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3. úplná aktualizace ÚAP pro ORP Most - 2014

Úvod
Předkládaná úplná aktualizace ÚAP ORP Most je zpracována v souladu s ustanovením § 28
zákona č. 183/2006 Sb., o územní plánování a stavebním řádu, § 4,odst. 1 vyhlášky
č. 500/2006 Sb., o územně plánovacích podkladech, územně plánovací dokumentaci
a o způsobu evidence územně plánovací činnosti, na základě těchto podkladů:






průběžná aktualizace ÚAP prováděná pořizovatelem na základě nových údajů
o území od poskytovatelů údajů
průzkumy území provedené zpracovatelem
platné územní plány pro obce v rámci ORP Most
požadavky na úplnou aktualizaci ÚAP ORP Most určené pořizovatelem
další dostupné informace.
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2 ÚVODNÍ STATISTICKÉ INFORMACE O SLEDOVANÉM
ÚZEMÍ
2.1 Poloha, rozloha, administrativní členění a sídelní struktura
Správní území obce s rozšířenou působností Most (dále též “ORP Most”) leží
v severozápadních Čechách, ve střední části Ústeckého kraje. ORP Most vznikl z jižní části
okresu Most.
Převážnou část území ORP Most zaujímá Mostecká kotlina, pouze jihovýchodní část náleží
do chráněné krajinné oblasti Českého středohoří. ORP Most sousedí s pěti správními obvody
Ústeckého kraje ORP Litvínov (severozápad), Bílina (východ), Louny (jihovýchod), Žatec
(jihozápad) a Chomutov (západ).
Rozloha ORP Most je 23 113ha (231,13 km2), což představuje 4,3 % rozlohy kraje. ORP
Most je rozlohou třetím nejmenším obvodem v Ústeckém kraji.
Správní obvod ORP Most zahrnuje 15 obcí, 39 částí obcí a 49 katastrálních území. Z těchto
obcí má statut města pouze Most.
Počet obyvatel ORP Most je 76 314. V počtu obyvatel se ORP Most řadí na páté místo
v rámci Ústeckého kraje1.
Obcemi v ORP Most jsou:
 Bečov
 Bělušice
 Braňany
 Havran
 Korozluky
 Lišnice
 Lužice
 Malé Březno
 Most







Obrnice
Patokryje;
Polerady;
Skršín
Volevčice;
Želenice

části obce Bečov, Milá a Zaječice;
části obce Bedřichův Světec, Bělušice a Odolice;
části obce Braňany a Kaňkov;
části obce Havraň, Moravěves a Saběnice;
části obce Korozluky a Sedlec;
části obce Koporeč, Lišnice a Nemilkov;
části obce Lužice a Svinčice;
části obce Malé Březno a Vysoké Březno;
části obce Čepirohy, Komořany, Most, Velebudice, Vtelno,
Rudolice, Starý Most, Souš;
části obce České Zlatníky, Chanov a Obrnice;

části obce Dobrčice, Chrámce a Skršín;
části obce Liběšice a Želenice.

Nejvýznamnějším sídlem je statutární město Most, které tvoří přirozené správní centrum
ORP. Jedná se o dřívější okresní město, ve kterém byla koncentrována většina ekonomických
aktivit a občanské vybavenosti v území. Tuto funkci si ponechává město Most dosud, je
jediným výrazným centrem osídlení, koncentruje se zde 88 % (67 490) obyvatel ORP Most.
Svým významem překračuje hranice ORP i okresu.

1

veškeré údaje o obyvatelstvu dle databází ČSÚ k 31. 12. 2011 (pokud není uvedeno jinak).
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Poloha centra v území je z geografického pohledu příznivá, město Most se rozprostírá od
severozápadní hranice území po centrální část a představuje skoro polovinu rozlohy správního
obvodu.
Správní centrum Most je vedle obce s rozšířenou působností také pověřeným obecním
úřadem, na který je přenesena státní pravomoc.
Větším centrem osídlení jsou kromě Mostu také obce Obrnice (2 321) a Bečov (1 603).
Nejmenšími obcemi (dle počtu obyvatel) jsou Volevčice (95), dále Korozluky (191)
a Bělušice (214). Nejvíce obcí spadá do velikostní kategorie 200 – 499 obyvatel (7 obcí), dále
do velikostní kategorie obcí do 199 obyvatel (2 obce) a nejméně do velikostní kategorie 500 –
999 obyvatel (viz tabulka – základní charakteristiky oblastí).
Hustota zalidnění je výrazně vyšší než průměr kraje (156,7obyvatel/km2), činí 330,8
obyvatel/km2 (průměr v Česku 133 obyvatel/ km2). V rámci ČR patří mezi regiony s velmi
vysokou hustotou zalidnění.
Obrázek – Administrativní členění ORP Most

Zdroj: www.czso.cz

Základní charakteristiky obcí v ORP Most
Počet částí obce

Rozloha v ha

Počet obyvatel

Bečov

3

2 823

1 603

Bělušice

3

1 081

214

Braňany

2

613

1309

obce
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Základní charakteristiky obcí v ORP Most
Počet částí obce

Rozloha v ha

Počet obyvatel

Havraň

3

1 716

626

Korozluky

2

639

191

Lišnice

3

853

220

Lužice

2

880

620

Malé Březno

2

1 909

238

Most

8

8 694

67 490

Obrnice

3

746

2 321

Patokryje

1

263

425

Polerady

1

708

246

Skršín

3

698

230

Volevčice

1

513

95

Želenice

2

975

486

ORP Most

39

23 113

76 314

obce

Zdroj: ČSÚ 2009

2.2 Širší vztahy území
Území ORP Most je lokalizováno ve střední části Ústeckého kraje (viz obrázek).

Obrázek – Geografická pozice ORP Most v Ústeckém kraji
Zdroj: ČSÚ
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Vazby města Most na sousední regionální centra Teplice a Chomutov zprostředkovává
zejména silnice I/13 (Karlovy Vary – Chomutov – Most – Ústí nad Labem), která je součástí
nejvýznamnějšího dopravního koridoru v Podkrušnohoří. Význam tohoto koridoru posiluje
železniční trat č. 130 (Ústí nad Labem – Chomutov) a č. 140 (Chomutov – Cheb - SRN).
Silnice I/13 a I/15 umožňují napojení na dálniční síť (D8 – mimo ORP) a silnice I/27 a I/28 na
silnici I/7 (R7) ve směru na hl. město Praha (mimo ORP).
Územím dále prochází silnice I/27 (Dubí – Litvínov – Most – Havraň – Žatec), která dále
směřuje do Plzně. Další napojení regionálních center umožňuje silnice I/15 (Most – Skršín –
Lovosice). Ve Skršíně navazuje na silnici I/15 silnice I/28, která spojuje ORP Most s dalším
regionálním centrem Louny.
Vazby na nižší centra osídlení umožňují silnice II. třídy – II/251 procházející jihozápadní
části území, II/255 směřující na Postoloprty (ORP Louny) a silnice II/256 ze Želenic do Lomu
(ORP Litvínov).
Město Most je důležitým železničním uzlem, prochází jím významný železniční koridor, který
spojuje nejen okolní regionální centra, ale také umožňuje spojení s významnými centry
v SRN. Součástí tohoto koridoru je trať č. 130 Ústí nad Labem – Most – Chomutov.
Další významnou tratí je trať č. 123 Most – Obrnice – Žatec, na kterou navazuje trať č. 160 do
Plzně.
Spojení na regionální úrovni umožňují železniční tratě č. 135 Most – Louka u Litvínova,
č. 126 Most – Louny a č. 113 Most – Obrnice – Lovosice, na níž není provozována
v současné době osobní přeprava.
Z hlediska územního plánování je důležité, že území ORP Most je v Politice územního
rozvoje ČR z roku 2008 (PÚR 2008) zahrnuto do rozvojové osy republikového významu OS7
Rozvojová osa Ústí nad Labem – Chomutov – Karlovy Vary – Cheb – hranice ČR / Německo
(Nürnberg), která prochází Podkrušnohorským prostorem ve vazbě na rychlostní silnici R6
a silnici I/13. Jedná se o území ovlivněné hustým urbanizovaným osídlením, soustředěním
povrchové těžby hnědého uhlí s velkými dopady na změny v území. Tato rozvojová osa
navazuje na rozvojovou osu v rámci SRN.
ORP Most je dle PÚR 2008 zároveň součástí specifické oblasti SOB 5 Mostecko, která je
vymezená z důvodu strukturálních problémů plynoucích z jednostranného zaměření
ekonomické základny na těžbu uhlí, energetiku a chemický průmysl. Tato odvětví se dále
nemohou extenzivně rozvíjet nad mez únosnosti území a jejich dominantnost by měla být
omezena a nahrazena diverzifikovanou ekonomickou strukturou. Zmíněné ekonomické
aktivity vedly v minulosti k významnému zatížení životního prostředí, v současné době jsou
rovněž zdrojem problémů v ekonomickém a sociálním pilíři, neboť dochází k útlumu těžby.
Z ORP Most je zařazena do specifické oblasti pouze západní část.
Pro SOB 5 Mostecko dokument PÚR 2008 připouští pokračování těžby uhlí, pro tento krok
však ukládá definovat podmínky tak, aby byla zachována vyváženost tří pilířů udržitelného
rozvoje regionu.
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2.3 Stav ÚPD včetně změn ve sledovaném období
Podkladem pro úplnou aktualizaci ÚAP ORP Most byly tyto platné územní plány:
 Územní plán obce Bečov, Ing.arch. Karel Chlouba, 7/2006
 Územní plán obce Bělušice, Ing.arch. Jan Hasík, 5/2010
 Územní plán obce Bělušice - Změna č.1, Ing.arch. Jan Hasík, 7/2009
 Územní plán obce Braňany, Ing.arch. Jan Hasík, 12/2004
 Územní plán obce Braňany - Změna č.1, Ing.arch. Jan Hasík, 2/2011
 Územní plán obce Havraň, Báňské projekty Teplice, a.s.,Ing.arch. Jan Hasík,
10/2003
 Územní plán obce Havraň - Změna č.1, Báňské projekty Teplice, a.s., Ing.arch.
Jan Hasík, 11/2008
 Územní plán obce Havraň - Změna č.2, Báňské projekty Teplice, a.s., Ing.arch.
Jan Hasík, 12/2009
 Územní plán obce Korozluky, Ing.arch. Jan Hasík, 1/2009
 Územní plán obce Korozluky - Změna č.1, Ing.arch. Jan Hasík, 3/2011
 Územní plán obce Korozluky - Změna č.2, Ing.arch. Jan Hasík, 3/2014
 Územní plán obce Lišnice, Ing.arch. Karel Chlouba, 12/2007
 Územní plán obce Lužice, Ing.arch. Karel Chlouba, 6/2009
 Územní plán obce Malé Březno, Ing. arch. Jan Hasík, 1/2013
 Územní plán města Mostu, ve znění změn č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Ing. Antonín
Olžbut
 Územní plán obce Obrnice, Ing.arch. Ladislav Komrska, 3/2009
 Územní plán obce Obrnice, Ing. arch. Ladislav Komrska, 6/2014
 Územní plán obce Patokryje, Ing.arch. Miloslava Bendová, 9/2006
 Územní plán obce Patokryje - Změna č.1, Ing.arch. Ladislav Komrska, 6/2011
 Územní plán obce Polerady, Ing.arch. Ladislav Komrska, 10/2008
 Územní plán obce Skršín,Ing.arch. Jan Hasík, 9/2004 (nabytí účinnosti 9/2010)
 Územní plán obce Skršín - Změna č. 1, Ing.arch. Jan Hasík, 12/2008
 Územní plán obce Želenice, Ing.arch. Jan Hasík, 9/2009
 Územní plán obce Želenice – změna č. 1, Ing. arch. Jan Hasík, 10/2014
Obcí, která v době úplné aktualizace ÚAP ORP Most 2014 neměla platný územní plán, je
obce Volevčice.
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3 PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE
ÚZEMÍ
3.1 Zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území dle jednotlivých témat,
hodnoty a limity využití území
Horninové prostředí a geologie
Geomorfologické poměry
Celé území náleží dle geomorfologického členění do systému Hercynského, do provincie
Česká Vysočina, subprovincie Krušnohorská soustava, oblast Podkrušnohorská oblast.
Na nižší úrovni geomorfologické klasifikace lze vymezit dvě oblasti s odlišnou morfologií.
Zhruba z poloviny je část Mostecka tvořena geomorfologickými jednotkami Mostecké pánve
(zejména podcelek Chomutovsko-teplická pánev, na J a JZ i Žatecká pánev) tvořených
zejména neogenními a kvartérními sedimenty. Jedná se o vertikálně málo členité území
charakteristické především plochými celky většího rozsahu, v současnosti pak zejména
v západní až severozápadní části totálně antropogenně přeměněné území. Vlivem masivní
těžební činnosti byl reliéf výrazně přemodelován a dnes převažují antropogenní tvary výsypky, těžební jámy, porekultivační tabulové vyvýšeniny a sníženiny mnohdy vyplněné
vodou. V současné době probíhají, či jsou plánovány rozsáhlé rekultivace v těžebních
oblastech, na nichž závisí budoucí podoba krajiny území a kvalita života v něm.
Druhou polovinu Mostecka pak tvoří jednotky Českého středohoří – konkrétně okrsky
Bořeňské a Ranské středohoří, kde jsou charakteristické horniny křídové, terciérní
i vulkanické. Dále jsou zde příkrovy s typickými izolovanými vrchy (suky, kužely, odlehlíky),
které tvoří charakteristickou kulisu tohoto území. Na východ od Mostecka pak tyto vrcholy
tvoří i rozsáhlejší vrchovinné celky. Hojné jsou vypreparované výplně sopečných komínů,
žíly a lakolity (původně podpovrchová vulkanická tělesa).
Nejvyššími místy Mostecka jsou vrcholy Českého středohoří Zlatník – 521 m n. m., Milá –
510 m n. m. Mezi další významné vrcholy patří například Koňský vrch (Ressl) - 413 m n.m
a Hněvín- 399 m n. m v Mostě. Nejnižší přirozená nadmořská výška se nachází v místě, kde
Bílina odtéká z území (cca 230 m n.m.).
Geologické poměry
Geologické podloží tvoří v západní části náležící do Mostecké pánve třetihorní nezpevněné
sedimenty (jíly, jílovce, písky), překrývající významnou hnědouhelnou sloj (mocnost cca 16 –
24 m). Ve východní části patřící k Českému středohoří převažují druhohorní zpevněné
sedimenty – pískovce, jílovce, slínovce a spraše. Třetihorní vulkanismus se v území projevil
hojným výskytem mohutných vyvřelých těles - především znělců a čedičů. Výrazný je
zejména severojižní pruh vulkanických hornin procházející středem území. Čtvrtohorní
sedimenty představují aluviální písky a štěrkopísky, svahové hlíny a spraše.2

2

dle geoportálu CENIA

Stránka 7 z 192

3. úplná aktualizace ÚAP pro ORP Most - 2014

S geologickým podložím souvisí i limitující faktory ovlivňující možnost rozvoje obcí. Jedná
se zejména o tzv. radonové riziko3, což je míra pravděpodobnosti, s jakou je možno očekávat
úroveň objemové aktivity radonu v dané geologické jednotce. Hlavním zdrojem radonu,
pronikajícího do objektů, jsou horniny v podloží stavby. Vyšší kategorie radonového indexu
podloží proto určuje i vyšší pravděpodobnost výskytu hodnot radonu nad 200 Bq.m-3
v existujících objektech. Zároveň indikuje i míru pozornosti, kterou je nutno věnovat
opatřením proti pronikání radonu z podloží u nově stavěných objektů.
V ORP Most není identifikováno vysoké radonové riziko. Střední se vyskytuje zejména
v územích třetihorních vulkanických hornin (severojižní pruh středem území). Lokálně se
tedy nachází na území všech obcí, především v Braňanech, západní části Polerad a Bečova
a ve východní části Mostu. Celkově se jedná cca o čtvrtinu ORP.
Na území ORP je evidováno poměrně velké množství sesuvných území. Jde o plochy
s narušenou stabilitou reliéfu přemodelováním těžbou a také o lokality svahů
neovulkanických vyvýšenin s navětralým podložím.
Následkem těžby jsou i poměrně rozsáhlá poddolovaná území v Mostecké pánvi (zejména na
jihozápadě a ve střední části ORP Most) a stará důlní díla.
Nerostné suroviny
Z nerostných surovin je nejvýznamnější poměrně kvalitní hnědouhelná sloj, díky níž
Mostecko patří k nejvýznamnějším těžebním regionům v Česku. Rozsáhlá těžba hnědého uhlí
zcela přeměnila ráz této oblasti. Území několika obcí (včetně původního Mostu) bylo
postoupeno těžbě. Nyní jsou již zásoby hnědého uhlí do značné míry vytěženy, v mnoha
dobývacích prostorech je ukončena činnost a probíhá rekultivace. Těžba stále probíhá na
6 ložiscích v Malém Březnu (dvě ložiska Vršany, ložisko Holešice), Mostě (Ervěnice –
Velkolom ČSA, Komořany – Obránců míru) a na severu Braňan, kam zasahuje ložisko Bílina
- Velkolom M. Gorkij. Na 1 ložisku uhlí těžba nebyla doposud zahájena (Bylany-Havraň)
a na 10 ložiscích těžba již v minulosti probíhala, ale protože nedošlo k úplnému vytěžení, jsou
tato ložiska doposud evidována.
Dalším významným zdrojem jsou i ložiska bentonitu. Ten je v současné době těžen v Malých
Braňanech (ložisko Černý Vrch, Braňany II.) a Bečově (ložisko Stránce). Na ložiscích
bentonitu Obrnice – Vtelno a Vtelno – Sedlec u Obrnic těžba doposud neprobíhala.
Mezi další nerostné suroviny na území ORP náleží např. žáruvzdorné jíly (např. dvě dosud
netěžená ložiska v Malém Březně), čedič (prognózní zdroj ve Volevčicích), znělec (současně
těžené ložisko v Želenicích, ložisko Braňany – Červený vrch, kde těžba probíhala v minulosti)
či písky a štěrky (prognózní zdroj ve Volevčicích a Počeradech a Odolicích).
V ORP Most je vyhlášeno 12 chráněných ložiskových území. Především jde o ochranu
zásob hnědého uhlí (Mostecká pánev) a bentonitu (Braňansko).
K ochraně ložisek hnědého uhlí jsou určeny CHLÚ Most (Most), Holešice (Malé Březno,
Most), Polerady (Polerady, Bečov -Lišnice), Bílina (Most, Braňany), Havraň I. (Lišnice,
Havraň, Malé Březno), na kterou navazuje CHLÚ Havraň (Havraň, Malé Březno)
se zásobami hnědého uhlí a keramických jílů. Diskuze o rozšiřování těžebních limitů není
ukončena a pokračuje v rámci aktualizace Státní energetické koncepce a Surovinové
politiky ČR. Z toho vyplývá, že u hnědého uhlí se jedná o strategickou surovinu, s jejímž
využitím se v obecné rovině v budoucnu počítá, a proto je třeba ložisková území tohoto
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zákonem vyhrazeného nerostu chránit z hlediska podmínek případné budoucí těžby.
Dostupnost vyhrazených nerostů v oblasti energetiky řeší i Bezpečnostní strategie ČR 2011.
Zásoby bentonitu jsou chráněny CHLÚ Braňany (Braňany), Černý Vrch (Braňany), Střimice
(Braňany a Most), Obrnice I. a Obrnice II. (Obrnice, Most, Korozluky) a Liběšice (Želenice).
Klimatické poměry
Z klimatického hlediska náleží prakticky celé Mostecko do klimatické oblasti T2, pouze
severovýchodní cíp Mostu a severovýchodní část Skršína mohou být zařazeny do oblastí
mírně teplých MT11. ORP patří v rámci ČR mezi teplejší území s nízkým srážkovým úhrnem,
který je dán polohou ve srážkovém stínu Krušných hor (spadne zde i o více než 500 mm
srážek ročně méně než v Krušných horách), což z této oblasti činí jedno ze srážkově
nejchudších míst v ČR. Léta jsou spíše dlouhá, teplá, suchá a zimy mírně teplé a sušší.
Dalšími typickými projevy jsou směry proudění větru, převládající ve směru protažení pánve
a dále pak časté inverzní situace.
Pedologické poměry
Na nejteplejších místech ORP Most na tabulích a pahorkatinách dosud nepostižených těžbou
převládají půdní asociace s černozeměmi (zejména jih Mostecka), v nivě Srpiny se místy
vyskytují zasolené černice. Zvláštností v republikovém měřítku je ostrůvkovitý výskyt
smonic. Na jihu až jihovýchodě území se nacházejí rendziny. Zbytek těžbou nepostiženého
území tvoří převážně kambizemě v různých podobách. Jedná se většinou o půdy úrodné, což
se projevuje i v zemědělském využívání, kdy se využívá jako orná půda, s výjimkou
strmějších svahů a vrcholů, podmáčených lokalit apod.
Pánevní část Mostecka se vyznačuje značnou devastací půd jako následek hnědouhelné těžby.
Na poklesech terénu po hlubinné těžbě dochází k degradaci půdy silným podmáčením,
zabahněním až zavodněním. Při těžbě povrchové, která zde převládá, je původní půda
odděleně odtěžena a po ukončení těžby se využívá k zemědělské, popř. lesnické rekultivaci.
Takto vzniklý horizont je před zapojením vegetace velmi náchylný k erozi.
Z hlediska zemědělského půdního fondu patří 45 % půd do I. a II. třídy ochrany půd.

