyplývající z platné ÚPD je ve střetu s vymezeným územím přírodního parku
a může tak narušit krajinný ráz a estetické hodnoty v území. Z tohoto důvodu je nutné
prověřit potřebu vymezení těchto rozvojových ploch.

výskyt

Brňany, Dolánky nad Ohří

název

Návrh zastavitelného území zasahuje do evropsky významné lokality NATURA
2000

popis

Rozvoj sídla vyplývající z platné ÚPD je ve střetu s vymezeným chráněným územím
NATURA 2000. Z tohoto důvodu je nutné prověřit potřebu vymezení těchto rozvojových
ploch.

výskyt

Hlinná

název

Návrh zastavitelného území zasahuje do zóny CHKO s vyšším stupněm ochrany

popis
výskyt

Rozvoj sídla vyplývající z platné ÚPD zasahuje do velkoplošného chráněného území s
vyšším stupněm ochrany (I., II. a III. zóna CHKO). Z tohoto důvodu je nutné prověřit
potřebu vymezení těchto rozvojových ploch.
Hlinná, Chudoslavice, Levín, Liběšice, Lovečkovice, Staňkovice, Štětí, Třebušín, Úštěk,
Žitenice

název

Vedení vysokotlakého plynovodu přes zastavěné území obce

popis

Vedení vysokotlakého plynovodu prochází zastavěným územím obce a vytváří tak
bezpečnostní riziko a zároveň je limitujícím faktorem rozvoje sídla. Je nutné prověřit
možnosti vedení vysokotlakého plynovodu mimo obytné části sídla.

výskyt

Brozany nad Ohří

název

Silnice I. třídy prochází zastavěným územím obce

popis

Silnice I. třídy přestavuje pro zastavěné území sídla intenzitou dopravy především
hygienickou a bezpečnostní závadu. Je vhodné prověřit možnosti opatření, která by měla
za následek snížení či eliminaci negativních faktorů.

výskyt

Horní Řepčice, Liběšice, Litoměřice, Terezín, Trnovany, Úštěk

název

Silnice I. třídy prochází záplavovým územím Q100

popis

Komunikace nadregionálního významu při povodních, kdy hladina vody přesahuje
hodnotu Q100, kvůli zatopení ztrácí svoji dopravně obslužnou funkci. Je vhodné prověřit
možnosti ochrany provozuschopnosti dopravní infrastruktury v době povodní.

výskyt

Litoměřice, Mlékojedy, Terezín
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název

Silnice I. třídy křižuje úrovňově železniční trať

popis

Úrovňové křížení železnice a silnice I. třídy představuje bezpečnostní riziko a zároveň
ovlivňuje plynulost dopravy. Je vhodné prověřit možnosti opatření, která by měla za
následek snížení či eliminaci negativních faktorů provozu na pozemních komunikacích

výskyt

Liběšice, Trnovany, Úštěk

název

Silnice II. třídy prochází záplavovým územím Q100

popis

Komunikace regionálního významu při povodních, kdy hladina vody přesahuje hodnotu
Q100, kvůli zatopení ztrácí svoji dopravně obslužnou funkci. Je vhodné prověřit možnosti
ochrany provozuschopnosti dopravní infrastruktury v době povodní.

výskyt

Křešice, Polepy, Terezín, Travčice, Štětí, Vrutice

název

Silnice II. třídy prochází ochranným pásmem vodního zdroje

popis

Silnice II. třídy prochází ochranným pásmem vodního zdroje. Z tohoto důvodu je nutné
prověřit, aby vedení komunikace nebylo v konfliktu s předmětem ochrany zdrojů pitné
vody.

výskyt

Drahobuz, Hoštka, Levín, Lovečkovice, Polepy, Snědovice, Úštěk, Vrutice

název

Silnice II. třídy křižuje úrovňově železniční trať

popis

Úrovňové křížení železnice a silnice II. třídy představuje bezpečnostní riziko a zároveň
ovlivňuje plynulost dopravy. Je vhodné prověřit možnosti opatření, která by měla za
následek snížení či eliminaci negativních faktorů provozu na pozemních komunikacích.

výskyt

Křešice, Liběšice, Polepy, Žalhostice

název

Vedení přeložky silnice II. třídy je ve střetu s významným zdrojem podzemních
vod

popis

Přeložka silnice II. třídy svým vedením prochází územím s vysokou hladinou spodních
vody. Zároveň se nachází v blízkosti významného zdroje podzemních vod, čímž by při
realizaci přeložky mohla být ohrožena hladina a jakost vody. Proto je nutné prověřit
vedení stávající navrhované trasy.

výskyt

Vrutice

název

Nevhodné parametry křižovatky silnic II. třídy

popis

Křižovatka představuje bezpečnostní riziko a svými parametry znemožňuje
bezproblémové odbočení v některých směrech. Je vhodné prověřit možnosti opatření,
která by měla za následek snížení či eliminaci negativních faktorů provozu na pozemních
komunikacích.

výskyt

Levín
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název

Nevhodné parametry silnice II. třídy v zastavěném území obce

popis

Silnice II. třídy přestavuje pro zastavěné území sídla především bezpečnostní závadu
vzhledem k nedostatečným šířkovým a rozhledovým parametrům. Je vhodné prověřit
možnosti opatření, která by měla za následek snížení či eliminaci negativních faktorů.

výskyt

Libochovany, Velké Žernoseky
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A. Přílohy (kartogramy)


A1

HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A GEOLOGIE



A2.

VODNÍ REŽIM



A3.

HYGIENA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ



A4a.

OCHRANA PŘÍRODY, KRAJINY A PAMÁTEK



A4b.

ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY



A5.

VEŘEJNÁ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA



A6a.

VEŘEJNÁ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA - elektroenergetika



A6b.

VEŘEJNÁ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA - plynárenství



A6c.

VEŘEJNÁ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA - teplárenství



A6d.

VEŘEJNÁ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA - vodovody



A6e.

VEŘEJNÁ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA - kanalizace



A6f.

VEŘEJNÁ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA - telekomunikace



A7.

HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY



A8.

PŮDNÍ FOND



A9.

VYVÁŽENOST ÚZEMNÍCH PODMÍNEK PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

B. Přílohy (mapové)


Výkres hodnot území



Výkres limitů využití území



Výkres záměrů na provedení změn v území



Výkres problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích

C. Přílohy (textové)


Rozbor udržitelného rozvoje území (Rozbory jednotlivých obcí)