Vodní režim
Hydrologické poměry území ORP Most jsou velmi specifické. Zdejší vodní toky jsou zejména
díky klimatickým podmínkám poměrně málo vodné a ani říční síť není příliš hustá. Téměř
celé území patří do povodí Bíliny, pouze jižní okraj obce Havraň spadá do povodí
Chomutovky a jižní okraj obce Bělušice náleží do povodí Hrádeckého potoka.
Nejvýznamnějším vodním tokem je Bílina, protékající východo-západním směrem přes obce
Most, Obrnice a Želenice. Její celková délka je 82 km, z toho na Mostecku 25 km.
V Obrnicích přibírá jediný významnější přítok Srpinu. Celkově je jihozápadní
a severozápadní část území na vodní toky chudá. Kromě Srpiny, která protéká od jihozápadu
k jihovýchodu, jsou zde její méně vodné přítoky Luční potok, Slatinský potok a Sušánský
potok. Ve východní části ORP Most (východně od silnice I/27) se nachází větší množství
potoků a říček, z nichž většina je rovněž přítokem Srpiny. Největší z nich je Lužický potok,
dalšími jsou Počeradský potok, Bečovský potok, Zaječický potok a Korozlucký potok. Kromě
Srpiny jsou přítokem Bíliny Liběšický potok (pravostranný) a Braňanský potok (levostranný).
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Hydrologická síť toků na území Mostecka byla zejména v oblasti Mostecké pánve výrazně
ovlivněna těžební činností, což mělo za následek mimo jiné pokles spodních vod i zánik
mnoha drobných vodních toků. Vodní toky jsou zde nejen regulovány, ale i zcela překládány
do nových koryt, je měněn jejich směr a raritou je zatrubnění řeky Bíliny v prostoru
ervěnického koridoru za účelem zabezpečení a uvolnění lomových prostorů. Vody ovlivněné
uhelným průmyslem se vyznačují především svou kyselostí, vysokou koncentrací
rozpuštěných látek a zvýšenými koncentracemi některých kovů, především železa a manganu.
Odtokové poměry Bíliny jsou navíc ovlivňovány přísunem vody z Ohře pomocí umělých
přivaděčů. Důsledkem jsou extrémně nepříznivé ekologické poměry – vegetace podél toků je
minimální, druhové složení vodních ekosystémů velmi chudé.
Změny se ale nevyhnuly ani tokům na jihu území, které byly v minulosti napřimovány,
odvodňovány, byly zde zpevňovány břehy apod.
Ohrožení záplavami vzhledem ke stavu, hustotě toků a reliéfových parametrech není v ORP
Most významné. Přesto je záplavové území stanoveno na celém toku Bíliny i Srpiny, kde je
stanovena rovněž aktivní zóna záplavového území.
Výraznější zastoupení mají v území vodní plochy. Zatím co v jižní části Mostecka lze najít
přirozené vodní nádrže (Havraňské rybníky, Nemilkovský rybník apod.), v severní části
území jsou vodní plochy buď výsledkem těžební činnosti (odkaliště Venuše, odkaliště
Saxonia apod.) nebo výsledkem následné rekultivace (zatopené lomy apod.). Patří mezi ně
např. Matylda (38,7 ha, Most - Souš), Mládkův IV (5 ha, Most – Starý Most), Kačák (2,7 ha,
Most - Komořany), Čepirohy (3,5 ha, Most - Čepirohy), Pošťák (2 ha, Most - Komořany),
Výsypka Kopisty I, II, III (14,4 ha, Most - Souš), Patokryje (Patokryje, 3 ha). V současné
době je v rámci rekultivací napouštěno na místě lomu Ležáky neprůtočné jezero Most, jehož
plánovaná rozloha činí 322,5 ha. Napouštěno je přivaděčem vody z Ohře a z místních
pramenišť.
Dalšími vodními nádržemi v ORP Most jsou například pískovna Braňany (10 ha, Braňany)
a Obecní rybník (10 ha, Bečov - Zaječice).
Na území ORP jsou dále vymezeny tři hydrogeologické útvary. Převážná část území ORP
náleží do útvaru Mostecká pánev - severní část, částečně na území ORP zasahuje Mostecká
pánev - jižní část a Křída Dolního Labe po Děčín – levý břeh.
Z hlediska ochrany podzemních a povrchových vod, které jsou využívané nebo určené jako
zdroje pitné vody, u nichž v důsledku vysoké koncentrace dusičnanů dochází nebo může dojít
k nežádoucímu zhoršení kvality vody, jsou stanoveny zranitelné oblasti, ve kterých je
limitováno využití hnojiv. Jedná se převážně o celou severovýchodní část ORP. Jsou na území
obcí Braňany (katastry Braňany, Kaňkov a Milá), Bělušice (katastr Odolice), Korozluky
(katastr Korozluky), Lužice (katastry Lužice u Mostu a Svinčice), Most (katastr Vtelno),
Obrnice (katastr České Zlatníky), Patokryje (katastr Patokryje), Skršín (katastry Chrámce
a Dobrčice u Skršína) a Želenice (katastry Liběšice u Želenic a Želenice u Mostu).
V obci Bečov -části Zaječice se nachází významný léčivý vodní zdroj zaječické hořké vody.
Jeho ochranné pásmo zasahuje i do obcí Korozluky a Most.
Území je celkově suché díky srážkovému stínu Krušných hor a má nízkou retenční schopnost.
Pro zlepšení hydrologického a hydrogeologického režimu je nezbytné zvýšit retenční
schopnost krajiny. Kromě malých retenčních nádrží na vodních tocích je žádoucí realizovat
pásy travních porostů, remízky a další plochy zeleně v krajině.
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Hygiena životního prostředí
Kvalita ovzduší
Základní právní normou upravující způsob řízení a hodnocení kvality ovzduší je zákon
č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší. Znečištění ovzduší je objektivně zjišťováno
monitorováním koncentrací znečišťujících látek v přízemní vrstvě atmosféry pomocí měřících
stanic. Při hodnocení kvality ovzduší jsou v první řadě porovnávány zjištěné úrovně imisních
hodnot s imisními limity.
Zákon o ochraně ovzduší uvádí, že řízení a posuzování kvality ovzduší se provádí na úrovni
zón a aglomerací. V porovnání krajů ČR patří některé oblasti Ústeckého kraje mezi regiony
s nejvyšším znečištěním ovzduší. Tato skutečnost je dána zejména vysokou koncentrací
průmyslové výroby, těžební činností a výroby energie. Významným zdrojem emisí je však i
zemědělství.
Celá oblast severočeské hnědouhelné pánve patřila v minulosti z hlediska znečištění ovzduší
k nejvíce zatíženým. Od 90. let minulého století se však kvalita ovzduší rapidně zlepšovala,
poslední smogová událost se v Mostě vyskytla v roce 1997. Přesto však patří tento region
i nadále mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší v České republice. V rámci Ústeckého
kraje patří Most mezi čtyři oblasti, ve kterých je zhoršená kvalita ovzduší na 100 % území.
Mostecko leží v klimatické oblasti T2, pro kterou je typické dlouhé, teplé a suché léto
a krátká, mírně teplá a až velmi sucha zima. Průměrná roční teplota sledovaného území je
8,2°C. Roční úhrn srážek činí 499 mm a průměrný úhrn srážek ve vegetační době je 299 mm.
Časté zhoršení rozptylových podmínek v oblasti je způsobeno zejména její polohou v kotlině,
uzavřené hradbou Krušných hor, jež vytvářejí tzv. srážkový stín. Dochází zde k inverznímu
zvrstvení ovzduší, což omezuje možnost proudění vzduchu a dochází tak k hromadění
škodlivin bez možnosti jejich rozptylu. Obvykle jsou zde zhoršené rozptylové podmínky
zejména na konci roku a v předjaří, přízemní ozon oblast ohrožuje zvláště v letním období.
Zhodnocení jednotlivých populantů:
Oxid siřičitý
Oxid siřičitý není od roku 1997, kdy došlo k odsíření velkých zdrojů emisí oxidů síry
(průmyslové podniky, hnědouhelné elektrárny), škodlivinou, jež by závažně ohrožovala
zdraví obyvatel, ačkoliv v lokalitách, kde je soustředěno více malých spalovacích zdrojů,
jimiž jsou zejména domácí topeniště, je riziko zvyšování SO2 podstatně vyšší. Současná
legislativa zatím však neumožňuje kontroly způsobů vytápění domácností a vytápění
nekvalitním uhlím je pro mnoho lidí nejpřijatelnějším řešením zejména z finančního hlediska
Oxid uhelnatý
Oxid uhelnatý v současné době také nepředstavuje nebezpečí pro zdraví obyvatel, maximální
hodnoty 8hodinové koncentrace v posledních letech se drží hluboko pod limitní hodnotou 10
000 μg/m3
Sulfan (dříve sirovodík)
Na rozdíl od jiných škodlivin patří sirovodík k těm, u nichž nedochází ke zlepšování, ale již
po několik období naopak ke zhoršování a nárůstu koncentrací. Ačkoliv koncentrace
sirovodíku, které se v této lokalitě vyskytují, ještě nezpůsobují vážnější zdravotní rizika,
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přesto jeho intenzivní obtěžování zápachem může u některých jedinců způsobovat nevolnosti
nebo bolesti hlavy.
Oxid dusičný
Zdrojem oxidů dusíků jsou ve velké míře spalovací procesy, zejména spalování fosilních paliv
a doprava, která v současné době představuje nejvyšší míru znečištění ovzduší. V roce 2010
došlo k nárůstu průměrných ročních koncentrací oproti předešlým letem, ale v dalších letech
již bylo zaznamenáno mírné snížení průměrných ročních koncentrací. I přes uvedené zhoršení
nejsou hodnoty oxidu dusičitého na Mostecku důvodem ke znepokojení a k obavám
z negativního vlivu na zdraví osob
Přízemní ozón
Zatímco v roce 2012 došlo ke zhoršení znečištění ovzduší přízemním ozonem
a roční průměrná koncentrace se zvýšila, rok 2013 přinesl pokles roční koncentrace, která je
nejpříznivější za celé období let 2006 až 2013. Ačkoliv maximální hodinová hodnota
198,3 μg/m3 překonala svou výší maximální hodnotu předešlého roku (178,9 μg/m3), roční
průměr se snížil o 3,3 μg/m3. Hodnota nad 180 μg/m3 byla v roce 2013 naměřena pouze ve
2 hodinách.
Cílový imisní limit pro přízemní ozon je stanoven na 120 μg/m3 v 8hodinovém klouzavém
průměru (viz tabulka č. 2). Maximální tolerovaný počet překročení je 25x za 3 roky.
K překročení došlo v roce 2013 celkem 140x, v roce 2012 122x a v roce 2011 114x. Celkový
počet překročení ve 3 letech dosáhlo množství 376.
8hodinový klouzavý průměr byl překročen již v dubnu (9x), v červnu 24x, vysoké hodnoty
pak kulminovaly v průběhu července se 74 překročeními a v srpnu pak bylo zaznamenáno
dalších 33 překročení. V průběhu měsíců červen až červenec byly vyhlášeny na území
Ústeckého kraje celkem 3 smogové situace (viz kapitola č. 7) z důvodů vysokých koncentrací
přízemního ozonu v ovzduší (v každém uvedeném měsíci 1x), varování však vyhlášeno
nebylo ani v jednom případě.
Prachové částice PM10 a PM2,5
Měřicí stanice Most ČHMÚ umožňuje také měření prachových částic. Polétavý prach (PM
zkratka odvozena z anglického "particulate matter") označuje mikročástice o velikosti
několika mikrometrů (µm). Částice mají označení podle velikosti. U zkratky PM se
setkáváme s indexy 10, 2,5 a 1. Indexy značí velikost částic. Částice, které projdou
velikostně-selektivním vstupním filtrem vykazujícím pro aerodynamický průměr 10 μm
odlučovací účinnost 50 % se označují PM10, částice, které projdou velikostně-selektivním
vstupním filtrem vykazujícím pro aerodynamický průměr 2,5 μm odlučovací účinnost 50 %
se označují PM 2,5. Účinek částic na lidské zdraví závisí na jejich velikosti, tvaru a
chemickém složení. Čím menší částice jsou, tím více mohou být nebezpečné, mohou se
usazovat v průduškách a způsobovat zdravotní problémy. Větší částice se zachycují na nosní
sliznici, částice PM10 ale procházejí přes horní cesty dýchací až do plic a průdušek, PM2,5
mohou doputovat až do plicních sklípků. Prachové částice zvyšují celkovou nemocnost i
úmrtnost, mají vliv zejména na onemocnění srdce a cév, snížení plicní funkce a zkrácení
délky života.
Mezi nejvýznamnější zdroje prachu patří spalovací procesy, doprava, těžební činnost, tavení
rud a kovů, také zemědělská činnost a odnos částic půdy větrem z ploch bez vegetačního
pokryvu. Pro PM10 je tak stanoven denní i roční imisní limit a pro PM2,5 pouze roční
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imisní limit. Imisní limity na ochranu zdraví lidí jsou uvedeny v příloze č. 1 zákona č.
201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.
PM10
Od roku 2008 do 2011 docházelo k postupnému nárůstu koncentrací. Následně, v roce 2012
došlo k poklesu (o 5,3 μg/m3) ročního průměru a tento trend pokračoval i ve sledovaném roce
2013 (o dalších 1,5 μg/m3). K překročení 24hodinového imisního limitu (50 μg/m3) došlo
v průběhu roku 2013 v 50 případech (z toho 6x byla naměřená denní hodnota vyšší než 100
μg/m3), což bylo o 19 překročení méně než v roce předešlém. I přes mírné snížení
průměrných denních koncentrací byl stanovený povolený limit (35 povolených překročení)
přestoupen v 15 případech.
Nejvyšší 24hodinový průměr 132,1 μg/m3 dne 23. 01. 2013 koresponduje s vyhlášením
1. smogové epizody v roce. V předcházejících letech byla naměřena tato denní maxima: rok
2012 – 139,6 μg/m3, rok 2011 – 160 μg/m3 a dokonce hodnota 217,9 μg/m3 v roce 2010.
Maximální hodinová hodnota ve sledovaném období dosáhla 429 μg/m3, a to hned v první
hodině nového roku (v roce 2012 - 241 μg/m3), hodnot nad 180 μg/m3 bylo stejně jako
v předešlém roce dosaženo pouze v 6 případech.
Ze všech sledovaných škodlivin dosahuje právě prach stále nejvyšších indexů kvality ovzduší,
a snižuje často celkovou kvalitu ovzduší až na velmi špatnou – ovzduší zdraví škodlivé.
PM2,5
Od roku 2011 disponuje Ekologické centrum Most rovněž hodnotami PM2,5, jež jsou
získávány přes FTP schránku ze stanice Most ČHMÚ. Jedná se o jemné částice o průměru
2,5 μm. Zatímco částice PM10 končí svou cestu v plicích a v průduškách, částice PM2,5 mohou
doputovat až do plicních sklípků a způsobit zdravotní komplikace mechanickým
poškozováním orgánů. Na drobné prachové částice se mohou vázat jedovaté a karcinogenní
látky, které se spolu s prachem dostávají do organizmu a způsobují další zdravotní problémy.
Nadměrné vdechování částic podporuje rozvoj plicních chorob, poškození nenarozených dětí
již v prvním měsíci těhotenství, častější onemocnění dýchacích cest u dětí, ve vyšším věku
zvyšuje počet onemocnění cukrovkou, vysokým krevním tlakem a různými srdečními
onemocněními.
Mezi nejvýznamnější zdroje prachu patří spalovací procesy, automobilová doprava, těžební
činnost, tavení rud a kovů, také zemědělská činnost a odnos částic půdy větrem z ploch
bez vegetačního pokryvu.
U prachových části PM2,5 zatím stále není definována prahová koncentrace, pod kterou by
částice neměly prokazatelné účinky na lidské zdraví. Denní ani hodinový imisní limit
dle legislativy o ochraně ovzduší nebyl pro jemné částice PM2,5 dosud stanoven, hodnota
ročního cílového imisního limitu pro PM2,5 je 25 μg/m3 a ta od roku 2007 překročena
nebyla.
Kvalita vod
V ORP Most se v důsledku výskytu hnědého uhlí rozvinul chemický a uhelný průmysl.
Uhelný průmysl má výrazný negativní vliv na hydrologický režim. Vody ovlivněné tímto
průmyslem mají zvýšenou kyselost, vysokou koncentraci rozpuštěných látek a zvýšené
koncentrace některých kovů (zejména železa a manganu).
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Nejvýznamnějším vodním tokem na území ORP Most je řeka Bílina. Řeka Bílina je jednou
z nejznečištěnějších řek v republice. Kvalitu vody nejvíce ovlivňuje chemický průmysl
(Chemopetrol Litvínov) a důlní činnost v oblasti. Vliv mají i čistírny odpadních vod.
Na řece Bílině jsou dva odběrné profily – Chanov a Most. Jakost vody na odběrném profilu
Most je o něco lepší než na profilu Chanov. Z hlediska eutrofizace vod – znečištění dusíkem
a fosforem – spadá řeka Bílina v profilu Chanov do II. třídy v ukazateli dusičnanový dusík, do
III. třídy v ukazateli celkový fosfor a do V. třídy v ukazateli dusitanový dusík (= velmi silně
znečištěná voda – stav ovlivněný lidskou činností tak, že ukazatele jakosti vody dosahují
hodnot, které vytvářejí podmínky umožňující existenci pouze silně nevyváženého
ekosystému). Na odběrném profilu Most spadá Bílina z hlediska ukazatele amoniakální dusík
a celkový fosfor do III. třídy jakosti a z hlediska ukazatele dusičnanový dusík do IV. třídy
jakosti.
Chemická spotřeba kyslíku řadí řeku v obou odběrných profilech do III. třídy jakosti, tedy
hodnotí vodu jako znečištěnou. Biochemická spotřeba kyslíku je v profilu Most také ve III.
třídě jakosti, na profilu Chanov spadá do IV. třídy jakosti (silně znečištěná voda).
Ekologické zátěže
V ORP Most se nachází velmi málo ekologických zátěží. Žádné nejsou hodnoceny stupněm
1 (extrémní zátěž) ani 2 (vysoká zátěž). Převážně se jedná o komunální skládky s rizikem
nízkým bodovým, skládka Skršín a Želenice mají stupeň rizika střední lokální. Další
problémy z hlediska znečištění životního prostředí mohou způsobovat ilegální skládky,
případně areály brownfields.
Následující tabulka uvádí seznam ekologických zátěží v ORP Most.
Ekologické zátěže v ORP Most
Obec

Typ zátěže

Havraň

Skládka ČGS

Lišnice

Skládka ČGS

Malé Březno

Skládka ČGS

Most

Průmyslová / obchodní místa

Obrnice

Skládka ČGS

Skršín

Skládka ČGS

Želenice u Mostu

Komunální skládka

Stupeň rizika

Nízké bodové

Střední lokální

Poznámka:
Skládky ČGS jsou skládky evidované Českou geologickou službou, o kterých však v databázi SEKM nejsou uvedeny
žádné podrobné informace. Je možné, že skládka ČGS odpovídá jiné skládce neevidované ČGS. Velmi malou částí
zasahuje na území ORP Most (k. ú. Kopisty) také areál Chemopetrol Litvínov a.s., zde se jedná o celkové riziko vysoké
lokální.

Hluk
Vysoká hluková zátěž v obcích je způsobena především tranzitní dopravou. Významným
zdrojem hluku je v ORP Most silnice I. třídy číslo 13. Další hluková zátěž je spojena
s provozem Autodromu v Mostě, letištěm, těžbou a průmyslovou výrobou v daném území.
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Ochrana přírody a krajiny
Původní přírodní krajina Mostecka byla tvořena mozaikou lesních ploch, močálů a jezer.
S příchodem zemědělství a rozšiřováním orné půdy a pastvin byla krajina postupně
vysušována a přeměněna na kulturní step. Dnes je vlivem těžby reliéf zásadně přemodelován.
V pozměněném vegetačním krytu jsou výrazně zastoupeny ruderální druhy.
V západní části ORP se navzdory devastaci území těžbou nacházejí hodnotná společenstva –
xerotermní lada na jižně orientovaných svazích a slaniska podél Srpiny. Paradoxně se některé
vzácné druhy rostlin a živočichů vyskytují na výsypkách, které obohacují stanovištní pestrost
a poskytují tak útočiště druhům, které v okolní krajině nemají vhodné podmínky. Ve východní
části patřící k Českému středohoří je krajina pozměněna méně. Mezi nejcennější společenstva
zde patří suťové lesy, teplomilné doubravy a xerotermní bezlesí.
Jako nejvíce zastoupená potenciální přirozená vegetace je zde vymezena jednotka
černýšové dubohabřiny. Na odvápněných jílovitých půdách ji nahrazují mochnové doubravy.
Důsledkem výrazného dopadu těžby na krajinu, je výrazně zastoupena jednotka komplexu
sukcesních stádií na antropogenních stanovištích.
Zvláště chráněná území představuje CHKO České středohoří, která
do jihovýchodní části území -obce Bečov, Bělušice, Korozluky, Lužice a Skršín.

zasahuje

Maloplošných chráněných území je na území ORP 8 a převážně jsou vázaná na významné
geologické a geomorfologické lokality. Jedná se o tato chráněná území:
Národní přírodní památka Jánský vrch
Leží v CHKO České Středohoří, území má výměru 11,9 ha a nejvyšší vrchol ve výšce 340 m.
Toto území bylo za chráněné vyhlášeno v roce 1951 a předmětem ochrany je zejména výskyt
vzácných xerotermních společenstev s ovsířem stepním na čedičovém podloží (jedná se
o trávu jihoruských a turkmenistánských stepí). Kromě tohoto kriticky ohroženého druhu se
zde však vykytuje rovněž kavyl Ivanův, bělozářka liliovitá, hlaváček jarní, divizna brunátná,
koniklec luční kozinec bezlodyžný.
Národní přírodní rezervace Bořeň
Její větší část se nachází na území ORP Bílina, do ORP Most zasahuje cca 15% a to do obce
Želenice. Celková výměra je 23,24 ha. Jedná se o mohutný znělcový suk s mozaikovitým
pokryvem xerofilní vegetace a vegetace skalních štěrbin a silikátových skal. Bořeň je též
významnou ornitologickou lokalitou a je zařazen mezi evropsky významné lokality soustavy
NATURA 2000. Z ohrožených rostlin se zde vyskytuje např. hvězdice alpská, kosatec
bezlistý, hvozdík sivý, lomikámen trsnatý, koniklec luční apod. V rezervaci bylo rovněž
zjištěno 92 druhů ptáků, z toho 22 druhů je uvedeno na seznamu zvláště chráněných živočichů
(např. výr velký). Z obratlovců se zde vyskytuje např. ropucha zelená a užovka hladká.
Přírodní rezervace Písečný vrch
Plochá vyvýšenina 3km jižně od obce Bečov, její výměra je 39,16 ha., která je též chráněna
jako kulturní památka. Jedná se o archeologickou lokalitu evropského významu, která
dokumentuje osídlení z období staršího paleolitu a neolitu spojené s těžbou křemence na
výrobu štípaných kamenných nástrojů. Předmětem ochrany je soubor v minulosti
antropogenně ovlivněných teplomilných společenstev. Jsou významným refugiem
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bezobratlých živočichů zejména blanokřídlého hmyzu. Z rostlinné říše se zde vyskytuje celá
řada kavylů, kozinců, len tenkolistý a sasanka lesní.
PR Milá
Součást CHKO České středohoří, výměra 19,96 ha. Jako přírodní rezervace byla Milá
vyhlášena roku 1958 z důvodu ochrany pestrých teplomilných společenstev. Mezi významné
a zvláště chráněné druhy rostlin patří hlaváček jarní, divizna brunátná, bělozářka liliovitá,
koniklec luční český, kavyl Ivanův, violka obojetná, česnek tuhý. Předmětem ochrany je také
klimaxové stadium lesa, který pokrývá zejména severně exponované svahy. Z živočišné říše
je zde nejvýznamnější třída hmyzu. Saranče je endemitem Českého středohoří a jeho výskyt
byl důvodem zařazení Milé do seznamu evropsky významných lokalit NATURY 2000.
PP Chloumek
Dalšími chráněnými územími na území ORP Most je přírodní památka Chloumek (1 ha,
Bečov). Jedná se o protáhlý bezlesý pahorek 1,5 km západně od železniční stanice Bečov
u Mostu. Vyhlášeno v roce 1969 na ochranu stepních společenstev. Nachází se zde kavyl
sličný, tenkolistý a Ivanův, kozinec bezlodyžný, divizna brunátná, bělozářka liliovitá apod.
Lokalita je rovněž proslulá výskytem teplomilného hmyzu – je zde prokázán výskyt 130
druhů blanokřídlého hmyzu a téměř 50 druhů brouků.
PP Lužické šípáky
Nachází se ve svahu nad silnicí Lužice – Dobrčice, výměra 3,8 ha. Vyhlášeno nejdříve v roce
1989 jako státem chráněné stromy, od r. 1993 jako přírodní památka pro ochranu jedinečného
souboru více než 200 exemplářů dubu pýřitého – šípáku různého věku.
PP Velká Volavka
Nachází se cca 0,5 km jihovýchodně od obce Volevčice. Vyhlášena byla v roce 2000 na
ochranu halofilních rostlin. Velká Volavka je jedinou lokalitou s výskytem kriticky
ohroženého jitrocele přímořského na území okresu Most. Dále se zde nachází ostřice žitná,
sítina Gerardova, apod.
Jako evropsky významné lokality jsou v ORP Most kromě NPR Bořeň vyhlášeny Kopistská
výsypka (327,7 ha, Most) a Vrch Milá (5,5 ha, Bečov – Milá).
Kopistská výsypka je příkladem možnosti výskytu přírodních hodnot v potěžebních
lokalitách. Je cenná především výsadbou listnatých stromů, množstvím malých vodních
nádrží s litorálními porosty a početnou populací čolka velkého.

Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa
Zemědělský půdní fond
Přirozeně převažujícími půdami zde jsou eutrofní kambizemě, černozem (typická a pelická)
a hnědozem. V místech mocných pokryvů zvětralých svahovin a slínů se vyskytují
pararendziny, podél vodních toků lužní půdy. Vlivem těžební činnosti převládají v západní
a severní části ORP plochy nerozlišených půd (povrchové lomy, výsypky) a kultizemí, tj. půd
vzniklých činností člověka.
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Při rekultivacích jsou tělesa výsypek a zavážek překryta ornicí různého původu. Takto vzniklý
horizont je před zapojením vegetace velmi náchylný k erozi.
Podíl zemědělské půdy z celkové výměry ORP Most činní cca 46 %. Z hlediska
zemědělského půdního fondu patří cca polovina půd do I. a II. třídy ochrany půd.
Pozemky určené k plnění funkcí lesa
Lesy mají v ORP velmi nízké zastoupení (8,2 % rozlohy). V jejich rozložení jsou patrné
lokální rozdíly. V obcích Lišnice a Havraň nedosahuje podíl lesa ani 1 %. Nejvyšší je v
obcích Braňany (19,9 %) a Lužice (19,6 %). Celkově se lesní plochy více soustředí při
východním okraji a na severozápadě (bývalé těžební plochy). Pozitivní charakteristikou je
vysoké zastoupení listnatých lesů (77,6 % z plochy pozemků určených k plnění funkce lesa PUPFL). Nejhojnějšími dřevinami jsou dub (21 % PUPFL), jasan (15,5 % PUPFL) a bříza
(14,4 % PUPFL). Z jehličnatých dřevin je to borovice s 12,6 % PUPFL.
Do kategorie hospodářských lesů spadá 45,6 % PUPFL, 7,9 % do lesů ochranných
(subkategorie lesů na mimořádně nepříznivých stanovištích) a 46,5 % do lesů zvláštního
určení (38,2 % PUPFL subkategorie lesů se zvýšenou funkcí ochrannou a 8,2 % PUPFL
ochranná pásma zdrojů léčivých a minerálních vod).

Dopravní a technická infrastruktura
Dopravní infrastruktura
Silniční síť ORP Most tvoří:
Silnice I. třídy
I/13

Karlovy Vary – Chomutov - Most – Ústí nad Labem – Liberec – Frýdlant
– Habartice/Polsko, č. 15 (Most – Lovosice – Litoměřice – Zahrádky)
prochází obcemi Most, Obrnice, Želenice

I/15

Ústí nad Labem – Lovosice – Most
prochází obcemi Korozluky, Most, Obrnice, Skršín

I/27

Dubí – Most – Žatec – Plzeň – Železná Ruda (SRN)
prochází obcemi Havraň a Most

I/28

Bělušice – Louny
prochází obcemi Bělušice a Skršín

Silnice II. třídy
II/251 Jirkov - Havraň - Blažim – Bitozeves
prochází obcí Havraň
II/255 Záluží - Most – Postoloprty
prochází obcemi Most, Lišnice, Polerady a Volevčice
II/256 Želenice – Braňany – Lom
prochází obcemi Braňany a Želenice
Silnice III. třídy
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Místní a účelové komunikace.
Silnice I/13 patří k nejvýznamnějším dopravním koridorům v Česku a umožňuje napojení na
dálnici D8 (mimo ORP) a silnici I/7 (R7 – mimo ORP) a tím spojení s Prahou. Silnice I/27 je
významnou osou spojující hraniční přechody se SRN v severní a jihozápadní části České
republiky. Silnice I/15 a I/28 mají význam pro spojení regionálních center.
Navazující síť silnic II. třídy a III. třídy má význam pro dostupnost jednotlivých obcí z centra
ORP a z dalších center v okolí.
Technická úroveň silniční sítě je v některých úsecích nevyhovující, zvláště pak v úsecích
s nadlimitní zátěží tranzitní dopravou. V úsecích ovlivněných těžbou dochází k poklesům
a vzniku nerovností na komunikacích (např. I/13 a II/255).
Intenzita dopravy na komunikaci I/13 se pohybovala v době celostátního sčítání dopravy
ŘSD v roce 2010 mezi 14 000 až téměř 21 500 průjezdy za 24 hodin, přičemž nejvyšších
intenzit bylo dosaženo v jádrové části ORP a úsecích komunikace navazující na mosteckou
městskou dopravní síť.
Na zbývajících uvedených úsecích silnic I. a II. tříd se intenzita průjezdnosti pohybuje
v řádech tisíců, přičemž na I/27 a I/28 dosahuje hodnot kolem 10 000. Nejzávažnější dopady
má uvedená intenzita dopravy primárně v obydlených územích, přes které úseky silnic
doposud procházejí.

Obrázek – Výsledky sčítání dopravy v roce 2010 - Most
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Zdroj: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Městská hromadná doprava – je zajišťována prostřednictvím 4 tramvajových a 16
autobusových linek, které vyjíždějí také do okolních obcí Obrnice, České Zlatníky,
Korozluky, Havraně a do strategické průmyslové zóny Joseph. Převážná většina autobusů
MHD je plynofikována.
Mostecké cyklostezky – ve městě je 9 lehkých, krátkých cyklostezky – čtyři v odpočinkové
zóně města na Resslu (KMK1 – KMK4), dvě v blízkosti vodní nádrže Matylda a 3 další
v centru města. Je zde rovněž cyklostezka nadregionálního významu spojující města Most –
Doksy, která by v budoucnu měla být propojena až do německého města Chemnitz.
Mostecké cyklotrasy – vedle již léta fungujících cyklostezek bylo v roce 2013 vyznačeno
zhruba 160 km cyklotras v okolí Mostu, které propojují Most s okolními obcemi. Dále byly
vyznačeny cyklokoridory, přesněji piktogramové koridory pro cyklisty. Jejich funkce je
především informativní – cyklistům naznačují možnost průjezdu, motoristy a chodce varují
před možným setkáním s cyklistou. V České republice jsou zatím používány jen v některých
městech a v Mostě po nich cyklisté dojedou bezpečně do volnočasových areálů Benedikt,
Matylda, hipodrom a autodrom nebo se napojí na již zmíněné cyklotrasy v okolí města.
Ze zařízení letecké dopravy jev území ORP Most lokalizována plocha veřejného
vnitrostátního letiště Most s travnatým porostem. V katastru obce Polerady se nachází tzv.
nouzová přistávací plocha Polerady (travnatá).
Železniční síť tvoří
- celostátní trať č. 130 Ústí nad Labem – Chomutov, která je součástí
podkrušnohorského dopravního koridoru;
- celostátní trať č. 123 Most – Obrnice – Žatec, na kterou navazuje trať č. 160 do Plzně;
- regionální trati č. 135 Most – Louka u Litvínova, č. 126 Most – Louny a č. 113 Most –
Obrnice – Lovosice, na níž není provozována v současné době osobní přeprava.
Technická infrastruktura
Obce v ORP Most v průměru disponují dostačujícím technickým vybavením s výjimkou
napojení některých obcí na sítě technické infrastruktury zahrnující kanalizaci ukončenou
ČOV.
Obce ORP jsou zásobovány elektrickou energií sítěmi o napětí 110 kV a 35 kV.
Všechny obce jsou zásobovány vodou z veřejného vodovodu, což odpovídá stavu v celém
kraji (94,6%).
Plynofikováno bylo 80 % obcí ORP Most, tedy více než je průměrný stav v celém Ústeckém
kraji (62 %). Vybavenost obcí technickou infrastrukturou byla dále konzultována se starosty
jednotlivých obcí.
Dvě třetiny obcí ORP Most jsou napojeny na kanalizační síť ukončenou ČOV. Vybavenost
technickou infrastrukturou v obcích ORP Most je přehledně znázorněna v následující tabulce.
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Rozsah vybavenosti obcí v ORP Most technickou infrastrukturou
Obec

vodovod

kanalizace

plyn

Bečov

1

1

1

Bělušice

1

1

0

Braňany

1

1

0

Havraň

1

1

1

Korozluky

1

0

0

Lišnice

1

0

0

Lužice

1

1

1

MaléBřezno

1

1

1

Most

1

1

1

Obrnice

1

1

1

Patokryje

1

1

1

Polerady

1

0

0

Skršín

1

0

1

Volevčice

1

0

1

Želenice

1

1

1

15

10

10

100,0

66,7

66,7

CELKEM
%

Území je pokryto signálem televizního a rozhlasového vysílání a signály operátorů sítí
mobilních telefonů včetně sítě internet.
Nadregionální význam mají sítě produktovodů, energetických zdrojů a elektrická vedení
VVN.
Územím ORP Most prochází tranzitní a zásobovací plynovod (dovoz z Norska) plynárenské
soustavy RWE Transgas, a. s.
Ropovod Družba procházející územím ORP Most je směřován k terminálu Litvínov.
Významným energetickým zdrojem lokalizovaným v území ORP je tepelná elektrárna
Počerady s instalovaným výkonem 5 x 200 MW v katastru obce Volevčice a dále teplárna
Komořany v Mostě.
Pořizovatel ÚAP dále eviduje záměr poskytovatele na vybudování nové hnědouhelné parní
elektrárny o výkonu 660 MWe, a to v místě stávajícího závodu Hrabák, který je v ÚAP
v současné době veden jako brownfield. Jedná se o elektrárnu s nadkritickými parametry páry,
která by umožňovala minimálně o 10 % lepší využití paliva, než elektrárny, které jsou
v současné době provozovány. Elektrárna bude spalovat méně výhřevné uhlí z přilehlého
lomu Vršany, kterým je v současné době zásobována elektrárna Počerady. Elektrárnu
Počerady však plánuje společnost ČEZ a.s. do roku 2024 odstavit a vybudovat jako náhradu
právě elektrárnu v prostoru stávajícího závodu Hrabák. Bude se jednat o pánevní elektrárnu,
kdy uhlí bude dodáváno pasovou dopravou z lomu přímo na vnější zauhlování elektrárny.
Z hlediska dopadů na životní prostředí bude nová elektrárna splňovat s dostatečnou rezervou
nová emisní kritéria pro polutanty vypouštěné do ovzduší, bude minimalizovat hlukovou
zátěž z dopravy uhlí a samotného energetického zdroje. Vyvedení elektrického výkonu o
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napěťové hladině 400 kV bude zaústěno do uzlu rozvodny Výškov a z převážné části bude
vedeno ve stávajícím koridoru mezi třemi vedeními o napěťové hladině 110 kV. Jedná se o
záměr, který svým rozsahem zasahuje pouze na ORP Most, svým významem však převyšuje
hranice ORP i kraje.
Elektroenergetické rozvody jsou v území zastoupeny el. vedením VVN 220 kV.

Sociodemografické podmínky
ORP Most patří v rámci Ústeckého kraje k těm s větším počtem obyvatel (z hlediska počtu
obyvatel je pátým nejpočetnějším správním obvodem), k 31. 12. 2013 měl 76 314 obyvatel.
Přírůstek obyvatel zaznamenala obec Bečov, Bělušice, Braňany, Havraň, Korozluky, Lišnice,
Lužice, Malé Březno, Patokryje. Naopak mírný úbytek obyvatel byl zaznamenán v obci Most,
Polerady, Volevčice a Želenice. Vyrovnaný přirozený přírůstek byl zaznamenám v obci
Skršín.
Index vývoje obyvatel je souhrnným ukazatelem, který odráží pohyb obyvatel přirozenou
měnou i migrací. V ORP Most je v letech 2012 – 2013 přirozený přírůstek záporný, a to
celkem -52. Největší úbytek obyvatel přirozenou cestou byl zaznamenán v obci Most (-48) a
naopak největší přirozený přírůstek zaznamenala obec Obrnice (4). Ve dvouletém období bylo
zaznamenáno v celé ORP kladné migrační saldo (276).
Věkovou strukturu obyvatelstva lze charakterizovat jako příznivou. V ORP Most je 70 %
obyvatel v produktivním věku (15- 64 let) a předproduktivní a poproduktivní věk je
vyrovnaný, mírně převyšuje věk poproduktivní. Průměrný věk obyvatel v ORP Most je
rovných 40,5, což je hodnota nepatrně nižší než je průměr v Ústeckém kraji (40,6). Rovněž
index stáří je v ORP Most nižší (95,7) než je tomu v Ústeckém kraji (100,8).
Území ORP Most patří k průmyslovým oblastem s povrchovou těžbou uhlí a chemickým
průmyslem. Jedná se o území, které se v minulosti orientovalo především na těžbu uhlí,
energetiku a chemický průmysl. Z této skutečnosti vyplývá tedy i vzdělaností struktura
a specializace odborných a středních škol působících v regionu. Tato úzká specializace
odvětví se dále nemůže extenzivně rozvíjet a jejich převaha by tak měla být omezena a
nahrazena diverzifikovanou ekonomickou strukturou. V současné době dochází k řadě
problémů v socioekonomické sféře. Tato skutečnost se odráží i na vzdělanostní struktuře
obyvatel, která v tomto regionu není příznivá. V okrese Most je (ve věku 15 a více let bez
vzdělání) 0,8 % obyvatel bez vzdělání, 23,2 % obyvatel se základním vzděláním, 34,6 %
obyvatel vyučených bez maturity, 23,4 % s úplným středním vzděláním s maturitou a pouze
10,5 % obyvatel má vzdělání vysokoškolské, vyšší odborné nebo nástavbové.

Bydlení
V obvodu ORP Most bylo registrováno v roce 20114 celkem 4809 obydlených domů. Počet
bytů v řešeném území dosahoval 29 450, z toho podíl bytů v rodinných domech činil pouze
cca 10 % a v bytových domech 90 %. Míra urbanizace obvodu ORP Most vysvětluje rovněž
vysoký podíl bytových domů v území koncentrovaných především v centru ORP.
4

ČSÚ – výsledky SLBD 2011
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Struktura domovního fondu ORP je silně heterogenní co se týče typové specifikace i stáří
staveb. Bytové domy jednoznačně převažují ve městě Most a v populačně silnějších obcí
v jeho dobře dostupném zázemí. V Mostě tvoří více než 54% podíl domovního fondu. V obci
Braňany dosahuje rovněž vysokého podílu 37 %, v Bečově potom až 29 %. Pouze ve třech
obcích jsou zastoupeny jen domy rodinné a to u obcí Korozluky, Lužice a Volevčice.
Stáří domovního fondu a intenzita bytové výstavby jsou důležitým průvodním jevem
sociální i ekonomické situace v regionu. Tyto charakteristiky rovněž úzce souvisí
s demografií obce resp. regionu. Významný podíl v zastoupení staveb z období do r. 1919 je
typický pouze pro obce Havraň, Volevčice či Malé Březno, kde dosahuje cca 40% podílu
všech staveb. Intenzita nové výstavby je na Mostecku obecně velmi nízká. V podstatě se
omezuje pouze na samotný Most, kde přesto dosahuje velmi nízkých hodnot. Pro Mostecko
a Most samotný je příznačný vysoký podíl bytových domů a domovního fondu z let 1946 až
1980. Tato skupina představuje nejrizikovější domovní fond z pohledu energetické náročnosti
a nákladů na rekonstrukce a stavební úpravy. Rovněž typizované domy z 80. let představují
do budoucna nemalou zátěž pro rozpočet vlastníků nebo sdružení nájemníků či město
samotné. Po roce 1990 došlo prakticky k zastavení výstavby bytů v bytových domech
a naopak se v Mostě rozvíjí výstavba rodinných domů. Od roku 2001 přibylo v rodinných
domech 284 bytů a 48 bytů v domech bytových. Bydlení se nyní rozvíjí především
v okrajových částech města, kde vznikají malé satelity. K nejrychlejšímu rozvoji dochází
v části města Vtelno a Souš a zaostává část Rudolice nad Bílinou a to zejména z důvodu
špatného dopravního napojení. V samotném městě Most je v poslední době trendem snaha o
stěhování obyvatel z velkých sídlišť do tzv. staré zástavby, která byla budována v 50 – 60
letech minulého století. Vznikají zde velkometrážní byty a zástavba zde není tak nahuštěná.
Závažným problémem v oblasti bydlení jsou sociálně vyloučené území sídliště Chanov
a bloků 95 -100. Sídliště Chanov je izolováno od města a žijí zde zejména sociálně slabí
a obtížně přizpůsobivý občané. Kromě jeho izolace musí město řešit problém zdevastovaných
bytových domů a veřejného prostranství na sídlišti a rovněž otázku bezpečnosti v této lokalitě.
V současné době se realizuje za účelem zlepšení kvality bydlení obyvatel deprivovaných
lokalit a současně zajištění jejich propojení s ostatními částmi města projekt v rámci
Integrovaného plánu rozvoje města – Rozvoj deprivovaných obytných zón města a soužití
občanů, který je podpořený z Integrovaného operačního programu. Projekt je zaměřen
na rekonstrukci bytových domů, veřejných prostranství a projektů v sociální oblasti.
V roce 2013 bylo v celém ORP Most dokončeno celkem 40 bytů. Nejvyšší počet
dokončených bytů vykazují kromě Mostu, kde jich bylo 28 obce Braňany (5), Havraň (3).
V obcích Korozluky, Lužice, Malé Březno a Volevčice byl dokončen vždy jeden byt, ve
zbývajících obcích nebyl dokonce v uvedeném časovém období dokončen ani jeden byt. Výše
uvedené hodnoty dokládají nízkou intenzitu bytové výstavby v území.

Vybavenost obcí sociální infrastrukturou
Město Most přesahuje stupněm občanské vybavenosti obvyklou míru charakteristickou pro
centra ORP. Je jediným komplexně vybaveným městem ORP. V tomto směru je možné obvod
ORP označit za značně heterogenní, přičemž tuto heterogenitu lze vysvětlit výjimečným
postavením centra ORP v jeho sídelní struktuře na příslušné mikroregionální úrovni.
Kvalitativně vyšší služby jsou potom zastoupeny pouze v krajském městě nebo hlavním
městě.
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Nabídku služeb a obecně občanskou vybavenost ve zbývajících čtrnácti obcích obvodu ORP
silně ovlivňuje poměrně snadná dosažitelnost centra ORP a síla jeho obslužné, pracovní
i obytné funkce. Rovněž dostupnost meziregionálního centra díky komunikačnímu koridoru
v rámci rozvojové osy OS7 není problematická.
Vybavenost v oblasti zdravotní a sociální péče je odpovídající v případě centra ORP,
možnosti využití lékařské péče jsou ještě v obcích Obrnice, Havraň, Braňany, Bečov -ve
značně omezené míře též v obcích Bělušice, Želenice a Skršín.
V Mostě je v provozu jedenáct základních škol, tři školy mateřské s jedním pracovištěm +
jedna mateřská škola s patnácti odloučenými pracovišti a jedna mateřská škola soukromá, šest
škol speciálních, dvě základní umělecké školy, jedenáct středních škol (zřizovatelem pěti je
Ústecký kraj, ostatní jsou zřizovány soukromými subjekty) a pět vysokých škol.
Obce Obrnice a Braňany vykazují vyšší stupeň občanské vybavenosti oproti ostatním obcím
ORP – nabízejí přinejmenším vyšší množství jednotlivých zařízení sociální infrastruktury
(občanské vybavenosti) případně možnost výběru v rámci poskytovatele zdravotní péče.
Sportovní aktivity je možné provozovat na řadě sportovních zařízení různého stupně
vybavenosti. Mimo město Most se jedná hlavně o hřiště či tělocvičny vázané na provoz
vzdělávacího zařízení v obci.
Sociální infrastruktura zahrnuje rovněž služby pečovatelské. Domy s pečovatelskou službou
(evidence mimo domovy důchodců) jsou lokalizovány pouze ve městě Most. Dále je ve městě
Most v provozu sedm domovů důchodců a penzionů pro důchodce.
Nejnižší stupeň vybavenosti je v obcích Patokryje, Korozluky, Lužice, Volevčice a Lišnice.
V některých z uvedených obcí je vybavenost velmi omezená a zahrnuje mimo pobočky
veřejné knihovny pouze například veřejná sportoviště nebo dětská hřiště.
Vybavenost obcí sociální infrastrukturou detailně popisuje tabulka vycházející z dostupných
dat ČSÚ, která rovněž specifikuje četnost jednotlivých odděleně sledovaných prvků sociální
infrastruktury. Tabulky technické a sociální infrastruktury byly doplněny o aktuální stav na
základě konzultací se starosty.

1

Želenice

Kino

Volevčice

1

Skršín

1

Polerady

Lišnice

2

Patokryje

Korozluky

1

Obrnice

Havraň

1

Most

Braňany

1

Malé Březno

Bělušice

Veřejná knihovna,
pobočka

Vybavenost

Lužice

Bečov

Rozsah vybavenosti obcí v ORP Most sociální infrastrukturou

1

1

1

1

1

1

1

1

2

Divadlo

2

Muzeum

1

Galerie (vč. poboček a
výstavních síní)

1

Kulturní zařízení ostatní

1

2

1

1

1

1

1

Středisko pro volný čas
dětí a mládeže
Sakrální stavba

2

Hřbitov

1

1

2
1

1

1

1

2

1

2

4

2

1

1

4

1

Smuteční síň
Mateřská škola

15

1

1

1

1

2

1

2

1

1

2
1

1

1

1

18

1
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Škola speciální

2

Střední odborná škola

6

Střední odborné učiliště

2

Vyšší škola odborná

1

Základní umělecká škola

2

Domy s pečovatelskou
službou

3

Domovy důchodců a
penziony pro důchodce

1

3

Tělocvičny (vč. školních)

2

4

1

1
1

1

1

1

8

1

1

18

2

26

2

1

Stadiony otevřené
Ostatní zařízení pro
tělovýchovu

2

1

4

1

1

3

1

37

Nemocnice

2

Detašované pracoviště
ostatního lůžkového
zařízení

4

Ordinace praktického
lékaře pro dospělé nebo
detašované pracoviště

1

Ordinace praktického
lékaře pro děti a dorost
nebo detašované
pracoviště

1

1

1

34

1

1

1

1

16

1

Ordinace stomatologa
nebo detašované
pracoviště

1

1

1

31

Ordinace gynekologa

1

Želenice

1

4

1

1

3

1

1

12

Ordinace lékaře specialisty
nebo detašované
pracoviště

26

Ostatní samostatná
zařízení nebo vč.
detašované pracoviště

33

Ambulantní zařízení,
detašované pracoviště
ambulantního

6
1

2

1

1

Zařízení lékárenské péče

Volevčice

8

Koupaliště a bazény
Hřiště (s provozovatelem
nebo správcem)

Skršín

1

1

Polerady

11

Gymnázium

Patokryje

Malé Březno

Lužice

Lišnice

Korozluky

Havraň

Braňany
1

Obrnice

1

Most

Základní škola

Bělušice

Vybavenost

Bečov

Rozsah vybavenosti obcí v ORP Most sociální infrastrukturou

11

Jesle

3

Detašované pracoviště
střediska záchranné služby
a rychlé zdravotnické
pomoci

1
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Transfusní stanice
Pošta
Úřad práce

Želenice

Volevčice

Skršín

Polerady

Patokryje

Obrnice

Most

Malé Březno

Lužice

1

Lišnice

Havraň

1

Korozluky

Braňany

Bělušice

Vybavenost

Bečov

Rozsah vybavenosti obcí v ORP Most sociální infrastrukturou

1
1

1

9

1

1

Rekreace
Cestovní ruch se řadí v rámci sektorů ekonomiky mezi důležitá odvětví služeb. Váže
množství ekonomických aktivit a napomáhá nejen ke stabilizaci populace regionu, nýbrž
i umožňuje zvyšování prestiže a zlepšovaní image regionu, důležité zejména při lokalizaci
nejrůznějších průmyslových a obchodních aktivit, ale též přímých zahraničních investic.
V případě ORP Most představuje cestovní ruch odvětví, které může pomoci při celkové
konverzi území.
Mostecko má dlouhodobě image průmyslového regionu s převahou urbánní struktury krajiny.
Navíc je pro mnohé synonymem těžební oblasti severočeské hnědouhelné pánve. Významný
podíl řešeného území zaujímají právě prostory těžby surovin a prostory určené k deponování
skrývky. Tato území představují nejen obrovskou zátěž pro ekonomiku celé země z pohledu
nákladných rekultivací, ale rovněž zahrnují specifický potenciál pro krajinářské úpravy
navazující na procesy rekultivace a revitalizace.
Tyto rekultivace území, uměle vytvořená posttěžební krajina, skýtají jistý značný potenciál
z hlediska cestovního ruchu. Jedná se o unikátní atraktivitu cestovního ruchu, která prozatím
v České republice, například na rozdíl od SRN (rekultivovaná krajina v Sasku, SaskuAnhaltsku či Severním Porýní – Vestfálsku), nenašla adekvátní uplatnění.
Statutární město Most váže většinu pracovních i obslužných funkcí území ORP. Rovněž zde
žije významný podíl obyvatel řešeného území. Urbanistický vývoj města zaznamenal v druhé
polovině 20. století téměř nejradikálnější změny v prostorové a sekundárně i funkční struktuře
města a to v makroregionálním měřítku. Koncepce struktury průmyslového města s rezidenční
funkcí koncentrovanou na relativně malé ploše s velmi vysokou hustotou zalidnění v současné
době nesplňuje představy o kvalitě života a realizaci volnočasových aktivit.
Vzhledem k potřebě eliminace nedostatků spojených s realizovanou koncepcí bydlení a též k
široké potenciální poptávce po aktivitách cestovního ruchu, umožněné především koncentrací
obyvatel regionu v centru ORP, bylo reálné vybudovat při rekultivacích atraktivity cestovního
ruchu nadregionálního významu (městský sportovní areál Benedikt, rekreační areál Matylda,
hipodrom, autodrom, aquadrom, aerodrom a golfové hřiště).
Rovněž trend znovuoživení tradic vinařství v regionu navazuje na více než tisíciletou tradici
pěstování vinné révy na svazích kup Českého středohoří. Od roku 1967 je vinařská tradice
obnovována v části obce Skršín – Chrámce, v 80. letech byla vysazena vinná réva v Mostě na
vrchu Špičák, na výsypce lomu Hrabák a v roce 2004 na vrchu Hněvín, kde se dodnes
zachovaly středověké čedičové terasy. V roce 2001 vznikla společnost České vinařství
Chrámce, s. r. o., jež je v současnosti největším výrobcem vín z vlastních hroznů v Čechách.
Tento segment turismu spolu s vazbou na gastronomii se jeví jako silný impuls nabízející
možnost zlepšení obrazu regionu z pohledu široké veřejnosti.
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Okrajová část na východě ORP je součástí CHKO České středohoří (obce Lužice, Korozluky,
Skršín, Bělušice, Bečov). V oblasti přírodních a krajinářských hodnot území jednoznačně
dominují lokality též zařazené do sítě Natura 2000: Evropsky významné lokality (EVL)
a Přírodní rezervace Milá, EVL a Národní přírodní rezervace Bořeň (zasahuje jen okrajově do
řešeného území) či EVL Kopistská výsypka. Důležitou úlohu pro rekreační účely sehrávají
lesní komplexy Širokého a Koňského vrchu na západním okraji města Most.
Územím ORP Most prochází značené turistické a cykloturistické trasy a cyklostezky.
K rekreačním účelům jsou využívány vodní nádrže vznikající na plochách bývalých těžebních
a skrývkových ploch. Možnosti koupání a dalších vodních sportů nabízí několik koupališť
v katastrech města Most, obcích Havraň a Obrnice. Výsadní postavení v tomto segmentu
zaujímají zmiňované areály vodních sportů ve městě Most.
Pro oblast Mostecka není příznačný fenomén druhého bydlení ze zřejmých důvodů uvedených
v analýze životního prostředí území a charakteristik krajinné struktury. Přesto oblast nabízí
zcela netradiční a ojedinělou kombinaci aktivit, k nimž je možné do budoucna počítat i
s rozvojem dalších forem cestovního ruchu, jako například montánního turismu, který
v regionu může navázat na nepřeberné množství podnětů.
Potenciál území lze spatřovat také v nově se prosazujícím trendu incentivního turismu, jenž
v řešeném území umožňuje využití zázemí města s netradiční nabídkou volnočasových
aktivit.
Turistické informace nabízejí informační centra při příslušných městských a obecních
úřadech, přičemž hlavní úlohu v rozvoji propagace turismu na Mostecku sehrává Centrum
rozvoje turismu Mostecka.
Nemovité kulturní památky jsou koncentrovány a evidovány zejména v obcích Bečov,
Bělušice, Lišnice, Malé Březno, městě Most a dalších.
Přirozenou dominantou Mostecka je vrch a hrad Hněvín vypínající se na severozápadním
okraji města nabízející rozhled po okolí a další služby v cestovním ruchu.
V území ORP Most nejsou evidovány městské či vesnické památkové rezervace ani
památkové zóny.
V několika obcích se nacházejí evidované objekty lidové architektury.

Hospodářské podmínky
Ekonomické subjekty
Počet ekonomických subjektů v ORP Most je k 31. 12. 2013 celkem 15 075, z toho je
fyzických osob 11 425 a právnických osob 3650. Nejvíce ekonomických subjektů je
evidováno ve správním centru Most 13 309, což představuje 88,2 % z celkového počtu
ekonomických subjektů.
Z hlediska odvětvové činnosti převládá ve všech obcích podnikání v oblasti velkoobchodu
a maloobchodu a opravy a údržba motorových vozidel (4 170 ekonomických subjektů), dále
je zastoupeno stavebnictví, průmysl apod. V zemědělství podniká v ORP Most pouze 246
ekonomických subjektů.
Ekonomickými subjekty s největším počtem zaměstnanců v ORP jsou následující:


Unipetrol RPA, s.r.o.
Stránka 26 z 192

3. úplná aktualizace ÚAP pro ORP Most - 2014
















Severní energetická a.s.
Coal Services a.s.
České dráhy a.s.
Krajská zdravotní, a.s.
Stavební bytové družstvo Krušnohor
DPmMaL, a.s.
Krušnohorské strojírny a.s.
Česká rafinérská, a.s.
Vršanská uhelná a.s.
Nemak Czech Republic, s.r.o.
M.WardManufacturing, s.r.o. (Korozluky)
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí (Most)
United Energy,a.s. (Most)
a další ekonomické subjekty evidované v databázi ekonomických subjektů.

Nejvýznamnější koncentrace zaměstnavatelů je v Mostě, kde je i nejpestřejší struktura
zaměstnavatelů. Od roku 2007 je v provozu nová rozvojová zóna v Mostě Pod Lajsníkem.
Z ostatních obcí je nutné zmínit Havraň s původním průmyslovým areálem v severní části a
novou strategickou průmyslovou zónou Joseph, kterou vlastní statutární město Most.
Trh práce
Nezaměstnanost ukazuje na stav ekonomické situace v území s významným dopadem na
sociální pilíř.
Situace z hlediska nezaměstnanosti není v ORP Most příznivá. Míra registrované
nezaměstnanosti v ORP Most byla v roce 2013 - 13,5%, což přibližně kopíruje míru
registrované nezaměstnanosti v Ústeckém kraji (14,2%), ale je vyšší než v České republice
(9,36 %). Správní obvod Most patří k regionům s dlouhodobě vysokou nezaměstnaností.
Pozitivní je, že v posledních letech nezaměstnanost postupně klesá. V roce 2004 byla 23,7 %
v roce 2008 byla již pouze 12,5 %. Je tedy patrné, že došlo k velkému poklesu míry
registrované nezaměstnanosti mezi roky 2004 – 2008. V roce 2009 byl však zaznamenán
opětovný nárůst o 3%, který může být způsoben dopady finanční krize, nyní opět
zaznamenáváme pokles.
Nezaměstnanost má závažné sociální dopady i dopady na produktivitu ekonomiky.
V mosteckém regionu je nezaměstnanost jedním z nejzávažnějších sociálních i ekonomických
problémů. Vysoká míra nezaměstnanosti v ORP Most je způsobena postupným útlumem
těžby uhlí v 90. letech. Rozsáhlá ložiska hnědého uhlí předurčila charakter a ekonomický
význam okresu na dlouhou dobu. Tehdejší Československo se orientovalo na energeticky
náročný, těžký průmysl a hnědé uhlí se stalo rozhodující složkou palivoenergetické základny.
Od konce 90. Let docházelo k postupnému útlumu těžby, který vedl k masivnímu propouštění
zaměstnanců se specifickou kvalifikací, jen obtížně využitelnou v jiných oborech. To je
jedním z hlavních důvodů současné vysoké míry nezaměstnanosti. Příčina dalšího nárůstu
nezaměstnanosti bylo zavedení automatizované výroby v průmyslových závodech
Chemopetrol a Česká rafinérská. V neposlední řadě se na vysoké nezaměstnanosti podepsala
ekonomická krize v letech 2007 – 2010, kdy byly firmy nuceny snižovat náklady a často proto
přistoupily k hromadnému propouštění zaměstnanců, v některých případech došlo i k zániku
firmy.
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Nejvyšší poptávka po pracovní síle ze strany zaměstnavatelů je poptávka po vyučených
uchazečích. Problematikou zůstává skupina občanů se základním vzděláním, která má stále
největší podíl na celkovém počtu evidovaných uchazečů o zaměstnání.

3.2 Zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území dle jednotlivých témat,
hodnoty a limity využití území
Bečov
Název

Hodnota

Limita

Specifikace

I. Enviromentální pilíř
plocha lesa hospodářského
plocha lesa ochranného
plocha lesa zvláštního určení
chráněná krajinná oblast

České středohoří

I. , III., IV. zóna CHKO
přírodní rezervace (PR) vč. OP

Milá, Písečný vrch

přírodní památka (PP)

Chloumek

významný krajinný prvek ze zákona
plocha při okraji lesa s podmíněným
využíváním

data z KÚ ÚK

Natura 2000 - evropsky významná lokalita

Vrch Milá

ÚSES, RBC - regionální biocentrum

Luční potok 1

ÚSES, RBK - regionální biokoridor
ÚSES, LBC - místní (lokální) biocentrum
ÚSES, LBK - místní (lokální) biokoridor
ÚSES, hranice biochory
CHLÚ - chráněné ložiskové území

„Polerady“ (hnědé uhlí)

výhradní bilancované ložisko nerostných
surovin

„Stránce“ (bentonit, křemenec, kvarcit)

schválený prognózní zdroj nevyhrazených
nerostů
DP - dobývací prostor

Židovice (bentonit pro slévárenské účely, jíly
keramické nežáruvzdorné, křemenné suroviny)

sesuvné území
poddolované území
zranitelná oblast
OP vod.zdroje - nerozlišeno
OP přír. léčivého zdroje a zdroje min. vod I.
st.

Zaječice

OP přír. léčivého zdroje a zdroje min. vod II.
st.

Zaječice

záplavové území s periodicitou 5 let, 20 a 100
let
aktivní zóna záplavového území
hranice BPEJ (třída ochrany 1 a 2)
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Název

Hodnota

Limita

Specifikace

investice do půdy za účelem zlepšení půdní
úrodnosti
plocha rekultivací

Litvínovská a Vršanská uhelná

území se zvýšenou ochranou krajinného rázu

II. stupeň; vysoká ochrana - stav

území se zvýšenou ochranou krajinného rázu

I. stupeň; nejvyšší ochrana - stav

území se zvýšenou ochranou krajinného rázu

III. stupeň; zvýšená ochrana - stav

dominanta přírodní

Milá

místo vyhlídky
II. Sociální a ekonomický pilíř
zastavěné území
archeologické naleziště (typ 1, 2, 3)

nemovitá kulturní památka

Písečný vrch (archeologická lokalita),socha sv.
Floriána, socha sv. J. Nepomuckého (z Mostu),
socha sv. J. Nepomuckého (ze Stránců), Milá –
kaple, Zaječice - kaple F. Kastilského, areál
venkovské usedlosti (stodola s konírnou,
hospodářský objekt, obytné stavení čp. 1), areál
kostela sv. Jiljí (kostel, ohradní zeď hřbitova)

silnice III. třídy vč. OP
železniční trať celostátní vč. OP

123, 126, 113

OP letiště

OP vojenského letiště

vodovodní síť vč. OP
technologický objekt zásobování vodou vč.
OP
kanalizační síť vč. OP
objekt odvádění a čištění odpadních vod vč.
OP
nadzemní a podzemní vedení el. soustavy vč.
OP
el. stanice vč. OP
vedení plynovodu vč. OP a BP
technologický objekt zásobování plynem vč.
OP
ropovod vč. OP

MERO; ropovod Družba

produktovod dálkový vč. OP
zařízení na produktovodu

ČEPRO; kabel katod. ochrany

rádioreléová trasa
komunikační vedení vč. OP
el. komunikační zařízení vč. OP
devastovaná území (brownfield)
architektonicky významný objekt - soubor

Kaple, kostel

dominanta kulturně historická

kaple

OP objektu důležitého pro obranu státu

OP radar Lažany

objekt požární ochrany
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Bělušice
Název

Hodnota

Limita

Specifikace

I. Enviromentální pilíř
plocha lesa hospodářského
plocha lesa zvláštního určení
chráněná krajinná oblast

České středohoří

I., III, IV. zóna CHKO
OP PR Milá

Milá

významný krajinný prvek ze zákona
plocha při
využíváním

okraji

lesa

s

podmíněným

data z KÚ ÚK

ÚSES, LBC - místní (lokální) biocentrum
ÚSES, LBK - místní (lokální) biokoridor
ÚSES, hranice biochory
schválený
nerostů

prognózní

zdroj

vyhrazených

Odolice (slínovec, slín, vápenec)

sesuvné území
zranitelná oblast
Skládka - území ekologických rizik

Skládka Charvatce

hranice BPEJ (třída ochrany 1 a2)
investice do půdy za účelem zlepšení půdní
úrodnosti
území se zvýšenou ochranou krajinného rázu

I. stupeň; vysoká ochrana - stav

území se zvýšenou ochranou krajinného rázu

II. stupeň; nejvyšší ochrana - stav

území se zvýšenou ochranou krajinného rázu

III. stupeň; zvýšená ochrana - stav

dominanta přírodní

Bělušický hřbet

místo vyhlídky
II. Sociální a ekonomický pilíř
zastavěné území
archeologické naleziště (stupeň 1,3)

nemovitá kulturní památka

Bedřichův Světec - socha sv. J. Nepomuckého,
Bedřichův Světec -areál kostela sv. Jakuba
(kostel, ohradní zeď hřbitova, soubor náhrobků z
Nesvětic u Libkovic), Bělušice - areál hospodář.
dvora (dům čp. 1, hospodářská budova, ohradní
zeď, sallaterrena čp. 56, stodoly, sýpka)

silnice I. třídy vč. OP
silnice II. třídy vč. OP
silnice III. Třídy vč. OP
železniční trať regionální vč. OP

113

OP letiště

OP vojenského letiště

vodovodní síť vč. OP
technologický objekt zásobování vodou vč.
OP
kanalizační síť vč. OP
objekt odvádění a čištění odpadních vod vč.
OP
nadzemní a podzemní vedení el. soustavy vč.
OP
el. stanice vč. OP
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Název

Hodnota

Limita

Specifikace

vedení plynovodu vč. OP a BP
technologický objekt zásobování plynem vč.
OP
produktovod dálkový vč. OP
komunikační vedení vč. OP
el. komunikační zařízení vč. OP
skládka

Charvatce

devastovaná území (brownfield)
architektonicky významný objekt - soubor

Odolice, Bělušice (sellaterena, areál
hospodářského dvora)

dominanta technická

Bělušice - věznice

OP objektu důležitého pro obranu státu

OP radar Lažany, vyrobeno svépomocí, buffer 30
km

urbanisticky významný kompoziční prvek

Bedřichův Světec - historická urb. struktura obce

urbanisticky významný kompoziční prvek

Bělušice - areál bývalé tvrze

Architektonicky významný objekt

Bedřichův Světec (kostel)

Braňany
Název

Hodnota

Limita

Specifikace

I. Enviromentální pilíř
plocha lesa hospodářského
plocha lesa zvláštního určení
významný krajinný prvek ze zákona
plocha při okraji lesa s podmíněným
využíváním

data z KÚ ÚK

ÚSES, LBC - místní (lokální) biocentrum
ÚSES, LBK - místní (lokální) biokoridor
ÚSES, hranice biochory
CHLÚ - chráněné ložiskové území

Bentonit, hnědé uhlí

výhradní bilancované ložisko nerostných
surovin

Hnědé uhlí, stavební kámen (trachyt, znělec)

DP - dobývací prostor

Braňany II , Bílina, Most

ochranné pásmo obce vzhledem k těžbě

ekolimit - Doly Bílina

závazná linie těžby

Severoč. doly

staré důlní dílo
poddolované území
zranitelná oblast
hranice BPEJ (třída ochrany 1)
OP přír. léčivého zdroje a zdroje min. vod II.
st.

Bílina

plocha rekultivací
dominanta přírodní

Kaňkov, Červený vrch

místo vyhlídky
II. Sociální a ekonomický pilíř
zastavěné území
archeologické naleziště (stupeň 3)
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Název

Hodnota

Limita

Specifikace

silnice II. třídy vč. OP
silnice III. třídy vč. OP
cyklistická stezka (a pro jízdu na kol.
bruslích)

Most - Doksy
OP vojenského letiště, OP kuželové plochy, OP
vodorovné roviny, OP vnější ornitologické, OP
proti nebezpečným a klamavým světlům, OP s
omezením vzdušných vedení VN a VVN

OP letiště
vodovodní síť vč. OP
technologický objekt zásobování vodou vč.
OP
kanalizační síť vč. OP
objekt odvádění a čištění odpadních vod vč.
OP
nadzemní a podzemní vedení el. soustavy vč.
OP
el. stanice vč. OP
rádioreléová trasa
komunikační vedení vč. OP
el. komunikační zařízení vč. OP
objekty nebo zařízení zařazené do skupiny A
nebo B s umístěnými nebezpečnými látkami

SIAD

devastovaná území (brownfield)
architektonicky významný objekt - soubor

Braňany kaple, kostel

dominanta kulturně historická

Braňany kaple, kostel

místo významné události

pomník

OP objektu důležitého pro obranu státu

OP radar Lažany, vyrobeno svépomocí, buffer 30
km

objekt důležitý pro plnění úkolů policie ČR

strážnice, psinec

urbanisticky významný kompoziční prvek

Braňany - zástavba 50. a 60. let ve stylu soc.
realismu

Havraň
Název

Hodnota

Limita

Specifikace

I. Enviromentální pilíř
plocha lesa hospodářského
významný krajinný prvek ze zákona
plocha při okraji lesa s podmíněným
využíváním

data z KÚ ÚK

ÚSES, RBC - regionální biocentrum
ÚSES, LBC - místní (lokální) biocentrum
ÚSES, LBK - místní (lokální) biokoridor
ÚSES, hranice biochory
CHLÚ - chráněné ložiskové území

Jíly, hnědé uhlí

výhradní bilancované ložisko nerostných
surovin

Hnědé uhlí

poddolované území
záplavové území s periodicitou 5, 20 a 100 let
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3. úplná aktualizace ÚAP pro ORP Most - 2014
Název

Hodnota

Limita

Specifikace

aktivní zóna záplavového území
Skládka - území ekologických rizik

skládka dle ČGS

hranice BPEJ (třída ochrany 1 a 2)
investice do půdy za účelem zlepšení půdní
úrodnosti
místo vyhlídky
II. Sociální a ekonomický pilíř
zastavěné území
archeologické naleziště (typ 1, 2, 3)
nemovitá kulturní památka

areál kostela sv. Vavřince (kostel, ohradní zeď
hřbitova se dvěma branami a brankou, márnice,
hrobka Fischerů)

nemovitá kulturní památka

areál fary čp. 17 (fara čp. 17, ohradní zeď s
branou a brankou, chlévy, torzo skleníku)

nemovitá kulturní památka

Moravěves - kaple

silnice I. třídy vč. OP
silnice II. třídy vč. OP
silnice III. třídy vč. OP
OP letiště

OP vojenského letiště

vodovodní síť vč. OP
technologický objekt zásobování vodou vč.
OP
kanalizační síť vč. OP
objekt odvádění a čištění odpadních vod vč.
OP
nadzemní a podzemní vedení el. soustavy vč.
OP
el. stanice vč. OP
vedení plynovodu vč. OP a BP
technologický objekt zásobování plynem vč.
OP
rádioreléová trasa
komunikační vedení vč. OP

Mostecká uhelná; elektronické komunikace

el. komunikační zařízení vč. OP

Telefonica O2

skládka
OP veřejného pohřebiště, hřbitova a
krematoria
devastovaná území (brownfield)
architektonicky významný objekt - soubor

Kaple, kostel

dominanta technická

Havraň - průmyslová zóna JOSEPH transformovna

místo významné události

pomník

OP objektu důležitého pro obranu státu

OP radar Lažany, vyrobeno svépomocí, buffer 30
km

urbanisticky významný kompoziční prvek

Havraň - historická urb. struktura obce,
Moravěves - historická urb. struktura obce,
Koporeč - historická urb. struktura obce
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3. úplná aktualizace ÚAP pro ORP Most - 2014

Korozluky
Název

Hodnota

Limita

Specifikace

I. Enviromentální pilíř
plocha lesa hospodářského
plocha lesa ochranného
plocha lesa zvláštního určení
chráněná krajinná oblast

České středohoří

I. a IV. zóna CHKO
národní přírodní památka (NPP)

Jánský vrch

významný krajinný prvek ze zákona
plocha při okraji lesa s podmíněným
využíváním

data z KÚ ÚK

ÚSES, RBC - regionální biocentrum

Jánský vrch - Špičák

ÚSES, RBK - regionální biokoridor
ÚSES, LBC - místní (lokální) biocentrum
ÚSES, LBK - místní (lokální) biokoridor
ÚSES, hranice biochory
CHLÚ - chráněné ložiskové území

„ObrniceII“- Bentonit (nepatrně)

výhradní bilancované ložisko nerostných
surovin

„Vtelno – Sedec u Obrnic“ – bentonit (nepatrně)

sesuvné území
zranitelná oblast
OP přír. léčivého zdroje a zdroje min. vod I. a
II. st.

Zaječice

záplavové území s periodicitou 5, 20, 100 let
aktivní zóna záplavového území
hranice BPEJ (třída ochrany 1 a 2)
investice do půdy za účelem zlepšení půdní
úrodnosti
území se zvýšenou ochranou krajinného rázu

II. stupeň; vysoká ochrana – stav, III. stupeň;
zvýšená ochrana - stav

dominanta přírodní

Jánský vrch

místo vyhlídky
II. Sociální a ekonomický pilíř
zastavěné území
archeologické naleziště (typ 1,3)
nemovitá kulturní památka

sloup se sochou sv. J. Nepomuckého

nemovitá kulturní památka

socha sv. A. Paduánského

nemovitá kulturní památka

areál zámku čp. 54 - kaple, zámek, park

silnice I. třídy vč. OP
silnice III. třídy vč. OP
železniční trať celostátní vč. OP

123, 126, 113

vlečka
OP letiště

OP vojenského letiště, OP kuželové plochy, OP
vodorovné roviny

vodovodní síť vč. OP
technologický objekt zásobování vodou vč.
OP
nadzemní a podzemní vedení el. soustavy vč.
Stránka 34 z 192

3. úplná aktualizace ÚAP pro ORP Most - 2014
Název
OP

Hodnota

Limita

Specifikace

el. stanice vč. OP
plynovod VTL vč. OP a BP
technologický objekt zásobování plynem vč.
OP
produktovod dálkový vč. OP a BP
komunikační vedení vč. OP

Telefonica O2; kabelová síť

el. komunikační zařízení vč. OP

Telefonica O2

devastovaná území (brownfield)
architektonicky významný objekt - soubor
dominanta kulturně historická

Kaple, zámek

dominanta technická

Sedlec - pivovar

místo významné události

pomník

OP objektu důležitého pro obranu státu

OP radar Lažany, vyrobeno svépomocí, buffer 30
km

objekt požární ochrany

Lišnice
Název

Hodnota

Limita

Specifikace

I. Enviromentální pilíř
plocha lesa hospodářského
významný krajinný prvek ze zákona
plocha při okraji lesa s podmíněným
využíváním

data z KÚ ÚK

ÚSES, RBC - regionální biocentrum
ÚSES, RBK - regionální biokoridor
ÚSES, LBC - místní (lokální) biocentrum
ÚSES, LBK - místní (lokální) biokoridor
ÚSES, hranice biochory
CHLÚ - chráněné ložiskové území

„Havraň I“ – uhlí, „Polerady“ - uhlí

výhradní bilancované ložisko nerostných
surovin

„Bylany – Havraň“ – uhlí, „Polerady“ - uhlí

sesuvné území
poddolované území
záplavové území s periodicitou 5, 20, 100 let
aktivní zóna záplavového území
území ekologických rizik

Skládka Koporeč, skládka dle ČGS

investice do půdy za účelem zlepšení půdní
úrodnosti
plocha rekultivací

Litvínovská a Vršanská uhelná

místo vyhlídky
II. Sociální a ekonomický pilíř
zastavěné území
archeologické naleziště (typ 1 a3)
nemovitá kulturní památka

socha sv. J. Nepomuckého

nemovitá kulturní památka

sousoší Kalvárie
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3. úplná aktualizace ÚAP pro ORP Most - 2014
Název

Hodnota

Limita

Specifikace

nemovitá kulturní památka

areál pivovaru čp. 7, čp. 57, budova se sklepy

nemovitá kulturní památka

areál zámku - brána s erbem, chlévy, kaple sv. J.
Nepomuckého, konírna, ohradní zeď, stodoly,
vozovna, zámek

silnice II. třídy vč. OP
silnice III. třídy vč. OP
vlečka
OP letiště

OP vojenského letiště

vodovodní síť vč. OP
technologický objekt zásobování vodou vč.
OP
kanalizační síť vč. OP
objekt odvádění a čištění odpadních vod vč.
OP
nadzemní a podzemní vedení el. soustavy vč.
OP
el. stanice vč. OP
plynovod VVTL vnitrostátní, VTL, STL vč.
OP a BP
technologický objekt zásobování plynem vč.
OP
Ropovod vč. OP a BP
produktovod dálkový vč. OP a BP
rádioreléová trasa vč. OP
komunikační vedení vč. OP

Czech CoalServ.; telekomunikační kabely,
nerozlišené

skládka

Koporeč, Lišnice

devastovaná území (brownfield)
urbanisticky významný kompoziční prvek

Lišnice - areál zámku

Lužice
Název

Hodnota

Limita

Specifikace

I. Enviromentální pilíř
plocha lesa hospodářského
plocha lesa zvláštního určení
chráněná krajinná oblast

České středohoří

I. , III., IV. zóna CHKO
přírodní památka (PP)

Lužické šipáky

památný strom vč. OP

Lípa v Lužici

významný krajinný prvek ze zákona
plocha při okraji lesa s podmíněným
využíváním

data z KÚ ÚK

ÚSES, RBC - regionální biocentrum

Jánský vrch - Špičák

ÚSES, RBK - regionální biokoridor
ÚSES, LBC - místní (lokální) biocentrum
ÚSES, LBK - místní (lokální) biokoridor
ÚSES, hranice biochory
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3. úplná aktualizace ÚAP pro ORP Most - 2014
Název

Hodnota

Limita

Specifikace

sesuvné území
zranitelná oblast
OP přír. léčivého zdroje a zdroje min. vod II.
st.

Bílina, Zaječice

záplavové území s periodicitou 5, 20, 100 let
aktivní zóna záplavového území
hranice BPEJ (třída ochrany 1 a 2)
investice do půdy za účelem zlepšení půdní
úrodnosti
území se zvýšenou ochranou krajinného rázu

II. stupeň; vysoká ochrana – stav, III. stupeň;
zvýšená ochrana - stav

místo vyhlídky
II. Sociální a ekonomický pilíř
zastavěné území
archeologické naleziště (typ 1 a 3)
nemovitá kulturní památka

sousoší Kalvárie - pamětní kříž

nemovitá kulturní památka

areál fary

nemovitá kulturní památka

kostel sv. Augustina

silnice III. třídy vč. OP
cyklistická stezka (a pro jízdu na kol.
bruslích)

Most - Doksy

OP silnice III. třídy
OP letiště

OP vojenského letiště, OP kuželové plochy, OP

vodorovné roviny

vodovodní síť vč. OP
technologický objekt zásobování vodou vč.
OP
kanalizační síť vč. OP
objekt odvádění a čištění odpadních vod vč.
OP
nadzemní a podzemní vedení el. soustavy vč.
OP
el. stanice vč. OP
plynovod VTL, STL vč. P a BP
technologický objekt zásobování plynem vč.
OP
komunikační vedení vč. OP
devastovaná území (brownfield)
architektonicky významný objekt - soubor

Kostel, statek

místo významné události

pomník

OP objektu důležitého pro obranu státu

OP radar Lažany, vyrobeno svépomocí, buffer 30
km

urbanisticky významný kompoziční prvek

Lužice - historická urb. struktura obce, soustava
rybníků a stromořadí podél potoka
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3. úplná aktualizace ÚAP pro ORP Most - 2014

Malé Březno
Název

Hodnota

Limita

Specifikace

I. Enviromentální pilíř
významný krajinný prvek ze zákona

lesní pozemek

ÚSES, RBC - regionální biocentrum
ÚSES, LBC - místní (lokální) biocentrum
ÚSES, LBK - místní (lokální) biokoridor
ÚSES, hranice biochory
CHLÚ - chráněné ložiskové území

„Havraň“ –jíly, uhlí, „Havraň I“ - uhlí

výhradní bilancované ložisko nerostných
surovin

„Bylany – Havraň“ – uhlí, „Vršany“ – uhlí,
„Pohlody – Šverma – západ“ - hlí

DP - dobývací prostor

„Holešice“, „ Slatinice“, „Vršany“ - uhlí

sesuvné území
poddolované území
záplavové území s periodicitou 5, 20, 100 let
aktivní zóna záplavového území
území ekologických rizik
hranice BPEJ (třída ochrany 1 a 2)
investice do půdy za účelem zlepšení půdní
úrodnosti
plocha rekultivací

Litvínovská a Vršanská uhelná

dominanta přírodní

Březenská výsypka (umělý tvar)

místo vyhlídky
II. Sociální a ekonomický pilíř
zastavěné území
archeologické naleziště
nemovitá kulturní památka

Dvojsocha sv. J. Nepomuckého (z Ervěnic)

nemovitá kulturní památka

Socha sv. J. Nepomuckého (z Ervěnic)

nemovitá kulturní památka

Pamětní kříž s reliéfem F. Xaverského

nemovitá kulturní památka

Socha sv. Floriána (z Ervěnic)

nemovitá kulturní památka

sousoší Ecce homo a P. M. Bolestné

nemovitá kulturní památka

kostel sv. Jana Evangelisty

silnice I. třídy vč. OP
silnice II. třídy vč. OP
silnice III. třídy vč. OP
vlečka
vodovodní síť vč. OP
technologický objekt zásobování vodou vč.
OP
kanalizační síť vč. OP
objekt odvádění a čištění odpadních vod vč.
OP
nadzemní a podzemní vedení el. soustavy vč.
OP
el. stanice vč. OP
plynovod VVTL vnitrostátní, VTL, STL vč.
OP a BP
technologický objekt zásobování plynem vč.
OP
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3. úplná aktualizace ÚAP pro ORP Most - 2014
Název

Hodnota

Limita

Specifikace

Ropovod vč. OP a BP
zařízení na ropovodu
produktovod dálkový vč. OP a BP
zařízení na produktovodu
rádioreléová trasa vč. OP
komunikační vedení vč. OP
radiová stanice na RR trase
skládka

Vysoke Brezno

devastovaná území (brownfield)
architektonicky významný objekt - soubor
dominanta technická

Malé Březno - Lom Vršany

vymezené zóny havarijního plánování

bezletové pásmo UNIPETROL

OP objektu důležitého pro obranu státu

OP radar Lažany, vyrobeno svépomocí, buffer 30
km

Most
Název

Hodnota

Limita

Specifikace

I. Enviromentální pilíř
plocha lesa hospodářského
plocha lesa ochranného
plocha lesa zvláštního určení
památný strom, skupina stromů, stromořadí
vč. OP

Borovice Schwerinova v Zahražanech, Lipové
stromořadí u Oblastního muzea v Mostě

významný krajinný prvek ze zákona
plocha při okraji lesa s podmíněným
využíváním

data z KÚ ÚK

Natura 2000 - evropsky významná lokalita

Kopistská výsypka, Východní Krušnohoří
(nepatrně)

ÚSES, NBC - nadregionální biocentrum
ÚSES, RBC - regionální biocentrum
ÚSES, RBK - regionální biokoridor
ÚSES, LBC - místní (lokální) biocentrum
ÚSES, LBK - místní (lokální) biokoridor
ÚSES, hranice biochory
CHLÚ - chráněné ložiskové území
výhradní bilancované ložisko nerostných
surovin

uhlí, bentonit

DP - dobývací prostor

Ervěnice, Holešice, Komořany u Mostu, Kopisty
I, Kopisty II, Lom II, Most, Slatinice,Souš II,
Souš III, Vršany – vše uhlí

závazná linie těžby

Severoč. doly

staré důlní dílo
sesuvné území
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3. úplná aktualizace ÚAP pro ORP Most - 2014
Název

Hodnota

Limita

Specifikace

poddolované území
CHOPAV - chráněná oblast přirozené
akumulace vod

minimálně

zranitelná oblast
OP přír. léčivého zdroje a zdroje min. vod I. a
II. st.

Zaječice

záplavové území s periodicitou 5, 20 a 100 let
aktivní zóna záplavového území
území zvláštní povodně pod vodním dílem

území ohrožené zvláštní povodní, VD Janov

území ekologických rizik

HARTMANN-RICO a.s.

hranice BPEJ (třída ochrany 1 a 2)
investice do půdy za účelem zlepšení půdní
úrodnosti
plocha rekultivací
dominanta přírodní

Lajsník, Hněvín, Ressl, Široký vrch, Špičák

místo vyhlídky
II. Sociální a ekonomický pilíř
zastavěné území
archeologické naleziště
nemovitá národní kulturní památka

děkanský kostel

nemovitá kulturní památka
OP kulturní památky

Areál barokního statku

OP kulturní památky

Kostel a fara ve Vtelně

silnice I. třídy vč. OP
silnice II. třídy vč. OP
silnice III. třídy vč. OP
železniční trať celostátní vč. OP

130,135,123,126,113

železniční trať regionální vč. OP

113

vlečka
tramvajová trať vč. OP
letiště veřejné s vnitrostátním provozem

Most LKMO MOST

zařízení zajišťující letecký provoz

řídící věž

cyklistická stezka (a pro jízdu na kol.
bruslích)
vodovodní síť vč. OP
technologický objekt zásobování vodou vč.
OP
kanalizační síť vč. OP
ČOV - čistírna odpadních vod skupinová
objekt odvádění a čištění odpadních vod vč.
OP
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3. úplná aktualizace ÚAP pro ORP Most - 2014
Název

Hodnota

Limita

Specifikace

nadzemní a podzemní vedení el. soustavy vč.
OP
el. stanice vč. OP
plynovod VTL, STL, NTL vč. OP a BP
technologický objekt zásobování plynem vč.
OP
ostatní zařízení zpracování a distribuce tepla
Ropovod vč. OP a BP
zařízení na ropovodu
produktovod dálkový vč. OP a BP
zařízení na produktovodu
rádioreléová trasa vč. OP
komunikační vedení vč. OP
radiová stanice na RR trase
El. komunikační zařízení včetně OP
skládka

HARTMANN-RICO a.s.

PHO - pásmo hygienické ochrany - vyhlášené

PHO starého městského hřbitova v Mostě

OP veřejného pohřebiště, hřbitova a
krematoria

Kostelní hřbitov, Starý hřbitov, Vtelno

devastovaná území (brownfield)
architektonicky významný objekt - soubor
dominanta kulturně historická
dominanta technická
vymezené zóny havarijního plánování

bezletové pásmo UNIPETROL

vymezené zóny havarijního plánování

bezpečnostní pásmo UNIPETROL

místo významné události

pomník

OP objektu důležitého pro obranu státu

OP radar Lažany, vyrobeno svépomocí, buffer
30 km

objekt civilní ochrany
objekt požární ochrany
objekt důležitý pro plnění úkolů policie ČR
urbanisticky významný kompoziční prvek

Obrnice
Název

Hodnota

Limita

Specifikace

I. Enviromentální pilíř
plocha lesa hospodářského
plocha lesa ochranného
plocha lesa zvláštního určení
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3. úplná aktualizace ÚAP pro ORP Most - 2014
Název

Hodnota

Limita

Specifikace

významný krajinný prvek ze zákona
plocha při okraji lesa s podmíněným
využíváním

data z KÚ ÚK

ÚSES, RBC - regionální biocentrum

Niva Bíliny

ÚSES, RBK - regionální biokoridor
ÚSES, LBC - místní (lokální) biocentrum
ÚSES, hranice biochory
CHLÚ - chráněné ložiskové území
výhradní bilancované ložisko nerostných
surovin

„Obrnice – Vtelno“ – bentonit, „Vtelno – Sedlec
u Obrnic“ - bentonit

sesuvné území
zranitelná oblast
OP přír. léčivého zdroje a zdroje min. vod II.
st.

Bílina, Zaječice

záplavové území s periodicitou 5, 20, 50, 100
let
aktivní zóna záplavového území
území ekologických rizik
hranice BPEJ (třída ochrany 1 a 2)
plocha rekultivací

Sever. doly; Střimská výsypka

dominanta přírodní

Zlatník

místo vyhlídky
II. Sociální a ekonomický pilíř
zastavěné území
archeologické naleziště
nemovitá kulturní památka

České Zlatníky - sousoší Kalvárie - Kamenný
kříž

nemovitá kulturní památka

České Zlatníky - sousoší sv. J. Nepomuckého a
sv. A. Paduánského

nemovitá kulturní památka

kaple Nejsvětější Trojice

nemovitá kulturní památka

České Zlatníky - kostel sv. Jiří

silnice I. třídy vč. OP
silnice III. třídy vč. OP
železniční trať celostátní vč. OP

113,123,126, 130

vlečka
cyklistická stezka (a pro jízdu na kol.
bruslích)

Most - Doksy

OP letiště

OP vojenského letiště, OP kuželové plochy, OP
vodorovné roviny, OP vnější ornitologické, OP
proti nebezpečným a klamavým světlům, OP s
omezením vzdušných vedení VN a VVN

vodovodní síť vč. OP
technologický objekt zásobování vodou vč.
OP
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Název

Hodnota

Limita

Specifikace

kanalizační síť vč. OP
objekt odvádění a čištění odpadních vod vč.
OP
nadzemní a podzemní vedení el. soustavy vč.
OP
el. stanice vč. OP
plynovod VTL, STL vč. OP a BP
technologický objekt zásobování plynem vč.
OP
komunikační vedení vč. OP
radiová stanice na RR trase

Telefonica O2

základnová stanice

vysílače T-MOBILE

skládka
devastovaná území (brownfield)
architektonicky významný objekt - soubor
dominanta kulturně historická

Kaple, kostel

OP objektu důležitého pro obranu státu

OP radar Lažany, vyrobeno svépomocí, buffer 30
km

objekt civilní ochrany

Patokryje
Název

Hodnota

Limita

Specifikace

I. Enviromentální pilíř
plocha lesa hospodářského
plocha lesa ochranného
významný krajinný prvek ze zákona
plocha při okraji lesa s podmíněným
využíváním

data z KÚ ÚK

ÚSES, RBK - regionální biokoridor
ÚSES, LBC - místní (lokální) biocentrum
ÚSES, LBK - místní (lokální) biokoridor
ÚSES, hranice biochory
zranitelná oblast
OP přír. léčivého zdroje a zdroje min. vod II.
st.

Zaječice

záplavové území s periodicitou 5, 20, 100 let
aktivní zóna záplavového území
hranice BPEJ (třída ochrany 1 a2)

1.01.00 třída ochrany 1

investice do půdy za účelem zlepšení půdní
úrodnosti
místo vyhlídky
II. Sociální a ekonomický pilíř
zastavěné území
archeologické naleziště
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Název

Hodnota

Limita

Specifikace

nemovitá kulturní památka

smírčí kříž

nemovitá kulturní památka

areál tvrze (tvrz č.p. 17, ohradní zeď, zahrada,
soubor 3 sklepů)

silnice I. třídy vč. OP
silnice III. třídy vč. OP
železniční trať celostátní vč. OP

113,123,126

vlečka
cyklistická stezka (a pro jízdu na kol.
bruslích)

Most - Doksy

OP letiště

OP vojenského letiště

OP letiště

OP kuželové plochy, OP vodorovné roviny

vodovodní síť vč. OP
technologický objekt zásobování vodou vč.
OP
kanalizační síť vč. OP
ČOV - čistírna odpadních vod skupinová
objekt odvádění a čištění odpadních vod vč.
OP
nadzemní a podzemní vedení el. soustavy vč.
OP
el. stanice vč. OP
plynovod STL vč. OP a BP
komunikační vedení vč. OP
architektonicky významný objekt - soubor
OP radar Lažany, vyrobeno svépomocí, buffer
30 km

OP objektu důležitého pro obranu státu

Polerady
Název

Hodnota

Limita

Specifikace

I. Enviromentální pilíř
plocha lesa hospodářského
významný krajinný prvek ze zákona
plocha při okraji lesa s podmíněným
využíváním

data z KÚ ÚK

ÚSES, RBC - regionální biocentrum
ÚSES, RBK - regionální biokoridor
ÚSES, LBC - místní (lokální) biocentrum
ÚSES, LBK - místní (lokální) biokoridor
ÚSES, hranice biochory
CHLÚ - chráněné ložiskové území
výhradní bilancované ložisko nerostných
surovin

„Počerady“ – štěrkopísky, „Polerady“ – uhlí,
Bylany – Havraň“ - uhlí

schválený prognózní zdroj nevyhrazených
nerostů
poddolované území
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Název

Hodnota

Limita

Specifikace

záplavové území s periodicitou 5, 20, 100 let
aktivní zóna záplavového území
hranice BPEJ (třída ochrany 1 a 2)
místo vyhlídky
II. Sociální a ekonomický pilíř
zastavěné území
archeologické naleziště
silnice II. třídy vč. OP
vlečka
OP letiště

OP vojenského letiště

vodovodní síť vč. OP
technologický objekt zásobování vodou vč.
OP

SVS - šachta

kanalizační síť vč. OP

SVS - kanalizace dešťová

objekt odvádění a čištění odpadních vod vč.
OP

SVS - šachta nerozlišená

nadzemní a podzemní vedení el. soustavy vč.
OP
el. stanice vč. OP
plynovod VVTL vnitrostátní, VTL vč. OP a
BP
technologický objekt zásobování plynem vč.
OP
ropovod vč. OP a BP

MERO; ropovod Družba

produktovod dálkový vč. OP a BP
rádioreléová trasa vč. OP
komunikační vedení vč. OP
radiová stanice na RR trase
architektonicky významný objekt - soubor

statek

OP objektu důležitého pro obranu státu

OP radar Lažany, vyrobeno svépomocí, buffer
30 km

urbanisticky významný kompoziční prvek

Polerardy - historická urb. struktura obce

Skršín
Název

Hodnota

Limita

Specifikace

I. Enviromentální pilíř
plocha lesa hospodářského
plocha lesa zvláštního určení
chráněná krajinná oblast

České středohoří

I., III., IV. zóna CHKO
významný krajinný prvek ze zákona
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Název
plocha při okraji lesa s podmíněným
využíváním

Hodnota

Limita

Specifikace
data z KÚ ÚK

ÚSES, RBC - regionální biocentrum
ÚSES, RBK - regionální biokoridor
ÚSES, LBC - místní (lokální) biocentrum
ÚSES, LBK - místní (lokální) biokoridor
ÚSES, hranice biochory
sesuvné území
zranitelná oblast
území ekologických rizik
hranice BPEJ (třída ochrany 1 a 2)

1.01.00 třída ochrany 1

investice do půdy za účelem zlepšení půdní
úrodnosti
území se zvýšenou ochranou krajinného rázu

II. stupeň; vysoká ochrana – stav, III. stupeň;
zvýšená ochrana - stav

dominanta přírodní

Dob
II. Sociální a ekonomický pilíř

zastavěné území
archeologické naleziště
nemovitá kulturní památka

sousoší nejsv. Trojice

nemovitá kulturní památka

Chrámce - areál zámku (zámek čp. 14, ohradní
zeď s bránou vč. kov. mříží, socha sv. J.
Nepomuckého, sloup Ecce homo, zahrada)

silnice I. třídy vč. OP
silnice III. třídy vč. OP
železniční trať regionální vč. OP

113

OP letiště

OP vojenského letiště

vodovodní síť vč. OP
technologický objekt zásobování vodou vč.
OP
nadzemní a podzemní vedení el. soustavy vč.
OP
el. stanice vč. OP
plynovod VTL, STL vč. OP a BP
technologický objekt zásobování plynem vč.
OP
produktovod dálkový vč. OP a BP
komunikační vedení vč. OP

Telefonica O2; kabelová síť

skládka
devastovaná území (brownfield)
architektonicky významný objekt - soubor
místo významné události

pomník
Stránka 46 z 192

3. úplná aktualizace ÚAP pro ORP Most - 2014
Název

Hodnota

Limita

Specifikace

OP objektu důležitého pro obranu státu

OP radar Lažany, vyrobeno svépomocí, buffer 30
km

urbanisticky významný kompoziční prvek

Dobrčice - historická urb. struktura obce

urbanisticky významný kompoziční prvek

Chrámce - areál zámku

Volevčice
Název

Hodnota

Limita

Specifikace

I. Enviromentální pilíř
plocha lesa hospodářského
plocha lesa ochranného
přírodní památka (PP)

Velká Volavka

významný krajinný prvek ze zákona
plocha při okraji lesa s podmíněným
využíváním

data z KÚ ÚK

ÚSES, RBC - regionální biocentrum
ÚSES, hranice biochory
schválený prognózní zdroj nevyhrazených
nerostů
záplavové území s periodicitou 5, 20,100 let
aktivní zóna záplavového území
hranice BPEJ (třída ochrany 1 a 2)
dominanta přírodní

Velká Volavka
II. Sociální a ekonomický pilíř

zastavěné území
archeologické naleziště
silnice II. třídy vč. OP
silnice III. třídy vč. OP
železniční trať celostátní vč. OP

123

vlečka
OP letiště

OP vojenského letiště

vodovodní síť vč. OP
technologický objekt zásobování vodou vč.
OP
nadzemní a podzemní vedení el. soustavy vč.
OP
elektrárna tepelná

Elektrárna Počerady

el. stanice vč. OP
plynovod VVTL vnitrostátní, VTL, STL,
NTL vč. OP a BP
technologický objekt zásobování plynem vč.
OP
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Název

Hodnota

Limita

Specifikace

místní rozvod tepla - parní nadzemní
ropovod vč. OP a BP

MERO; ropovod Družba

zařízení na ropovodu vč. OP
produktovod dálkový vč. OP
zařízení na produktovou vč. OP
rádioreléová trasa vč. OP
komunikační vedení vč. OP
radiová stanice na RR trase
architektonicky významný objekt - soubor
OP objektu důležitého pro obranu státu

OP radar Lažany, vyrobeno svépomocí, buffer
30 km

urbanisticky významný kompoziční prvek

Volevčice - historická urb. struktura obce

Želenice
Název

Hodnota

Limita

Specifikace

I. Enviromentální pilíř
plocha lesa hospodářského
plocha lesa ochranného
plocha lesa zvláštního určení
národní přírodní rezervace (NPR)

Bořeň

významný krajinný prvek ze zákona
plocha při okraji lesa s podmíněným
využíváním

data z KÚ ÚK

Natura 2000 - evropsky významná lokalita

Bořeň

ÚSES, RBC - regionální biocentrum

Niva Bíliny

ÚSES, LBC - místní (lokální) biocentrum
ÚSES, LBK - místní (lokální) biokoridor
ÚSES, hranice biochory
CHLÚ - chráněné ložiskové území
výhradní bilancované ložisko nerostných
surovin

„Želenice“ - znělec

DP - dobývací prostor

Braňany II, Želenice

sesuvné území
zranitelná oblast
OP přír. léčivého zdroje a zdroje min. vod II.
st.

Bílina

záplavové území s periodicitou 5, 20, 50, 100
let
aktivní zóna záplavového území
záplavové území zdokumentované povodně

Bílina; původně označeno jako Zátopa1
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Název
území ekologických rizik

Hodnota

Limita

Specifikace
skládka Želenice

hranice BPEJ (třída ochrany 1 a 2)
plocha rekultivací

Sever. doly; Nádrž a štola pro napouštění jezera

dominanta přírodní

Želenický vrch
II. Sociální a ekonomický pilíř

zastavěné území
archeologické naleziště
nemovitá kulturní památka

areál kostela sv. Václava – fara, kostel

nemovitá kulturní památka

areál venkovské usedlosti (stavení čp. 43, brána,
chlév, stodola)

nemovitá kulturní památka

Liběšice - areál hospodářské usedlosti (obytná
budova čp. 1, výměnek s komorami a chlévy,
stodola, brána)

silnice I. třídy vč. OP
silnice II. třídy vč. OP
silnice III. třídy vč. OP
železniční trať celostátní vč. OP

130

vlečka
OP letiště

OP vojenského letiště

OP letiště

OP kuželové plochy, OP vodorovné roviny, OP
vnější ornitologické, OP s omezením vzdušných
vedení VN a VVN

vodovodní síť vč. OP
technologický objekt zásobování vodou vč.
OP
kanalizační síť vč. OP
objekt odvádění a čištění odpadních vod vč.
OP
nadzemní a podzemní vedení el. soustavy vč.
OP
el. stanice vč. OP
plynovod VTL, STL vč. OP a BP
technologický objekt zásobování plynem vč.
OP
rádioreléová trasa vč. OP
komunikační vedení vč. OP
radiová stanice na RR trase

Telefonica O2

základnová stanice

vysílače T-MOBILE

skládka
OP veřejného pohřebiště, hřbitova a
krematoria
devastovaná území (brownfield)
architektonicky významný objekt - soubor
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Název

Hodnota

Limita

Specifikace

dominanta kulturně historická

Želenice, kaple, kaple

dominanta technická

Cihelna Zlatníky

dominanta technická

Želenický vrch - lom

OP objektu důležitého pro obranu státu

OP radar Lažany, vyrobeno svépomocí, buffer
30 km

urbanisticky významný kompoziční prvek

Želenice - historická urb. struktura obce

3.3 Zjištění a vyhodnocení záměrů na provedení změn v území
Bečov
Záměry dle ÚP
Označení

Specifikace

P1 - P13

BI.2 -bydlení individuální v rodinných domech - vesnické

P14 - P16

RI – plocha rodinné rekreace

P17 - P21

OS - plocha pro tělovýchovu a sport

P22 - P29

S – plocha smíšeného využití

P30 – P32

V - plocha výroby a skladování

P33 – P52

ZX – zeleň ostatní a specifická

P53 – P59

L – plocha lesní

L1 –L2

kanalizace

L3

komunikace

L4 - L14

Cyklistická stezka (a pro jízdu na kol. bruslích)

L15

plynovod

L16 – L17

Cyklistická stezka (a pro jízdu na kol. bruslích)

L18

Venkovní vedení elektrické sítě ZVN

L19

VVN 400

U1 – U5

ÚSES, RBK – regionální biokoridor

U6 – U26

ÚSES, LBC - místní (lokální) biocentrum

Záměry dle ZÚR
DVR 1

Územní rezerva (zpřesněný koridor DV1 centrální tankoviště ropy Nelahozeves – Litvínov)

ER5

Územní rezerva (koridor pro vedení 400 kV TR Výškov – TR Řeporyje)

PR2

Územní rezerva (koridor pro vedení vysokotlakého plnovodu do elektrárny Počerady)

RBK/578

Regionální biokoridor - k založení

RBK/581

Regionální biokoridor - k založení

Záměry poskytovatelů
Vyvedení elektrického výkonu 400 kV pro nově budovou tepelnou elektrárnu v areálu stávajícího závodu
Hrabák

EL1

Střety záměrů s limity využití území:
-

plocha bydlení (P4) – zemědělská půda 1. a 2. třídy ochrany
plocha bydlení (P13, P14) – CHKO
plocha pro tělovýchovu a sport (P21) - zemědělská půda 1. a 2. třídy ochrany
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-

- ÚSES - LBC
plocha pro tělovýchovu a sport (P17, P20) – dobývací prostor
plocha smíšeného využití (P29) – CHKO
plocha výroby a skladování (P30) - zemědělská půda 1. a 2. třídy ochrany
- OP přír. léčivého zdroje min. vod I. stupně
plocha výroby a skladování (P31) - zemědělská půda 1. a 2. třídy ochrany

Bělušice
Záměry dle ÚP
Označení

Specifikace

P1 – P13

B - plocha bydlení

P14 – P15

V - plocha výroby a skladování

P16 – P21

Z* - plocha sídelní zeleně

L1

venkovní vedení elektrické sítě ZVN

L2

VVN 400

U1 – U17

ÚSES, LBK - místní (lokální) biokoridor

Záměry dle ZÚR
Územní rezerva (koridor pro vedení 400 kV TR Výškov – TR Řeporyje)

ER5

Střety záměrů s limity využití území:
-

plocha bydlení (P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13)– CHKO
plocha bydlení (P12) - zemědělská půda 1. a 2. třídy ochrany
plocha výroby a skladování (P14, P15) - CHKO

Braňany
Záměry dle ÚP
Označení

Specifikace

P1 – P8

BI – bydlení individuální

P9

OS - plocha pro tělovýchovu a sport

P10 –P13

V - plocha výroby a skladování

P14

Z* - plocha sídelní zeleně

P15

ZX – zeleň ostatní a specifická

L1 – L7

komunikace

L8 – L10

Komunikace pěší

L11 – L14

Cyklistická stezka (a pro jízdu na kol. bruslích)

L15

Obchvat jih

L16 – L18

obchvat sever

L19

Obchvat západ

L20

Z1/4 - komunikace 1.třídy

L21

Z1/5 – místní komunikace

U1 – U6

ÚSES, RBK – regionální biokoridor

U7 – U12

ÚSES, LBC - místní (lokální) biocentrum

U14 – U18

ÚSES, LBK - místní (lokální) biokoridor
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Záměry dle ÚP
Označení

Specifikace

U13

ÚSES, LBC - místní (lokální) biocentrum

U19 – U20

ÚSES, LBK - místní (lokální) biokoridor

Záměry dle ZÚR
ASA6

Asanační území nadmístního významu lomu Bílina a výsypky Pokrok

C25

Koridor cyklostezky “Chemnitz-Most-Doksy”

ÚEL4

Územně ekologické limity těžby hnědého uhlí – bývalý lom Most

ÚEL6

Územně ekologické limity těžby hnědého uhlí – lom Bílina a výsypka Pokrok

RBK/584

Regionální biokoridor - funkční

RBK/584

Regionální biokoridor - k založení

Střety záměrů s limity využití území:
-

plocha bydlení (P7) – plocha při okraji lesa s podmíněným využíváním

Havraň
Záměry dle ÚP
Označení

Specifikace

P1

B – plocha bydlení

P2 – P15

BI.2 –bydlení individuální v rodinných domech - vesnické

P16 – P18

O - plocha občanského vybavení

P19 – P21

OS - plocha pro tělovýchovu a sport

P22 – P27

V - plocha výroby a skladování

P28

VZ - plocha pro zemědělskou a lesnickou výrobu

P29 – P30

WT – vodní plocha / tok

P31 – P52

ZX – zeleň ostatní a specifická

L1 – L23

Cyklistická stezka (a pro jízdu na kol. bruslích)

L24

silnice I. třídy

L25 – L35

Cyklistická stezka (a pro jízdu na kol. bruslích)

U1 – U23

ÚSES, LBC - místní (lokální) biocentrum

U24 – U89

ÚSES, LBK - místní (lokální) biokoridor

Záměry dle ZÚR
PK11

Havraň, západní obchvat; I/27

RBC/1331

Regionální biocentrum – funkční

RBK/582

Regionální biokoridor - k založení

Záměry poskytovatelů
Označení

Specifikace

EL1

Vyvedení elektrického výkonu 400 kV pro nově budovou tepelnou elektrárnu v areálu stávajícího závodu
Hrabák

Střety záměrů s limity využití území:
-

plocha bydlení (P1, P2, P3, P8, P9, P12, P13, P14, P15) – CHLÚ Havraň I.
- zemědělská půda 1. a 2. třídy ochrany
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-

-

-

-

- výhradní bilancované ložisko nerostných surovin
plocha bydlení (P4, P5, P6, P7, P10, P11) - CHLÚ Havraň I
- výhradní bilancované ložisko nerostných surovin
plocha občanského vybavení (P16, P19) - CHLÚ Havraň I.
- zemědělská půda 1. a 2. třídy ochrany
-výhradní bilancované ložisko nerostných surovin
plocha občanského vybavení (P17, P18) - CHLÚ Havraň I.
- výhradní bilancované ložisko nerostných surovin
plocha pro tělovýchovu a sport (P19) - CHLÚ Havraň I
- zemědělská půda 1. a 2. třídy ochrany
- výhradní bilancované ložisko nerostných surovin
plocha pro tělovýchovu a sport (P20, P21) - CHLÚ Havraň I
- výhradní bilancované ložisko nerostných surovin
plocha výroby a skladování (P22, P23, P26, P27) - CHLÚ Havraň I.
- zemědělská půda 1. a 2. třídy ochrany
-výhradní bilancované ložisko nerostných surovin
plocha výroby a skladování (P24) - CHLÚ Havraň I
- výhradní bilancované ložisko nerostných surovin
silnice I. třídy (L24) aktivní zóna záplavového území

Střety záměrů s dalšími záměry:
-

plocha bydlení (P4), plocha výroby a skladování (P26, 27) a silnice I. třídy (L24) ve
střetu se záměrem ÚSES (U46, U47, U5, U30, U33)
komunikace I. třídy (L24) a plochy bydlení (P7, P8, P10, P11, P13, P14, P15) ve střetu
se záměrem ZÚR (RBK/582/k založení)
plocha výroby a skladování (P22) ve střetu se záměrem ZÚR (PK11) – Havraň,
západní obchvat;I/27

Korozluky
Záměry dle ÚP
Označení

Specifikace

P1 – P8

B - plocha bydlení

P9

R - plocha rekreace

P10

OS - plocha pro tělovýchovu a sport

P11

T* - plocha technické infrastruktury

P12 – P15

S – plocha smíšeného využití

P16 – P23

ZX – zeleň ostatní a specifická

L1 – L4

Cyklistická stezka (a pro jízdu na kol. bruslích)

L5

polní a lesní cesty

L6 – L8

Účelové komunikace

U1

ÚSES, RBK – regionální biokoridor

U2 – U4

ÚSES, LBC - místní (lokální) biocentrum

U5 – U10

ÚSES, LBK - místní (lokální) biokoridor

Záměry dle ZÚR
RBC/1326

Regionální biocentrum –funkční
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Záměry dle ÚP
Označení

Specifikace

RBK/581

Regionální biokoridor - k založení

Střety záměrů s limity využití území:
-

plocha bydlení (P1, P6) - zemědělská půda 1. a 2. třídy ochrany
plocha bydlení (P4, P5, P6, P7, P8) – CHKO
plocha pro tělovýchovu a sport (P10) - zemědělská půda 1. a 2. třídy ochrany
plocha smíšeného využití (P12, P13, P14) - zemědělská půda 1. a 2. třídy ochrany

Střety záměrů s dalšími záměry:
-

plocha bydlení (P1, P2, P4, P6, P7, P14, P15) ve střetu se záměrem ZÚR (RBK/581/k
založení)

Lišnice
Záměry dle ÚP
Označení

Specifikace

P1 – P4

BI.2 –bydlení individuální v rodinných domech - vesnické

P5 – P6

R – plocha rekreace

P7

OS - plocha pro tělovýchovu a sport

P8 – P10

DS - plocha pro silniční dopravu

P11 – P12

T* - plocha technické infrastruktury

P13 – P25

SO – plocha smíšená obytná

P26 – P27

V - plocha výroby a skladování

P28 – P50

ZX – zeleň ostatní a specifická

L1

kanalizace

L2

Místní komunikace - MK8

L3 – L24

Cyklistická stezka (a pro jízdu na kol. bruslích)

L25

OP ČOV

L26

plynovod

L27

RS plynu

L28

Cyklistická stezka (a pro jízdu na kol. bruslích)

L29

Cyklistická stezka (a pro jízdu na kol. bruslích)

L30 –L35

Cyklistická stezka (a pro jízdu na kol. bruslích)

U1 – U2

ÚSES, RBK – regionální biokoridor

U3 – U5

ÚSES, LBC - místní (lokální) biocentrum

U6 – U15

ÚSES, LBK - místní (lokální) biokoridor

Záměry dle ZÚR
DVR1

Územní rezerva (zpřesněný koridor DV1 centrální tankoviště ropy Nelahozeves – Litvínov)

PK11

Havraň, západní obchvat; I/27

RBC/1331

Regionální biocentrum – funkční

RBC/1336

Regionální biocentrum – funkční

RBK/578

Regionální biokoridor – k založení

RBK/579

Regionální biokoridor – k založení

Záměry poskytovatelů
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Záměry dle ÚP
Označení

Specifikace

EL1

Vyvedení elektrického výkonu 400 kV pro nově budovou tepelnou elektrárnu v areálu stávajícího závodu
Hrabák

Střety záměrů s limity využití území:
-

-

-

-

plocha bydlení (P1) – CHLÚ Havraň I.
- zemědělská půda 1. a 2. třídy ochrany
- výhradní bilancované ložisko nerostných surovin
plocha bydlení (P3) – CHLÚ Havraň I.
plocha rekreace (P6) – CHLÚ Havraň I.
plocha pro tělovýchovu a sport (P7) – aktivní zóna záplavového území, záplavové
území 5, 20, 100 let
plocha pro silniční dopravu (P8) – aktivní zóna záplavového území, záplavové území
5, 20, 100 let
- ÚSES – lokální biocentrum
plocha smíšená obytná (P13, P14, P15, P16, P17, P20) - CHLÚ Havraň I.
- výhradní bilancované ložisko nerostných surovin
plocha smíšená obytná (P18, P19, P21) - CHLÚ Havraň I.
- zemědělská půda 1. a 2. třídy ochrany
- výhradní bilancované ložisko nerostných surovin
plocha smíšená obytná (P22, P2) – záplavové území 100,20,5 let
místní komunikace (L2) – aktivní zóna záplavového území
- ÚSES – lokání biocentrum

Střety záměrů s dalšími záměry:
-

plocha bydlení (P3), plocha pro tělovýchovu a sport (P7), plocha smíšená obytná (P21,
P22, P23, P24, P25) ve střetu se záměrem ZÚR (RBK/579/k založení)

Lužice
Záměry dle ÚP
Označení

Specifikace

P1 – P15

BI.2 –bydlení individuální v rodinných domech - vesnické

P16 – P18

R – plocha rekreace

P19 – P22

SO – plocha smíšená obytná

P23

V - plocha výroby a skladování

P24 – P33

ZX – zeleň ostatní a specifická

L1 – L7

Cyklistická stezka (a pro jízdu na kol. bruslích)

L8

Obslužné komunikace tř. C3

L9 – L28

polní a lesní cesty

U1

ÚSES, RBK – regionální biokoridor

U2 – U5

ÚSES, LBC - místní (lokální) biocentrum

U6 – U10

ÚSES, LBK - místní (lokální) biokoridor

Záměry dle ZÚR
C25

Koridor cyklostezky “Chemnitz-Most-Doksy”
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Záměry dle ÚP
Označení

Specifikace

RBC/1326

Regionální biocentrum – funkční

RBK/587

Regionální biokoridor – k založení

RBK/588

Regionální biokoridor – funkční

Střety záměrů s limity využití území:
- plocha bydlení (P4, P11, P12, P14) – CHKO
- plocha bydlení (P5, P6, P7, P8, P9, P10, ) - CHKO
- zemědělská půda 1. a 2. třídy ochrany
- plocha smíšená obytná (P21, P22) – CHKO
- ÚSES (U1, U6) – silnice III. třídy
Střety záměrů s dalšími záměry:
-

plocha bydlení (P1,P2,P3, P11, P12) a plocha smíšená obytná (P19, P23) ve střetu se
záměrem ZÚR (RBK/587/k založení)

Malé Březno
Záměry dle ÚP
Označení

Specifikace

P1 – P9

B – plocha bydlení

P10 – P11

O - plocha občanského vybavení

P12

OS - plocha pro tělovýchovu a sport

P13

VZ - plocha pro zemědělskou a lesnickou výrobu

L1 – L4

Cyklistická stezka (a pro jízdu na kol. bruslích)

L5

silnice I. třídy

L6 – L7

Cyklistická stezka (a pro jízdu na kol. bruslích)

U1 – U11

ÚSES, LBC - místní (lokální) biocentrum

U12 – U58

ÚSES, LBK - místní (lokální) biokoridor

Záměry dle ZÚR
ASA2

Asanační území nadmístního významu lomu Vršany

DVR1

Územní rezerva (zpřesněný koridor DV1 centrální tankoviště ropy Nelahozeves – Litvínov)

i

Koridor železniční tratě č. 140 a č. 130 Klášterec nad Ohří – Ústí nad Labem, optimalizace

PK11

Havraň, západní obchvat; I/27

ÚEL2

Územně ekologické limity těžby hnědého uhlí – lom Vršany

RBC/1331

Regionální biocentrum – funkční

Záměry poskytovatelů
EP1

Vybudování hnědouhelné parní elektrárny v prostoru stávajícího závodu Hrabák

Záměr pořizovatele na vybudování nové hnědouhelné parní elektrárny o výkonu 660 MWe je
evidován v místě stávajícího závodu Hrabák, který je v ÚAP v současné době veden jako
brownfield. Jedná se o elektrárnu s nadkritickými parametry páry, která by umožňovala
minimálně o 10 % lepší využití paliva, než elektrárny, které jsou v současné době
provozovány. Elektrárna bude spalovat méně výhřevné uhlí z přilehlého lomu Vršany, kterým
je v současné době zásobována elektrárna Počerady. Elektrárnu Počerady však plánuje
společnost ČEZ a.s. do roku 2024 odstavit a vybudovat jako náhradu právě elektrárnu
v prostoru stávajícího závodu Hrabák. Bude se jednat o pánevní elektrárnu, kdy uhlí bude
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dodáváno pasovou dopravou z lomu přímo na vnější zauhlování elektrárny. Z hlediska dopadů
na životní prostředí bude nová elektrárna splňovat s dostatečnou rezervou nová emisní kritéria
pro polutanty vypouštěné do ovzduší, bude minimalizovat hlukovou zátěž z dopravy uhlí a
samotného energetického zdroje. Vyvedení elektrického výkonu o napěťové hladině 400 kV
bude zaústěno do uzlu rozvodny Výškov a z převážné části bude vedeno ve stávajícím
koridoru mezi třemi vedeními o napěťové hladině 110 kV. Jedná se o záměr, který svým
rozsahem zasahuje pouze na ORP Most, svým významem však převyšuje hranice ORP i kraje.
Střety záměrů s limity využití území:
- plocha bydlení (P1, P4, P5, P6) – výhradní bilancované ložisko nerostných surovin
- zemědělská půda 1. a 2. třídy ochrany
- plocha bydlení (P2, P3, P7) – výhradní bilancované ložisko nerostných surovin
- plocha bydlení (P8) – aktivní zóna záplavového území
- výhradní bilancované ložisko nerostných surovin
- plocha občanského vybavení (P10, P11, P12) - výhradní bilancované ložisko
nerostných surovin, zemědělská půda 1. a 2. třídy ochrany
Most
Záměry dle ÚP
Označení

Specifikace

B1 – B16

Most - kasárna

P1 – P64

B – plocha bydlení

P65 – P72

R – plocha rekreace

P73

O - plocha občanského vybavení

P74- P82

O - plocha občanského vybavení

P83 – P121

DS - plocha pro silniční dopravu

P122 – P127

T* - plocha technické infrastruktury

P128 – P143

S – plocha smíšeného využití

P144 – P148

V - plocha výroby a skladování

P149 – P163

VD - plocha pro drobnou výrobu a výrobní služby

P164 – P167

WT – vodní plocha / tok

P168 – P170

Z* - plocha sídelní zeleně

P171 – P177

ZX – zeleň ostatní a specifická

P178 – P187

Z – plocha zemědělská

P188 - P199

L – plocha lesní

L1 – L59

Cyklistická stezka (a pro jízdu na kol. bruslích)

L60

Obchvat západ

L61

vedení el. sítě VN

L62 – L66

vedení el. sítě VVN

U1 – U2

ÚSES, NBC – nadregionální biocentrum

U3 – U7

ÚSES, RBK – regionální biokoridor

U8 – U53

ÚSES, LBC - místní (lokální) biocentrum

U54 – U142

ÚSES, LBK - místní (lokální) biokoridor

Záměry dle ZÚR
ASA2

Asanační území nadmístního významu lomu Vršany

ASA3

Asanační území nadmístního významu lomu ČSA
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ASA4

Asanační území nadmístního významu bývalého lomu Most

ASA5

Asanační území nadmístního významu výsypky Růžodolská

ASA6

Asanační území nadmístního významu lomu Bílina a výsypky Pokrok

C25

Cyklostezka “Chemnitz-Most-Doksy”

DVR1

Územní rezerva (zpřesněný koridor DV1 centrální tankoviště ropy Nelahozeves – Litvínov)

e3

MÚK Třebušice – Most, zkapacitnění; I/13

g1

Most – Litvínov, zkapacitnění; I/27

i

Koridor železniční tratě č. 140 a č. 130 Klášterec nad Ohří – Ústí nad Labem, optimalizace

ÚEL2

Územně ekologické limity těžby hnědého uhlí – lom Vršany

ÚEL3

Územně ekologické limity těžby hnědého uhlí – lom ČSA

ÚEL4

Územně ekologické limity těžby hnědého uhlí – bývalý lom Most

ÚEL5

Územně ekologické limity těžby hnědého uhlí – výsypka Růžodol

ÚEL6

Územně ekologické limity těžby hnědého uhlí – výsypka Radovesice

V7

Revitalizace vodního toku Bíliny

NRBC/71

Nadregionální biocentrum - funkční

RBC/1339

Regionální biocentrum - funkční

RBC/1340

Regionální biocentrum - funkční

RBC/1364

Regionální biocentrum - funkční

RBC/1365

Regionální biocentrum - funkční

RBK/0013

Regionální biokoridor – k založení

RBK/575

Regionální biokoridor – k založení

RBK/576

Regionální biokoridor – k založení

RBK/577

Regionální biokoridor – k založení

RBK/578

Regionální biokoridor – k založení

RBK/581

Regionální biokoridor – k založení

RBK/584

Regionální biokoridor – funkční

RBK/584

Regionální biokoridor – k založení

Záměry dle ZÚR
EP1

Vybudování hnědouhelné parní elektrárny v prostoru stávajícího závodu Hrabák

EL1

Vyvedení elektrického výkonu 400 kV pro nově budovou tepelnou elektrárnu v areálu stávajícího
závodu Hrabák

Záměr poskytovatele na vybudování nové hnědouhelné parní elektrárny o výkonu 660 MWe
je evidován v místě stávajícího závodu Hrabák, který je v ÚAP v současné době veden jako
brownfield. Jedná se o elektrárnu s nadkritickými parametry páry, která by umožňovala
minimálně o 10 % lepší využití paliva, než elektrárny, které jsou v současné době
provozovány. Elektrárna bude spalovat méně výhřevné uhlí z přilehlého lomu Vršany, kterým
je v současné době zásobována elektrárna Počerady. Elektrárnu Počerady však plánuje
společnost ČEZ a.s. do roku 2024 odstavit a vybudovat jako náhradu právě elektrárnu
v prostoru stávajícího závodu Hrabák. Bude se jednat o pánevní elektrárnu, kdy uhlí bude
dodáváno pasovou dopravou z lomu přímo na vnější zauhlování elektrárny. Z hlediska dopadů
na životní prostředí bude nová elektrárna splňovat s dostatečnou rezervou nová emisní kritéria
pro polutanty vypouštěné do ovzduší, bude minimalizovat hlukovou zátěž z dopravy uhlí a
samotného energetického zdroje. Vyvedení elektrického výkonu o napěťové hladině 400 kV
bude zaústěno do uzlu rozvodny Výškov a z převážné části bude vedeno ve stávajícím
koridoru mezi třemi vedeními o napěťové hladině 110 kV. Jedná se o záměr, který svým
rozsahem zasahuje pouze na ORP Most, svým významem však převyšuje hranice ORP i kraje.
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Střety záměrů s limity využití území:
- plocha bydlení (P19) – OP silnice I.
- plocha bydlení (P21) – CHLÚ
- dobývací prostor
- plocha při okraji lesa s podmíněným využíváním,
- plocha bydlení (P26, P40) - plocha lesa zvláštního určení
- plocha bydlení (P37) – CHLÚ
- dobývací prostor
- výhradní bilancované ložisko nerostných surovin
- plocha bydlení (P39) - plocha lesa hospodářského
- plocha bydlení (P62) - CHLÚ
- dobývací prostor
- plocha rekreace (P65, P69) – CHLÚ
- DP
- výhradní bilancované ložisko nerostných surovin,
- plocha rekreace (P66) - dobývací prostor
- Natura 2000 – evropsky významná lokalita,
- plocha občanského vybavení (P73) - plocha při okraji lesa s podmíněným využíváním
- plocha občanského vybavení (P74) - plocha lesa hospodářského
- plocha při okraji lesa s podm. využíváním
- regionální biocentrum.
- plocha dopr. infrastruktury (P82) - Natura 2000 – evropsky významná lokalita
- plocha silniční dopravy (P92) - Natura 2000 – evropsky významná lokalita
- plocha lesa hospodářského
- plocha lesa zvláštního určení
- plocha výroby a skladování (P146) - území zvláštní povodně pod vodním dílem
- výhradní bilancované ložisko nerostných surovin
- plocha výroby a skladování (P147) - plocha lesa hospodářského
- plocha lesa zvláštního určení
- plocha výroby a skladování (P148) – CHLÚ
- dobývací prostor
- výhradní bilancované ložisko nerostných surovin.
- plocha pro drobnou výrobu a skladování (P150, P160) - plocha lesa hospodářského
- plocha pro drobnou výrobu a skladování (P161) - plocha lesa zvláštního určení
- plocha pro drobnou výrobu a skladování (P162) – CHLÚ
- dobývací prostor
- plocha pro drobnou výrobu a skladování (P163) - dobývací prostor
- Natura 2000 – evropsky významná lokalita
- výhradní bilancované ložisko nerostných surovin
Střety záměrů s dalšími záměry:
-

-

plocha pro silniční dopravu (P75, P110, P109, P96) ve střetu se záměrem ZÚR (i –
železniční trať č. 140 a č. 130, Klášterec na Ohří – Ústí nad Labem, modernizace)
plocha rekreace (P68) ve střetu se záměrem ZÚR (e3 – MÚK Třebušice – Most,
zkapacitnění, I/13) a se záměrem ZÚR (i – železniční trať č. 140 a č. 130, Klášterec na
Ohří – Ústí nad Labem, modernizace)
plocha pro bydlení (P58, P44), plocha smíšeného využití (P142), plocha rekreace
(P69, P71) ve střetu se záměrem ZÚR (RBK/576/k založení)
plocha rekreace (P68) ve střetu se záměrem ZÚR (RBK/575/k založení)
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-

plocha pro výrobu a skladování (P146) ve střetu se záměrem ZÚR (RBK/0013/k
založení)
plocha bydlení (P12, P24, P57, P41) a plocha smíšeného využití (P131) ve střetu se
záměrem ZÚR (RBK/577/k založení)
plocha bydlení (P10, P20, P9, P49, P51) a plocha rekreace (P72) ve střetu se záměrem
ZÚR (RBK/578/k založení)

Obrnice
Záměry dle ÚP
Označení

Specifikace

P1 – P6

BI – bydlení individuální

P7 – P8

RI – plocha rodinné rekreace

P9

S – plocha smíšeného využití

P10

V - plocha výroby a skladování

P11 – P13

ZX – zeleň ostatní a specifická

L1 – L5

Dopravní koridory

L6 – L12

Cyklistická stezka (a pro jízdu na kol. bruslích)

U1 – U2

ÚSES, LBC - místní (lokální) biocentrum

U3 – U10

ÚSES, LBK - místní (lokální) biokoridor

Záměry dle ZÚR
C25

Cyklostezka “Chemnitz-Most-Doksy”

i

Koridor železniční tratě č. 140 a č. 130 Klášterec nad Ohří – Ústí nad Labem, optimalizace

ÚEL4

Územně ekologické limity těžby hnědého uhlí – bývalý lom Most

RBC/1324

Regionální biocentrum - funkční

RBC/1327

Regionální biocentrum - funkční

RBK/576

Regionální biokoridor – k založení

RBK/585

Regionální biokoridor – k založení

RBK/586

Regionální biokoridor – funkční

RBK/587

Regionální biokoridor – k založení

Střety záměrů s limity využití území:
- plocha bydlení (P1) – OP železniční tratě celostátní
- plocha rodinné rekreace (P8) – aktivní zóna záplavového území
- plocha výroby a skladování (P10) – záplavové území 100, 20, 5 leté vody
- zemědělská půda 1. a 2. třídy ochrany
Střety záměrů s dalšími záměry:
-

plocha bydlení (P1) a cyklistická stezka (L11) ve střetu se záměrem ZÚR (i) – trať č.
140 a 130; Klášterec nad Ohří
plocha rodinné rekreace (P8) a plocha smíšeného využití (P9) ve střetu se záměrem
ZÚR (RBK/576/k založení)

Patokryje
Záměry dle ÚP
Označení

Specifikace

P1 – P18

BI.2 –bydlení individuální v rodinných domech - vesnické

P19 – P22

DS - plocha pro silniční dopravu
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P23

V - plocha výroby a skladování

P24

VZ - plocha pro zemědělskou a lesnickou výrobu

P25

Z* - plocha sídelní zeleně

P26 – P33

ZX – zeleň ostatní a specifická

L1

Dopravní koridory

L2 – L6

Cyklistická stezka (a pro jízdu na kol. bruslích)

U1 – U41

ÚSES, LBC - místní (lokální) biocentrum

C25

Cyklostezka “Chemnitz-Most-Doksy”

RBK/587

Regionální biokoridor – k založení

Záměry dle ZÚR

Střety záměrů s limity využití území:
- plocha bydlení (P1) – ativní zóna záplavového území
- ÚSES
- plocha bydlení (P4, P5, P14, P15) - zemědělská půda 1. a 2. třídy ochrany
- plocha pro silniční dopravu (P19, P20, P22) – ÚSES
- plocha pro zemědělskou a lesnickou výrobu (P24) – zranitelná oblast
- dopravní koridory (L1) – ÚSES

Polerady
Záměry dle ÚP
Označení

Specifikace

P1 – P5

B – plocha bydlení

P6

V - plocha výroby a skladování

P7

VZ - plocha pro zemědělskou a lesnickou výrobu

P8 – P16

P – plocha přírodní

P17

N – plocha těžby nerostů

L1

Místní komunikace

L2 – L7

Cyklistická stezka (a pro jízdu na kol. bruslích)

L8 – L10

Účelové komunikace

U42 – U43

ÚSES, LBK - místní (lokální) biokoridor

DVR1

Územní rezerva (zpřesněný koridor DV1 centrální tankoviště ropy Nelahozeves – Litvínov)

PR2

Územní rezerva (koridor pro vedení vysokotlakého plnovodu do elektrárny Počerady)

RBC/1336

Regionální biocentrum - funkční

RBK/578

Regionální biokoridor – k založení

RBK/581

Regionální biokoridor – k založení

Záměry dle ZÚR

Záměry poskytovatelů
EL1

Vyvedení elektrického výkonu 400 kV pro nově budovou tepelnou elektrárnu v areálu stávajícího závodu
Hrabák

Střety záměrů s limity využití území:
- plocha bydlení (P1) – ÚSES
- CHLÚ
- výhradní bilancované ložisko nerostných surovin
- plocha bydlení (P2) – CHLÚ
- zemědělská půda 1. a 2. třídy ochrany
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-

-

- výhradní bilancované ložisko nerostných surovin
plocha bydlení (P3) - CHLÚ
- zemědělská půda 1. a 2. třídy ochrany
plocha bydlení (P4) - CHLÚ
- zemědělská půda 1. a 2. třídy ochrany
- poddolované území
plocha bydlení (P5) - zemědělská půda 1. a 2. třídy ochrany
plocha bydlení (P6) - zemědělská půda 1. a 2. třídy ochrany
- schválený prognźní zdroj nevyhrazených nerostů

Střety záměrů s dalšími záměry:
-

plocha bydlení (P1,P2,P5) ve střetu se záměrem ZÚR (RBK/581/k založení)

Skršín
Záměry dle ÚP
Označení

Specifikace

P1 – P2

B – plocha bydlení

P3 – P8

BI.2 –bydlení individuální v rodinných domech - vesnické

P9 – P11

OK – plocha komerčních zařízení

P12 – P13

OS - plocha pro tělovýchovu a sport

P14 – P15

ZX – zeleň ostatní a specifická

L1 – L2

polní a lesní cesty

L3

Venkovní vedení elektrické sítě ZVN

U1 – U12

ÚSES, LBK - místní (lokální) biokoridor

Záměry dle ZÚR
ER5

Územní rezerva (koridor pro vedení 400 kV TR Výškov – TR Řeporyje)

RBC/1336

Regionální biocentrum – funkční

RBK/588

Regionální biokoridor – k založení

Střety záměrů s limity využití území:
- plocha bydlení (P1, P2, P4, P5, P7,P8) – CHKO
- plocha bydlení (P3) - CHKO
- zemědělská půda 1. a 2. třídy ochrany
- plocha bydlení (P6) - ÚSES
- plocha komerčních zařízení (P9) – CHKO
Střety záměrů s dalšími záměry:
-

plochy bydlení (P4, P6, P8) a plocha pro tělovýchovu a sport (P12, P13) ve střetu se
záměrem ÚSES dle ÚPD obce

Volevčice
Záměry dle ÚP
Označení

Specifikace

P1 – P3

BI.2 –bydlení individuální v rodinných domech - vesnické

P4

OS - plocha pro tělovýchovu a sport
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P5 – P8

T* - plocha technické infrastruktury

P9

V - plocha výroby a skladování

L1 – L2

chodník

L3

Místní komunikace

L4 – L5

plynovod

L6 – L8

Splašková kanalizace

L9

Účelové komunikace

L10

Venkovní vedení elektrické sítě ZVN

L11

vodovod

L12

VVN 400

L13

výhled VTL

U1 – U4

ÚSES, RBK – regionální biokoridor

U5 – U10

ÚSES, LBC - místní (lokální) biocentrum

U11 – U39

ÚSES, LBK - místní (lokální) biokoridor

DVR1

Územní rezerva (zpřesněný koridor DV1 centrální tankoviště ropy Nelahozeves – Litvínov)

ER5

Územní rezerva (koridor pro vedení 400 kV TR Výškov – TR Řeporyje)

PR2

Územní rezerva (koridor pro vedení vysokotlakého plnovodu do elektrárny Počerady)

Záměry dle ZÚR

Záměry poskytovatelů
Vyvedení elektrického výkonu 400 kV pro nově budovou tepelnou elektrárnu v areálu stávajícího závodu
Hrabák

EL1

Střety záměrů s limity využití území:
-

plocha bydlení (P1) – zemědělská půda 1. a 2. třídy ochrany
plocha výroby a skladování (P9) - schválený prognźní zdroj nevyhrazených nerostů

Střety záměrů s dalšími záměry:
-

plocha bydlení (P1,P2,P5) ve střetu se záměrem ZÚR (RBK/581/k založení)

Želenice
Záměry dle ÚP
Označení

Specifikace

P1 – P15

B – plocha bydlení

P16

R – plocha rekreace

P17

O - ploch a občanského vybavení

P18 – P19

OS - plocha pro tělovýchovu a sport

P20 – P22

DS - plocha pro silniční dopravu

P23

V - plocha výroby a skladování

L1 – L11

cyklistická stezka (a pro jízdu na kol. bruslích)

L12

Obchvat jih

U1 – U2

ÚSES, RBK – regionální biokoridor

U3 – U4

ÚSES, LBC - místní (lokální) biocentrum

U5 – U7

ÚSES, LBK - místní (lokální) biokoridor

Záměry dle ZÚR
Stránka 63 z 192

3. úplná aktualizace ÚAP pro ORP Most - 2014

Záměry dle ÚP
Označení

Specifikace

i

Koridor železniční tratě č. 140 a č. 130 Klášterec nad Ohří – Ústí nad Labem, optimalizace

ÚEL4

Územně ekologické limity těžby hnědého uhlí – bývalý lom Most

Střety záměrů s limity využití území:
-

plocha bydlení (P3, P5, P13) - zemědělská půda 1. a 2. třídy ochrany
plocha bydlení (P8, P9) – OP železniční tratě celostátní
plocha bydlení (P14, P15) – ÚSES
plocha občanského vybavení P(17) - zemědělská půda 1. a 2. třídy ochrany
- záplavové území zdokumntované povodně
plocha pro tělovýchovu a sport (P18) – aktivní zóna záplavového území
plocha výroby a skladování (P23) – aktivní zóna záplavového území

Střety záměrů s dalšími záměry:
-

plocha bydlení (P11,P12,P14, P15) ve střetu se záměrem ZÚR (RBK/586/k založení)
plocha bydlení (P7, P8,P9) a plocha rekreace (P16) ve střetu se záměrem ZÚR (i) –
trať č. 140 a 130; Klášterec nad Ohří
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ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ
3.4 Analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb - SWOT
analýzy jednotlivých obcí
Bečov
HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A GEOLOGIE
silné stránky

dobývací prostor „Židovice“- hnědé uhlí

výhradní bilancovaná ložiska nerostných surovin – hnědé uhlí, bentonit

schválený prognózní zdroj nevyhrazených nerostů – písky, štěrkopísky

významné geomorfologické útvary Chloumek, Bečovský vrch, Milá, Písečný vrch a Vinice

postupná rekultivace ploch postižených těžbou
slabé stránky

sesuvná území

významnější území středního radonového rizika

poškození georeliéfu těžbou

poddolovaná území
příležitosti

pokračující rekultivace ploch poškozených těžbou

pokračování těžby uhlí při splnění principů udržitelného rozvoje
hrozby

narušení sesuvných a geologicky nestabilních území
VODNÍ REŽIM
silné stránky

Srpina, Bečovský potok a Zaječický potok protékající územím obce

rybníky na Zaječickém potoce (Milův rybník)

pramen hořké léčivé vody v Zaječicích
slabé stránky

místní záplavy na Srpině

významné narušení hydrologického režimu povrchových a podzemních vod těžbou

retenční schopnost krajiny narušená těžbou

nepříznivý technický a ekologický stav vodních ploch a toků

srážkově deficitní oblast - srážkový stín Krušných hor
příležitosti


hrozby


nárůst ploch travních porostů, lesa a krajinné zeleně za účelem zvýšení retenční schopnosti krajiny
realizace drobných retenčních nádrží v krajině
další narušení hydrologického a hydrogeologického režimu pokračováním těžby
HYGIENA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

silné stránky

zavedený systém třídění a recyklace odpadů

plynový systém vytápění panelových domů

na území nejsou žádné evidované skládky ani jiné ekologické zátěže v území
slabé stránky

znečištění ovzduší a hluková zátěž související s těžbou, průmyslovou výrobou a dopravou

přetrvávající využití hnědého uhlí k vytápění v RD
příležitosti

využití ekologicky vhodnějších zdrojů tepelné energie pro zlepšení kvality ovzduší
hrozby

pokračování těžby s důsledkem zvýšení zátěže všech složek životního prostředí

zhoršování kvality životního prostředí v důsledku nárůstu podílu individuální automobilové dopravy
OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY
silné stránky
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hodnotná krajina CHKO České středohoří
výskyt zvláště chráněných rostlin a živočichů
přírodovědecky hodnotné lokality a chráněná území Milá, Chloumek a Písečný vrch
Natura 2000 – evropsky významná lokalita
příznivý podíl ploch zeleně v zastavěném území

slabé stránky

poškození krajinného rázu těžbou

retenční schopnost krajiny narušená těžbou
příležitosti


hrozby



celková regenerace krajiny po ukončení těžby
zlepšení péče o krajinu a zeleň v sídlech
pokračování těžby s důsledkem narušení přírodních procesů v krajině
likvidace zeleně v krajině za účelem zvýšení zemědělské produkce
ZPF A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA

silné stránky

dobré klimatické podmínky pro zemědělskou výrobu

vyšší podíl orné půdy než je průměr ORP

dobrá kvalita půdy

tradice zemědělství

probíhající realizace komplexních pozemkových úprav v k. ú. Bečov u Mostu
slabé stránky

minimální podíl ploch lesů

plochy silně náchylné k erozi na rekultivovaných výsypkách
příležitosti

podpora orientace zemědělství na tvorbu a ochranu krajiny

dotace na zatravňování a zalesňování zemědělské půdy
hrozby

zábor kvalitní půdy pro výstavbu
DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
silné stránky

dopravní dostupnost po silnicích III. třídy napojujících se na silnice II/255 a I/15 (cca 1,5 km) a po železnici (trať
č. 126, stanice Bečov u Mostu)

dobré dopravní vazby na Most, Louny a Žatec

obsluha veřejnou autobusovou a vlakovou dopravou

napojení na vodovod, kanalizaci a plyn

realizovaná cyklotrasa v obci Zaječice

rozvoj informačních technologií (internet pro veřejnost)
slabé stránky

špatný technický stav některých úseků silnic III. třídy
příležitosti

zlepšení technického stavu silnic

další realizace cyklotras
hrozby

pokračování těžby s důsledkem zvýšení související dopravní zátěže

nárůst podílu individuální automobilové dopravy
SOCIODEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY
silné stránky

nízký průměrný věk

blízkost města Most –občanská vybavenost, pracovní příležitosti

podpora společenských aktivit

v obci se nachází dobrá občanská vybavenost - mateřská škola, základní škola, veřejná knihovna, kino, kulturní
zařízení, sportovní vybavenost, cvičení pro důchodce

poměrně dobrá sportovní vybavenost v obci (dětské hřiště, tělocvična, sportoviště, ostatní zařízení pro
tělovýchovu)

nově vybudovaná odpočinková zóna pro seniory
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dostupná lékařská péče (praktický lékař pro dospělé, praktický lékař pro děti a dorost, stomatolog, gynekolog)

získané ocenění „Vesnice roku“

program pro sociálně slabé skupiny obyvatel (LAKTEA – školní mléko)
slabé stránky

nepříznivá vzdělanostní struktura

vysoká míra registrované nezaměstnanosti

záporný přirozený přírůstek

záporné migrační saldo

málo pracovních příležitostí v obci
příležitosti

další vzdělávání a rekvalifikace obyvatelstva

využití prostředků z rozvojových programů pro podporu sociálních aktivit
hrozby

odliv vzdělaných mladých lidí za lepšími příležitostmi do měst
BYDLENÍ
silné stránky

diverzifikovaná struktura bytové výstavby (rodinné domy, obytné domy)

investice do veřejných prostranství (nový park po zbouraných domech, nová stromová alej, výsadba zeleně na
veřejných prostranstvích)
slabé stránky



nedostatečná obnova bytového fondu, nízká míra nové bytové výstavby
území není atraktivní pro rozvoj bydlení

příležitosti



hrozby



rekonstrukce stávajícího bytového fondu
zatraktivnění veřejných prostranství, ozelenění
revitalizace sídliště
postupné chátrání bytového fondu
nedostatek financí na opravy a údržbu bytového fondu
REKREACE

silné stránky

hodnotná krajina CHKO

PR Písečný vrch a Milá, PP Chloumek

nemovité kulturní památky v obci

sportovní zařízení

turistické stezky
slabé stránky

území není z celostátního a regionálního pohledu atraktivní pro rekreaci a cestovní ruch, má negativní image
příležitosti

zřízení cyklostezek a hipostezek

rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch (občerstvení, stravování, ubytování)
hrozby
HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY
silné stránky

dobrá dopravní dostupnost po silnici i železnici

přítomnost ekonomických subjektů v obci (ZEVA, SPOLGAS, PERIANA)

dostupnost blízkost průmyslových zón v Mostě a v Havrani

dobré podmínky pro umístění logistických areálů
slabé stránky

pracovní místa založena na méně kvalifikované práci

vysoká míra vyjížďky za prací

vysoká míra registrované nezaměstnanost
příležitosti

podpora místních podnikatelských aktivit

využití prostředků z rozvojových programů pro podporu ekonomických aktivit
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hrozby


ztráta zaměstnání řady obyvatel v důsledku útlumu těžby v regionu

Bělušice
HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A GEOLOGIE
silné stránky

schválený prognózní zdroj vyhrazených nerostů – slínovec, slín, vápenec

významné geomorfologické útvary Milá, Odolický vrch, Světecký vrch, Dlouhý vrch, Skála a Bělouš
slabé stránky

sesuvná území
příležitosti
hrozby
VODNÍ REŽIM
silné stránky

Zaječický potok a přítok Hrádeckého potoka protékající územím obce

rybníky v Bedřichově Světci a v Odolicích
slabé stránky

nízká retenční schopnost krajiny způsobená vysokým podílem orné půdy a zpevněných ploch

zranitelné oblasti na území obce
příležitosti

zlepšení péče o vodní toky a plochy a jejich postupná revitalizace

nárůst ploch travních porostů a krajinné zeleně za účelem zvýšení retenční schopnosti krajiny

realizace drobných retenčních nádrží v krajině
hrozby

nedostatek finančních prostředků na péči o vodní plochy a toky a na jejich revitalizaci
HYGIENA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
silné stránky

zavedený systém třídění a recyklace odpadů
slabé stránky

znečištění ovzduší a hluková zátěž z dopravy

přetrvávající využití hnědého uhlí k vytápění
příležitosti

využití ekologicky vhodnějších zdrojů tepelné energie pro zlepšení kvality ovzduší
hrozby

zhoršování kvality životního prostředí v důsledku nárůstu podílu individuální automobilové dopravy
OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY
silné stránky

hodnotná krajina CHKO České středohoří

lokalita s výskytem jeřábu milského (vzácný endemit, zařazený na Červeném seznamu do kriticky ohrožených
druhů)
slabé stránky

poškození krajinného rázu stavbami

nízká retenční schopnost krajiny způsobená vysokým podílem orné půdy a zpevněných ploch
příležitosti
hrozby
ZPF A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA
silné stránky
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dobré klimatické podmínky pro zemědělskou výrobu

dobrá kvalita půdy

tradice zemědělství

probíhající realizace komplexních pozemkových úprav v k. ú. Bělušice
slabé stránky



nízký podíl ploch lesů a trvalých travních porostů
nižší podíl orné půdy než je průměr ORP

příležitosti

podpora orientace zemědělství na tvorbu a ochranu krajiny
hrozby

zábor kvalitní půdy výstavbou
DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
silné stránky

dobrá dopravní dostupnost silnicí I/28 a I/15

dobré dopravní vazby na Most, Louny, Bílinu a Lovosice

obsluha veřejnou autobusovou dopravou a sezonním vlakem

napojení na vodovod, kanalizaci a plyn

existence informačních technologií (internet) – internet pro veřejnost

realizované opravy místních komunikací

naučná stezka
slabé stránky

zrušení osobní dopravy na železnici č. 113

dopravní závada v Bělušicích

špatný technický stav některých úseků silnic III. třídy
příležitosti

zlepšení technického stavu silnic a odstranění dopravních závad

zřízení cyklostezek
hrozby

nárůst podílu individuální automobilové dopravy
SOCIODEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY
silné stránky

kladný přirozený přírůstek

blízkost města Most –občanská vybavenost, pracovní příležitosti

podpora společenských aktivit (Dětský klub Běloušek)

vyšší podíl obyvatel s VŠ vzděláním než je průměr ORP

v obci se nachází veřejná knihovna a kulturní zařízení

poměrně dobrá sportovní vybavenost v obci (multifunkční hřiště, minigolf)

základní lékařská péče v obci (praktický lékař pro dospělé)

získané ocenění „Vesnice roku“
slabé stránky

záporné migrační saldo

relativně vysoký index stáří

málo pracovních příležitostí v obci

v obci se nenachází základní škola ani mateřská škola – nutnost dojíždět

nepříznivá vzdělanostní struktura
příležitosti

další vzdělávání a rekvalifikace obyvatelstva
hrozby

odliv vzdělaných mladých lidí za lepšími příležitostmi do měst
BYDLENÍ
silné stránky

bydlení v rodinných domech

atraktivní okolí pro bydlení - CHKO České Středohoří

atraktivní historický ráz zástavby v části Bedřichův Světec

čerpání dotačních prostředků na opravy veřejných prostranství a občanské vybavenosti v obci (opravený kulturní
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dům, výsadba zeleně, restaurování soch)

slabé stránky

nízká míra nové bytové výstavby

limity výstavby vyplývající z ochrany krajiny

věznice v Bělušicích snižující atraktivitu obce
příležitosti

vymezení nových ploch pro bydlení v ÚPD
hrozby
REKREACE
silné stránky

zajímavé přírodní zázemí obce

zachovalý původní ráz zástavby v části Bedřichův Světec

atraktivní lokality v Českém středohoří

PR Milá

lokalita s výskytem jeřábu milského (vzácný endemit, zařazený na Červeném seznamu do kriticky ohrožených
druhů)

nemovité kulturní památky v obci

sportovní zařízení (hřiště, minigolf)

dobré podmínky pro příměstskou rekreaci

ubytovací kapacity v Odolicích

naučná stezka
slabé stránky

území není z celostátního a regionálního pohledu atraktivní pro rekreaci a cestovní ruch, má negativní image

nedostatečná vybavenost infrastrukturou pro cestovní ruch (občerstvení, stravování, ubytování)
příležitosti

rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch (občerstvení, stravování, ubytování)

zřízení cyklostezek, turistických stezek a hipostezek
hrozby

nezájem turistů a tranzitní charakter obce
HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY
silné stránky

dobrá dopravní dostupnost po silnici

přítomnost podnikatelských subjektů
slabé stránky

vysoký podíl nekvalifikované pracovní síly

vysoká míra registrované nezaměstnanosti
příležitosti

podpora místních podnikatelských aktivit

využití prostředků z rozvojových programů pro podporu ekonomických aktivit
hrozby

ztráta zaměstnání řady obyvatel v důsledku útlumu těžby v regionu
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Braňany
HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A GEOLOGIE
silné stránky

dobývací prostor „Most“ – hnědé uhlí, „Bílina“ – hnědé uhlí, „Braňany II“ – bentonit,

rezervní ložiska „Braňany III“ – bentonit, „Braňany V“ – fonolyt

výhradní bilancovaná ložiska nerostných surovin - hnědé uhlí, stavební kámen, bentonit

chráněné ložiskové území

významné geomorfologické útvary Červený vrch a Kaňkov, Černý vrch

rekultivace některých ploch postižených těžbou
slabé stránky

významný podíl území v rámci středního radonového rizika

významné poškození georeliéfu těžbou

sesuvná území

poddolovaná území

stará důlní díla
příležitosti

pokračující rekultivace ploch poškozených těžbou

pokračování těžby uhlí při splnění principů udržitelného rozvoje
hrozby
VODNÍ REŽIM
silné stránky

Braňanský potok protékající územím obce

spontánní vodní nádrže ve vytěžených prostorách
slabé stránky

významné narušení hydrologického režimu povrchových a podzemních vod těžbou

retenční schopnost krajiny narušená těžbou

nepříznivý technický a ekologický stav vodních ploch a toků

zranitelné oblasti na území obce
příležitosti

nárůst ploch travních porostů, lesa a krajinné zeleně za účelem zvýšení retenční schopnosti krajiny

realizace drobných retenčních nádrží v krajině
hrozby

další narušení hydrologického a hydrogeologického režimu těžbou
HYGIENA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
silné stránky

zavedený systém třídění a recyklace odpadů včetně elektroodpadu, bioodpadu a o kontejnerů na oděvy

ekologický způsob vytápění bytových domů

ochranný val k odclonění ploch těžby (protiprašné opatření) včetně zelené složky, které tvoří panely oboustranně
pohlcující hluk
slabé stránky

znečištění ovzduší a hluková zátěž související s těžbou a průmyslovou výrobou

významné znečištění ovzduší a hluková zátěž z dopravy
příležitosti

omezení těžby a s ní souvisejících provozů a dopravy
hrozby

pokračování těžby s důsledkem zvýšení zátěže všech složek životního prostředí

zhoršování kvality životního prostředí v důsledku nárůstu podílu individuální automobilové dopravy
OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY
silné stránky

příznivě prováděné rekultivace

relativně vysoký podíl stabilních ekosystémů na území obce
slabé stránky

významné poškození krajinného rázu těžbou

retenční schopnost krajiny narušená těžbou
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příležitosti

další rekultivace ploch narušených těžbou

celková regenerace krajiny po ukončení těžby
hrozby

pokračování těžby s důsledkem narušení přírodních procesů v krajině
ZPF A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA
silné stránky




dobré klimatické podmínky pro zemědělskou výrobu
významný podíl lesní půdy
příznivé druhové složení lesů

slabé stránky

likvidace ploch zemědělské půdy a lesů těžbou

plochy silně náchylné k erozi na rekultivovaných výsypkách

zranitelné oblasti
příležitosti


hrozby


rekultivace těžbou narušených ploch pro zemědělské a lesnické využití
realizace komplexních pozemkových úprav
pokračování těžby s následkem devastace zemědělské půdy a lesů
DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

silné stránky

dobrá dopravní dostupnost po silnici II/265

dobré dopravní vazby na Most, Litvínov a Bílinu

obsluha veřejnou autobusovou dopravou

zřízení nové cyklotrasy

napojení na vodovod a kanalizaci

rozvoj informačních technologií (internet)

budování nových veřejných parkovacích míst
slabé stránky

poloha mimo železniční trať

průchod silnice II/256 obcí

špatný technický stav některých úseků silnic III. třídy a místních komunikací

dopravní závady v obci (např. nepřehledné křížení silnic)
příležitosti

přeložka silnice II/256 mimo obec

zlepšení technického stavu silnic a odstranění dopravních závad

vybudování propojovacích komunikací ze sídlišť k občanské vybavenosti

realizace přechodu pro chodce na silnici II/256
hrozby

pokračování těžby s důsledkem zvýšení související dopravní zátěže

nárůst podílu individuální automobilové dopravy
SOCIODEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY
silné stránky

kladný přirozený přírůstek

kladné migrační saldo

nízký průměrný věk obyvatel

blízkost měst Most, Litvínov a Bílina – občanská vybavenost, pracovní příležitosti

zdravotní středisko s praktickým lékařem, dětským lékařem a zubařem

v obci se nachází mateřská a základní škola, veřejná knihovna a restaurace

podpora společenských aktivit za účelem zvýšení turistické atraktivity obce (výročí „Počátku boje o palivo“,
apod.)

základní sportovní vybavenost v obci
slabé stránky

nepříznivá vzdělanostní struktura
příležitosti

další vzdělávání a rekvalifikace obyvatelstva
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hrozby


podpora kulturních a sportovních aktivit
odliv vzdělaných mladých lidí za lepšími příležitostmi do měst
BYDLENÍ

silné stránky

diverzifikovaná struktura bytové výstavby (rodinné domy, bytové domy)

částečná revitalizace veřejného prostranství

rozvoj bytové výstavby
slabé stránky
příležitosti

rekonstrukce stávajícího bytového fondu

další zatraktivnění veřejných prostranství, ozelenění

vymezení nových ploch pro bydlení
hrozby

postupné chátrání bytového fondu
REKREACE
silné stránky

oddechová lokalita pod místním názvem „Tonovka“

turistická stezka Kaňkov s vyhlídkou na důlní prostor Bílina

zřízení nové cyklostezky

sportovní zařízení (hřiště)

vybavenost infrastrukturou pro cestovní ruch (občerstvení, stravování, ubytování) – Selský dvůr – chov koní

vytvoření nové oddechové zóny v okolí rybníčku „U Fabriky“
slabé stránky

nízký počet nemovitých kulturních památek v obci

území není z celostátního a regionálního pohledu atraktivní pro rekreaci a cestovní ruch, má negativní image
příležitosti

další zřízení cyklostezek,hipostezek

rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch (občerstvení, stravování, ubytování)

vybudování další oddechové lokality pro veřejnost
hrozby

zhoršující se ekonomické podmínky regionu se odrazí v nezájmu o investice do infrastruktury cestovního ruchu
HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY
silné stránky

dobrá dopravní dostupnost po silnici

přítomnost ekonomických subjektů v obci (SIAD, Selský dvůr)

blízkost průmyslových zón v Mostě
slabé stránky

pracovní místa založena na méně kvalifikované práci

vysoká nezaměstnanost
příležitosti

možnosti rozvoje ekonomických aktivit v regionu

podpora místních podnikatelských aktivit
hrozby

ztráta zaměstnání řady obyvatel v důsledku útlumu těžby v regionu

Havraň
HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A GEOLOGIE
silné stránky

výhradní bilancované ložisko nerostných surovin „Bylany – Havraň“ - hnědé uhlí

chráněné ložiskové území – hnědé uhlí, keramické jíly
slabé stránky

poddolovaná území
příležitosti
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hrozby


šetrné využívání nerostných surovin zohledňující požadavky udržitelného rozvoje
pokračování těžby a s ním související narušení georeliéfu
VODNÍ REŽIM

silné stránky

Srpina a Sušanský potok protékající územním obce

seskupení rybníků na Srpině v Havrani, vodní nádrž v Moravěvsi
slabé stránky

záplavová území na Srpině

nízká retenční schopnost krajiny způsobená vysokým podílem orné půdy a zpevněných ploch
příležitosti

nárůst ploch travních porostů, lesa a krajinné zeleně za účelem zvýšení retenční schopnosti krajiny

realizace drobných retenčních nádrží v krajině
hrozby

narušení hydrologického a hydrogeologického režimu pokračující těžbou
HYGIENA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
silné stránky

zavedený systém třídění a recyklace odpadů
slabé stránky

znečištění ovzduší a hluková zátěž související s těžbou a průmyslovou výrobou

znečištění ovzduší a hluková zátěž z dopravy

evidovaná komunální skládka na území obce

přetrvávající využití hnědého uhlí k vytápění v RD
příležitosti

využití ekologicky vhodnějších zdrojů tepelné energie pro zlepšení kvality ovzduší
hrozby

pokračování těžby s důsledkem zvýšení zátěže všech složek životního prostředí
OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY
silné stránky

příznivý podíl ploch zeleně v zastavěném území

upravená veřejná zeleň ve veřejných prostranstvích
slabé stránky

narušená ekologická stabilita území

nízká retenční schopnost krajiny způsobená vysokým podílem orné půdy a zpevněných ploch
příležitosti

hrozby



zlepšení péče o krajinu a zeleň v sídlech
pokračování těžby s důsledkem narušení přírodních procesů v krajině
likvidace zeleně v krajině za účelem zvýšení zemědělské produkce
ZPF A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA

silné stránky

dobré klimatické podmínky pro zemědělskou výrobu

dobrá kvalita půdy

vysoký podíl orné půdy na správním území obce

tradice zemědělství

realizované komplexní pozemkové úpravy
slabé stránky

minimální podíl ploch lesů a trvalých travních porostů
příležitosti

hrozby



podpora orientace zemědělství na tvorbu a ochranu krajiny
zábor kvalitní půdy pro výstavbu
pokračování těžby s následkem devastace zemědělské půdy a lesů
DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

silné stránky
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dobrá dopravní dostupnost po silnicích I/27 a II/251

dobré dopravní vazby na Most, Chomutov a Žatec

obsluha veřejnou autobusovou dopravou a městskou hromadnou dopravou

napojení na vodovod, kanalizaci a plyn

existence informačních technologií (internet pro veřejnost)

postupná oprava chodníků v obci
slabé stránky

průchod silnice I/27 zastavěným územím Havraně

průchod silnice II/251 všemi části obce

špatný technický stav některých úseků silnic III. třídy a místních komunikací
příležitosti

realizace obchvatu silnice I/27 v Havrani

přeložka silnice II/251 mimo zastavěné území obce

zlepšení technického stavu silnic a odstranění dopravních závad

realizace nových cyklotras
hrozby

pokračování těžby s důsledkem zvýšení související dopravní zátěže

nárůst podílu individuální automobilové dopravy
SOCIODEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY
silné stránky

kladné migrační saldo

kladný přirozený přírustek

blízkost měst Most a Žatec –občanská vybavenost, pracovní příležitosti

míra registrované nezaměstnanosti je nižší než v rámci ORP

v obci se nachází základní občanská vybavenost - knihovna, kulturní zařízení, základní sportovní zařízení,
obchody s potravinami,

obec provozuje MŠ a zařízení sociální péče pro seniory

poměrně kvalitní zdravotnické zařízení v obci (praktický lékař pro dospělé, praktický lékař pro děti a dorost,
ordinace stomatologa)

aktivní spolková činnost – Sdružení dobrovolných hasičů, Myslivecké sdružení, Český svaz žen, Spolek
důchodců, Fotbalový klub, Moto Most Club, Rybářský svaz, Klub Freestylového lyžování Most

podpora společenských aktivit
slabé stránky

vysoký průměrný věk obyvatel

v obci se nenachází základní škola – nutnost dojíždět
příležitosti

další vzdělávání a rekvalifikace obyvatelstva

další podpora spolkové činnosti a volnočasových aktivit
hrozby

odliv vzdělaných mladých lidí za lepšími příležitostmi do měst
BYDLENÍ
silné stránky

diverzifikované bydlení v rodinných a bytových domech

rozvoj bytové výstavby

oprava obecního bytového fondu
slabé stránky
příležitosti

zatraktivnění veřejných prostranství, ozelenění
hrozby
REKREACE
silné stránky

na severním okraji soustava vodních ploch, které jsou využívány k rekreaci

nemovité kulturní památky v obci

sportovní zařízení (hřiště)

vybavenost infrastrukturou pro cestovní ruch (občerstvení, stravování)

realizace nových cyklotras
slabé stránky
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příležitosti

zřízení cyklostezek a hipostezek

rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch (ubytování)
hrozby
HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY
silné stránky

dobrá dopravní dostupnost po silnici I/27

existence průmyslové zóny

přítomnost významných podnikatelských subjektů (Nemak Czech Republic s.r.o., Starcam, s.r.o., AFSI Europe,
s.r.o., RAI Most s.r.o., INTERGAZ, FAMSY)

dobré podmínky pro umístění logistických areálů

nižší míra registrované nezaměstnanosti než je průměr v ORP
slabé stránky

pracovní místa založena na méně kvalifikované práci

zanedbaný areál cukrovaru v obci
příležitosti

možnosti pro rozvoj ekonomických aktivit v regionu

podpora místních podnikatelských aktivit
hrozby

ztráta zaměstnání řady obyvatel v důsledku útlumu těžby v regionu

Korozluky
HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A GEOLOGIE
silné stránky

výhradní bilancované ložisko– „Vtelno – Sedlec u Obrnic“ - bentonit v severní části obce

chráněné ložiskové území

významné geomorfologické útvary Křemencový vrch, Jánský vrch a Špičák u Jánského vrchu
slabé stránky

sesuvná území
příležitosti

šetrné využívání nerostných surovin zohledňující požadavky udržitelného rozvoje
hrozby
VODNÍ REŽIM
silné stránky

Srpina a Korozlucký potok protékající územím obce

spontánní vodní plocha v bývalém křemencovém lomu
slabé stránky

záplavová území na Srpině

nízká retenční schopnost krajiny způsobená vysokým podílem orné půdy a zpevněných ploch

zranitelné oblasti na území obce
příležitosti

nárůst ploch travních porostů, lesa a krajinné zeleně za účelem zvýšení retenční schopnosti krajiny

realizace drobných retenčních nádrží v krajině
hrozby

narušení hydrologického a hydrogeologického režimu těžbou
HYGIENA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
silné stránky

zavedený systém třídění a recyklace odpadů
slabé stránky

významné znečištění ovzduší a hluková zátěž z dopravy

přetrvávající využití hnědého uhlí k vytápění
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příležitosti

využití ekologicky vhodnějších zdrojů tepelné energie pro zlepšení kvality ovzduší
hrozby

pokračování těžby s důsledkem zvýšení zátěže všech složek životního prostředí

zhoršování kvality životního prostředí v důsledku nárůstu podílu individuální automobilové dopravy
OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY
silné stránky

hodnotná krajina CHKO České středohoří

NPP Jánský vrch
slabé stránky

významné poškození krajinného rázu dopravními stavbami

nedostatečná ekologická stabilita krajiny

nízká retenční schopnost krajiny způsobená vysokým podílem orné půdy a zpevněných ploch
příležitosti

zlepšení péče o krajinu a zeleň v sídlech
hrozby

pokračování těžby s důsledkem narušení přírodních procesů v krajině
ZPF A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA
silné stránky

dobré klimatické podmínky pro zemědělskou výrobu

dobrá kvalita půdy

tradice zemědělství

poměrně vysoký podíl lesů
slabé stránky
příležitosti

podpora orientace zemědělství na tvorbu a ochranu krajiny

realizace komplexních pozemkových úprav
hrozby

zábor kvalitní půdy pro výstavbu

pokračování těžby s následkem devastace zemědělské půdy a lesů
DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
silné stránky

dobrá dopravní dostupnost po silnici I/15

dobré dopravní vazby na Most, Louny a Bílinu

obsluha veřejnou autobusovou dopravou a městskou hromadnou dopravou

napojení na vodovod

existence informačních technologií (internet)

realizace cyklotrasy
slabé stránky

poloha mimo železniční trať

průchod silnice I/15 zastavěným územím Korozluk

nevhodně řešený příjezd k průmyslovému areálu v Korozlukách způsobující zátěž obce dopravou

dopravní závady v Sedleci – kamionová doprava

špatný technický stav některých úseků silnic III. třídy a místních komunikací

absence kanalizace a plynovodu
příležitosti

zlepšení technického stavu silnic a odstranění dopravních závad

eliminace zátěže ze silnice I/15

další rozvoj cyklotras a cyklostezek

eliminace popř. zátěžové omezení kamionové dopravy přes obec Sedlec
hrozby

pokračování těžby s důsledkem zvýšení dopravní zátěže

nárůst podílu individuální automobilové dopravy
SOCIODEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY
silné stránky

kladný přirozený přírůstek
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kladné migrační saldo

blízkost města Most –občanská vybavenost, pracovní příležitosti

v obci se nachází veřejná knihovna a restaurace, čajovna

základní sportovní vybavenost v obci

nízký index stáří

příznivá vzdělanostní struktura
slabé stránky

v obci se nenachází základní škola ani mateřská škola – nutnost dojíždět

v obci není dostupná lékařská péče
příležitosti

další vzdělávání a rekvalifikace obyvatelstva
hrozby

hrozba nezaměstnanosti pramenící z ukončení činnosti hlavních výrobních subjektů v regionu s důsledkem
sociálních problémů
BYDLENÍ
silné stránky

bydlení v rodinných domech
slabé stránky

narušená urbanistická struktura obce

limity výstavby vyplývající z ochrany přírody a krajiny
příležitosti

příprava ploch pro bytovou výstavbu vymezených územním plánem

rekonstrukce stávajícího bytového fondu

zatraktivnění veřejných prostranství, ozelenění
hrozby
REKREACE
silné stránky

kulturní památky v obci

zajímavé přírodní zázemí obce – CHKO České středohoří
NPP Jánský vrch
slabé stránky

území není z celostátního a regionálního pohledu atraktivní pro rekreaci a cestovní ruch, má negativní image
příležitosti

zřízení dalších cyklotras a hipostezek

rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch (občerstvení, stravování, ubytování)
hrozby

zhoršující se ekonomické podmínky regionu se odrazí v nezájmu o investice do infrastruktury cestovního ruchu
HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY
silné stránky

dobrá dopravní dostupnost po silnici i železnici (vlečka)

výrobně-skladovací areál v Sedleci

přítomnost podnikatelských subjektů

dobré podmínky pro umístění logistických areálů

dostupnost průmyslových zón v Mostě
slabé stránky

příležitosti

možnosti pro rozvoj ekonomických aktivit v regionu

podpora místních podnikatelských aktivit
hrozby

zánik hlavních podnikatelských subjektů v obci a v regionu – ztráta ekonomického potenciálu a pracovních
příležitostí
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Lišnice
HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A GEOLOGIE
silné stránky

výhradní bilancované ložisko „Bylany – Havraň“ – hnědé uhlí, „Polerady“ – hnědé uhlí

chráněné ložiskové území
slabé stránky

poddolovaná území

sesuvná území
příležitosti

šetrné využívání nerostných surovin zohledňující požadavky udržitelného rozvoje
hrozby
VODNÍ REŽIM
silné stránky

existence vodních toků v území - Srpina, Luční potok a Slatinský potok

Nemilkovský rybník - významná vodní plocha

Myslivecký rybník a rybník „Štámbruch“ v Lišnici

vodní nádrže v Lišnici,Nemilkově a Koporeči
slabé stránky

záplavová území na Srpině

nízká retenční schopnost krajiny způsobená vysokým podílem orné půdy a zpevněných ploch
příležitosti

nárůst ploch travních porostů, porostů lesa a krajinné zeleně za účelem zvýšení retenční schopnosti krajiny

realizace drobných retenčních nádrží v krajině
hrozby

narušení hydrologického a hydrogeologického režimu těžbou
HYGIENA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
silné stránky

dlouhodobě se zlepšující kvalita životního prostředí

zavedený systém třídění a recyklace odpadů
slabé stránky

znečištění ovzduší a hluková zátěž z dopravy

přetrvávající využití hnědého uhlí k vytápění

velké zatížení území produkcí živočišné výroby

na území obce evidována komunální skládka, existence autovrakoviště v Lišnici
příležitosti

využití ekologicky vhodnějších zdrojů tepelné energie pro zlepšení kvality ovzduší

vybudování sběrného místa na kompostování biologických odpadů

přemístění provozů živočišné výroby do vzdálenějších lokalit od centra obcí

výstavba bioplynové stanice na zpracování drůbežího trusu a kejdy

vymístění autovrakoviště
hrozby

pokračování těžby s důsledkem zvýšení zátěže všech složek životního prostředí

zhoršování kvality životního prostředí v důsledku nárůstu podílu individuální automobilové dopravy

kontaminace povrchových a podzemních vod v důsledku havárií na produktovodech vedoucích přes území

snahy o výstavbu nových zemědělských provozů v nevhodných územích

snaha o vybudování bioplynové stanice v nevhodné lokalitě
OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY
silné stránky

upravená zeleň na veřejných prostranstvích

vymezené ÚSES

dokončené pozemkové úpravy
slabé stránky

narušená ekologická stabilita území

nízká retenční schopnost krajiny způsobená vysokým podílem orné půdy a zpevněných ploch

vysoké procento zornění zemědělské půdy
příležitosti
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zlepšení péče o krajinu a zeleň v sídlech

realizace ÚSES

zlepšení průchodnosti krajiny obnovou polních a lesních cest

výsadba a obnova stromořadí podél polních a lesních cest
hrozby

pokračování těžby s důsledkem narušení přírodních procesů v krajině

likvidace zeleně v krajině za účelem zvýšení zemědělské produkce
ZPF A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA
silné stránky

dobré klimatické podmínky pro zemědělskou výrobu

dobrá kvalita půdy

vysoký podíl orné půdy na správním území obce

tradice zemědělství

dokončená pozemková úprava
slabé stránky

nízký podíl ploch lesů

nízký podíl trvalých travních porostů
příležitosti

hrozby





podpora orientace zemědělství na tvorbu a ochranu krajiny
zábor půdy pro výstavbu
rozvoj těžby s následkem devastace zemědělské půdy a lesů
kontaminace při haváriích těžebních, zemědělských a výrobních provozů
těžba dřeva na stávajících plochách plnících funkci lesa
DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

silné stránky

dobrá dopravní dostupnost po silnici II/255

dobré dopravní vazby na Most, Louny, Žatec a Chomutov

obsluha veřejnou autobusovou dopravou z Mostu a Loun

napojení na vodovod

dostupnost plynovodu pro eventuální napojení odběratelů

dostupnost informačních technologií (internet pro veřejnost)

realizace cyklotras
slabé stránky

poloha mimo železniční trať s osobní přepravou, na území obce je pouze vlečka pro převoz uhlí

existence vlečky pro transport uhlí a popílku pro ElektrárnuPočerady

průchod silnice II/255 obcíNemilkov a částí obce Lišnice

špatný technický stav některých úseků silnic III. třídy a místních komunikací

absence plošné splaškové kanalizace

absence rozvodu plynu
příležitosti

zlepšení technického stavu silnic

obchvat silnice II/255 v Nemilkově

zlepšení obslužnosti veřejnou hromadnou dopravou

využití dotací z programů EU na zlepšení veřejné infrastruktury

další rozvoj cyklotras a cyklostezek

realizace paroplynových bloků na elektrárně Počerady a tím snížení frekvence dopravy na vlečce

výstavba plošné kanalizace

výstavba přípojky plynu do obcí
hrozby

pokračování těžby s důsledkem zvýšení související dopravní zátěže

nárůst podílu individuální automobilové dopravy

nedostatek finančních prostředků na realizaci plánovaných opatření
SOCIODEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY
silné stránky

existence obecních bytů

kladný přirozený přírůstek

nižší míra registrované nezaměstnanosti

blízkost města Mostu –občanská vybavenost, pracovní příležitosti

podpora společenských aktivit

v obci se nachází veřejná knihovna, restaurace
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moderní multifunkční sportoviště v obci Lišnice
slabé stránky

záporné migrační saldo

málo pracovních příležitostí v obci

v obci se nenachází základní ani mateřská škola – nutnost dojíždět

v obci není dostupná lékařská péče

vysoký index stáří
příležitosti

další vzdělávání a rekvalifikace obyvatelstva

podpora kulturních a sportovních aktivit
hrozby

hrozba nezaměstnanosti pramenící z ukončení činnosti hlavních výrobních subjektů v regionu s důsledkem
sociálních problémů

odliv vzdělaných mladých lidí za lepšími příležitostmi do měst
BYDLENÍ
silné stránky

převažující bydlení v rodinných domech

upravená centra části obce

existence obecních bytů
slabé stránky

nízká míra nové bytové výstavby

nedostatek volných pozemků v majetku obce pro výstavbu nových domků
příležitosti

rekonstrukce stávajícího bytového fondu

další zatraktivnění veřejných prostranství

získat do majetku obce některé pozemky určené územním plánem k výstavbě RD
hrozby

postupné chátrání bytového fondu

nedostatek financí na opravy a údržbu bytového fondu

nedostatek financí na výkup pozemků od individuálních vlastníků pro bytovou výstavbu
REKREACE
silné stránky

existence kulturních památek na území obce

Nemilkovský rybník jako přírodní koupaliště

moderní sportoviště v Lišnici

existence ubytovacích kapacit v Lišnici
blízkost areálu Hipodromu Most a golfového hřiště v Mostě
slabé stránky

špatný stav nemovitých kulturních památek v obci

nevhodné umístění barokních plastik

území není z celostátního a regionálního pohledu atraktivní pro rekreaci a cestovní ruch, má negativní image
neatraktivní přírodní prostředí
příležitosti

zřízení hipostezek a cyklostezek

rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch (občerstvení, stravování, ubytování)

oprava kulturních památek na území obce – zatraktivnění

přemístění barokních plastik na veřejná prostranství
hrozby

nezájem turistů a tranzitní charakter obce

zhoršující se ekonomické podmínky regionu se odrazí v nezájmu o investice do infrastruktury cestovního ruchu
nedostatek finančních prostředků na údržbu památek – postupné chátrání
HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY
silné stránky

dobrá dopravní dostupnost po silnici

existence drobných místních firem

blízkost průmyslových zón v Mostě a v Havrani

existence mnoha infrastrukturních koridorů (VN, VVN, plyn, ropovod Družba)
slabé stránky

pracovní místa založena na méně kvalifikované práci
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příležitosti

v regionu řada rozvojových ploch pro různé typy ekonomických aktivit

podpora smysluplných podnikatelských aktivit obyvatel

využití prostředků z rozvojových programů pro podporu ekonomických aktivit
hrozby

zánik hlavních podnikatelských subjektů v obci a v regionu – ztráta ekonomického potenciálu a pracovních
příležitostí

ztráta zaměstnání řady obyvatel v důsledku útlumu těžby

sociální exkluze

Lužice
HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A GEOLOGIE
silné stránky

významné geomorfologické útvary Špičák u Jánského vrchu a Stráž
slabé stránky

sesuvná území
příležitosti
hrozby
VODNÍ REŽIM
silné stránky

Lužický potok protékající územím obce

významné vodní nádrže Lužice I a Lužice III

rybochovná soustava čítající čtyři vodní nádrže na západě obce při výjezdu na obec Patokryje
slabé stránky

nízká retenční schopnost krajiny způsobená vysokým podílem orné půdy a zpevněných ploch

zranitelné oblasti na území obce

špatný technický stav vodních nádrží Lužice I a Lužice III (netěsnost hrází)
příležitosti

nárůst ploch travních porostů, lesa a krajinné zeleně za účelem zvýšení retenční schopnosti krajiny

realizace drobných retenčních nádrží v krajině
hrozby

nebezpečí místních záplav z vodních nádrží v případě protržení hrází
HYGIENA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
silné stránky

zavedení systému třídění a recyklace odpadů

plynofikace obce
slabé stránky

přetrvávající využití hnědého uhlí k vytápění v některých RD
příležitosti

využití ekologicky vhodnějších zdrojů tepelné energie pro zlepšení kvality ovzduší
hrozby

zhoršování kvality životního prostředí v důsledku nárůstu podílu individuální automobilové dopravy a vytápění
nevhodnými palivy
OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY
silné stránky

hodnotná krajina CHKO České středohoří

přírodovědecky hodnotná lokalita a chráněné území Lužické šípáky

relativně vysoký podíl stabilních ekosystémů na území obce
slabé stránky
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nízká retenční schopnost krajiny způsobená vysokým podílem orné půdy a zpevněných ploch

příležitosti

zlepšení péče o krajinu a zeleň v sídlech

zlepšení průchodnosti krajiny obnovou polních a lesních cest a cyklotras
hrozby

likvidace zeleně v krajině za účelem zvýšení zemědělské produkce
ZPF A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA
silné stránky

dobré klimatické podmínky pro zemědělskou výrobu

dobrá kvalita půdy

tradice zemědělství

vysoký podíl lesů
slabé stránky
příležitosti


hrozby




podpora orientace zemědělství na tvorbu a ochranu krajiny
realizace komplexních pozemkových úprav
zábor kvalitní půdy pro výstavbu
postupná likvidace lesů a lesních cest neuváženou těžbou
kontaminace půdy při haváriích zemědělských provozů
DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

silné stránky

dopravní dostupnost po silnici III. třídy napojující se na silnici I/15 (cca 2,5 km)

dobré dopravní vazby na Most a Bílinu

obsluha veřejnou autobusovou dopravou

zřízení nové cyklostezky

napojení na vodovod, kanalizaci a plyn

existence informačních technologií (internet)

obec sledována kamerovým systémem napojeným na PCO Městské police v Mostě
slabé stránky

poloha mimo železniční trať
příležitosti

rozvoj cyklostezek
hrozby

nárůst podílu individuální automobilové dopravy
SOCIODEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY
silné stránky

kladné migrační saldo

blízkost měst Most a Bílina – občanská vybavenost, pracovní příležitosti

v obci se nachází veřejná knihovna, restaurace, mateřská škola a hotel

podpora společenských aktivit

míra registrované nezaměstnanosti nižší než je průměr ORP
slabé stránky

záporný přirozený přírůstek

vysoký index stáří

málo pracovních příležitostí v obci

v obci se nenachází základní škola – nutnost dojíždět

v obci není dostupná lékařská péče

není zde žádná sportovní vybavenost
příležitosti

další vzdělávání a rekvalifikace obyvatelstva

podpora spolkové činnosti a volnočasových aktivit
hrozby

hrozba nezaměstnanosti pramenící z ukončení činnosti hlavních výrobních subjektů v regionu s důsledkem
sociálních problémů

odliv vzdělaných mladých lidí za lepšími příležitostmi do měst
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BYDLENÍ
silné stránky

bydlení v rodinných domech

atraktivní okolí pro bydlení - CHKO České Středohoří

rozvoj bytové výstavby pro rodinné domy
slabé stránky

limity výstavby vyplývající z ochrany přírody a krajiny
příležitosti

rekonstrukce stávajícího bytového fondu

zatraktivnění veřejných prostranství, ozelenění
hrozby

postupné chátrání bytového fondu
nedostatek financí na opravy a údržbu bytového fondu
REKREACE
silné stránky

zajímavé přírodní zázemí obce - CHKO České Středohoří

zázemí Mostu pro příměstskou rekreaci

PP Lužické šípáky

chov koní a jezdecký areál ve Svinčicích včetně ubytovacích kapacit

nové značené turistické trasy v okolí obce

zřízení nové cyklostezky
slabé stránky

nízký počet nemovitých kulturních památek v obci

území není z celostátního a regionálního pohledu atraktivní pro rekreaci a cestovní ruch, má negativní image
příležitosti
hrozby
HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY
silné stránky

dobrá dopravní dostupnost po silnici (max. však pro vozidla do 3,5 t)

nižší míra registrované nezaměstnanosti než je průměr ORP

dobré podmínky pro umístění logistických areálů
slabé stránky

pracovní místa založena na méně kvalifikované práci

neochota řady obyvatel se rekvalifikovat
příležitosti

podpora místních podnikatelských aktivit
hrozby

zánik hlavních podnikatelských subjektů v obci a v regionu – ztráta ekonomického potenciálu a pracovních
příležitostí

ztráta zaměstnání řady obyvatel v důsledku útlumu těžby v regionu

Malé Březno
HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A GEOLOGIE
silné stránky

výhradní bilancované ložisko nerostných surovin –„Bylany – Havraň“ – uhlí, „Vršany“ – uhlí, „Pohlody –
Šverma – Západ“ - uhlí

dobývací prostor – „Holešice“ – uhlí, „Slatinice“ – uhlí, „Vršany“ – uhlí

chráněné ložiskové území – jíly, hnědé uhlí

postupná rekultivace ploch postižených těžbou
slabé stránky

významné poškození georeliéfu těžbou

sesuvná území

poddolovaná území
příležitosti

pokračující rekultivace ploch poškozených těžbou
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hrozby
-

pokračování těžby uhlí při splnění principů udržitelného rozvoje

VODNÍ REŽIM
silné stránky

rybníky v Malém Březně a ve Vysokém Březně

spontánní vodní nádrže ve vytěžených prostorách
slabé stránky

významné narušení hydrologického režimu povrchových a podzemních vod těžbou

retenční schopnost krajiny narušená těžbou

nepříznivý technický a ekologický stav vodních ploch a toků
příležitosti

nárůst ploch travních porostů, lesa a krajinné zeleně za účelem zvýšení retenční schopnosti krajiny

realizace drobných retenčních nádrží v krajině
hrozby

další narušení hydrologického a hydrogeologického režimu těžbou
HYGIENA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
silné stránky

zavedeny systém třídění a recyklace odpadů

plynofikace obce

rekultivace bývalé obecní skládky a na jejím místě vybudování oddechové zóny včetně výsadby nové zeleně
slabé stránky

znečištění ovzduší a hluková zátěž související s těžbou a průmyslovou výrobou

přetrvávající využití hnědého uhlí k vytápění
příležitosti

omezení těžby a s ní souvisejících provozů a dopravy

využití ekologicky vhodnějších zdrojů tepelné energie pro zlepšení kvality ovzduší

zřízení kompostárny na biodpad a sběrného dvoru
hrozby

zhoršování kvality životního prostředí v důsledku nárůstu podílu individuální automobilové dopravy

vybudování tepelné elektrárny v areálu závodu Hrabák a s tím související zhoršení životního prostředí
OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY
silné stránky

zpracovaný generel sídelní zeleně

revitalizace lokalit postižených těžbou

upravená veřejná zeleň ve veřejných prostranstvích
slabé stránky

významné poškození krajinného rázu těžbou

narušená ekologická stabilita území

retenční schopnost krajiny narušená těžbou
příležitosti

pokračující rekultivace ploch silně narušených těžbou

celková regenerace krajiny po ukončení těžby

zlepšení péče o krajinu a zeleň v sídlech

vymezení a realizace ÚSES

zlepšení průchodnosti krajiny obnovou polních a lesních cest
hrozby

rozvoj těžby s důsledkem narušení přírodních procesů v krajině
ZPF A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA
silné stránky

dobré klimatické podmínky pro zemědělskou výrobu

dobrá kvalita půdy

vysoký podíl orné půdy na správním území obce
slabé stránky

likvidace ploch zemědělské půdy a lesů těžbou

minimální podíl ploch lesů a trvalých travních porostů

plochy silně náchylné k erozi na rekultivovaných výsypkách
příležitosti
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hrozby


rekultivace těžbou narušených ploch pro zemědělské a lesnické využití
podpora orientace zemědělství na tvorbu a ochranu krajiny
realizace komplexních pozemkových úprav
zábor půdy pro výstavbu
DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

silné stránky

dopravní dostupnost po silnici III. třídy napojující se na silnice II/251 a II/255 (napojení ve vzdálenosti cca 1 km)

dobré dopravní vazby na Most, Chomutov a Žatec

obsluha veřejnou autobusovou dopravou z Mostu a Chomutova

napojení na vodovod, kanalizaci a plyn

existence informačních technologií (internet pro veřejnost)
slabé stránky

poloha mimo železniční trať s osobní přepravou, na území obce jsou pouze vlečky pro převoz uhlí (Bylany)

špatný technický stav některých úseků silnic III. třídy a místních komunikací či nedokončená rekonstrukce silnic
III. třídy a místních komunikací
příležitosti

zlepšení technického stavu silnic

zlepšení obslužnosti veřejnou hromadnou dopravou

vybudování tepelné elektrárny v areálu závodu Hrabák jako významného zdroje elektrické energie?
hrozby

nárůst podílu individuální automobilové dopravy
SOCIODEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY
silné stránky

nízký průměrný věk

blízkost města Most –občanská vybavenost, pracovní příležitosti

základní vybavenost v obci, kvalitní sportovní vybavenost

aktivní spolková činnost - sbor dobrovolných hasičů, Spolek žen, Čtyřlístek, Klub důchodců

podpora společenských aktivit

v obci se nachází veřejná knihovna a restaurace

míra registrované nezaměstnanosti je nižší než je průměr ORP
slabé stránky

nepříznivá vzdělanostní struktura

záporné migrační saldo

málo pracovních příležitostí v obci

v obci se nenachází základní škola ani mateřská škola – nutnost dojíždět

v obci není dostupná lékařská péče
příležitosti

další vzdělávání a rekvalifikace obyvatelstva

využití rekultivovaných ploch pro zařízení volného času
hrozby

v případě útlumu těžby uhlí obec nebude schopna udržet podporu zaměstnanosti, podporu spolkové činnosti a
provoz obecní infrastruktury pro volnočasové aktivity

odliv vzdělaných mladých lidí za lepšími příležitostmi do měst
BYDLENÍ
silné stránky

bydlení v rodinných a bytových domech

upravené centrum obce

existence obecních bytů

probíhající opravy veřejných budov

opatření ke zvýšení bezpečnosti obyvatel (pořízení nových hasičských vozů)
slabé stránky

nízká míra nové bytové výstavby

nedostatek pozemků v majetku obce pro rozvoj obce
příležitosti

rekonstrukce stávajícího bytového fondu

příprava nových ploch pro bydlení vymezených v návrhu ÚP

další zatraktivnění veřejných prostranství, ozelenění
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hrozby


postupné chátrání bytového fondu
REKREACE

silné stránky

rozsáhlá chatová a zahrádkářská oblast

existence nemovitých kulturních památek v obci
slabé stránky

území není z celostátního a regionálního pohledu atraktivní pro rekreaci a cestovní ruch, má negativní image
příležitosti

zřízení dalších cyklostezek a hipostezek

rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch (občerstvení, stravování, ubytování)
hrozby

nezájem turistů a tranzitní charakter obce

zhoršující se ekonomické podmínky regionu se odrazí v nezájmu o investice do infrastruktury cestovního ruchu
HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY
silné stránky

dobrá dopravní dostupnost po silnici

blízkost průmyslových zón v Mostě a v Havrani
slabé stránky

vysoký podíl nekvalifikované pracovní síly

neochota řady obyvatel se rekvalifikovat

špatné dopravní spojení do průmyslových zón
příležitosti

možnosti pro rozvoj ekonomických aktivit v regionu

podpora místních podnikatelských aktivit

využití prostředků z rozvojových programů pro podporu ekonomických aktivit
hrozby

zánik hlavních podnikatelských subjektů v obci a v regionu – ztráta ekonomického potenciálu a pracovních
příležitostí

ztráta zaměstnání řady obyvatel v důsledku útlumu těžby v regionu

významný pokles příjmů obce v případě omezení těžby uhlí – ztráta příjmů za vydobytý nerost, byla by omezena
schopnost obce spravovat svůj současný majetek

Most
HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A GEOLOGIE
silné stránky

dobývací prostory – „Ervěnice, Holešice, Komořany u Mostu, Kopisty I, Kopisty II, Lom II, Most, Slatinice, Souš
II, Souš II, Vršany“ – vše hnědé uhlí

výhradní bilancovaná ložiska nerostných surovin – hnědé uhlí, bentonit

významné geomorofologické útvary Hněvín, Ressl, Široký vrch, Šibeník a další

postupná rekultivace ploch postižených těžbou
slabé stránky

převládající plocha území v rámci středního radonového rizika

významné poškození georeliéfu těžbou

sesuvná území

poddolovaná území (území s nevhodnými podmínkami pro zakládání staveb - lomy, výsypky)
příležitosti

pokračující rekultivace ploch poškozených těžbou

pokračování těžby uhlí při splnění principů udržitelného rozvoje
hrozby

narušení sesuvných a geologicky nestabilních území
VODNÍ REŽIM
silné stránky

Bílina a Luční potok protékající územím města

velký počet vodních nádrží vzniklých při rekultivaci –jezero Vrbenský, Matylda,Benedikt, Čepirohy–„Rákosák“,
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jezero Most
slabé stránky

částečné zatrubnění Bíliny

retenční schopnost krajiny narušená těžbou

nepříznivý technický a ekologický stav vodních ploch a toků

zranitelné oblasti na území obce

záplavová území na Bílině
příležitosti

zlepšení péče o vodní toky a plochy a jejich postupná revitalizace

nárůst ploch travních porostů, lesa a krajinné zeleně za účelem zvýšení retenční schopnosti krajiny
hrozby

další narušení hydrologického a hydrogeologického režimu těžbou
HYGIENA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
silné stránky

zavedený systém třídění a recyklace odpadů

ekologický způsob vytápění z centrálního zdroje
slabé stránky

znečištění ovzduší a hluková zátěž související s těžbou a průmyslovou výrobou

významné znečištění ovzduší a hluková zátěž z dopravy

evidované komunální skládky na území obce

nízká kvalita vody v řece Bílině
příležitosti

omezení těžby a s ní souvisejících provozů a dopravy
hrozby

zhoršování kvality životního prostředí v důsledku nárůstu podílu individuální automobilové dopravy

vybudování tepelné elektrárny v areálu závodu Hrabák a s tím související zhoršení životního prostředí
OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY
silné stránky

příznivý podíl ploch zeleně v zastavěném území

evropsky významná lokalita NATURA 2000 - Kopistská výsypka

příznivě prováděné rekultivace
slabé stránky

poškození krajinného rázu těžbou a dopravními stavbami

nedostatečná ekologická stabilita krajiny

retenční schopnost krajiny narušená těžbou
příležitosti

rekultivace ploch silně narušených těžbou

celková regenerace krajiny po ukončení těžby

zlepšení péče o krajinu a zeleň v sídlech

vymezení a realizace ÚSES

zlepšení průchodnosti krajiny obnovou polních a lesních cest
hrozby

rozvoj těžby s důsledkem narušení přírodních procesů v krajině
ZPF A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA
silné stránky

dobré klimatické podmínky pro zemědělskou výrobu

dobrá kvalita půdy

tradice vinařství

příznivý podíl lesů na území obce
slabé stránky

likvidace ploch zemědělské půdy a lesů těžbou

plochy silně náchylné k erozi na rekultivovaných výsypkách
příležitosti

rekultivace těžbou narušených ploch pro zemědělské a lesnické využití

podpora orientace zemědělství na tvorbu a ochranu krajiny

dotace na zatravňování a zalesňování zemědělské půdy
hrozby
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kontaminace při haváriích těžebních, zemědělských a výrobních provozů
DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

silné stránky

významný dopravní uzel - silnice I/13, I/15, I/27, II/255, železniční trati č. 123, 126, 130 a 135

dobrá dopravní dostupnost Ústí nad Labem, Teplic a dalších center v kraji

obsluha veřejnou autobusovou a vlakovou dopravou

zřízení nových cyklostezek

napojení na vodovod, kanalizaci, plyn a CZT

městská hromadná doprava, příměstská doprava (Litvínov)

existence informačních technologií (internet
slabé stránky

problémy s nedostatečnou kapacitou parkovacích míst

výrazná dopravní zátěž zastavěného území Mostu a dalších částíměsta vyplývající z vysokého počtu dopravně
náročných aktivit a koncentrického uspořádání silniční sítě

zhoršený stav silnice I/13 způsobený velkou dopravní zátěží a poklesy v těžbou ovlivněných plochách

špatný technický stav některých úseků silnic III. třídy a místních komunikací

chybějící přímé napojení na síť dálnic a rychlostních silnic
příležitosti

zlepšení technického stavu silnic a odstranění dopravních závad

plánované přemostění obce Velemyšleves na silnici I/27 – urychlení napojení na silnici R7

zřízení parkovacích domů

další rozvoj sítě cyklostezek

vybudování tepelné elektrárny v areálu závodu Hrabák jako významného zdroje elektrické energie
hrozby

nárůst podílu individuální automobilové dopravy
SOCIODEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY
silné stránky

nadstandardní vybavenost, přesahující rámec ORP

nabídka školských zařízení vysoká, řada středních škol a několik fakult vysokých škol

podpora společenských aktivit

plné zastoupení základní vybavenosti, rovnoměrné pokrytí, řada kulturních zařízení

autodrom, hipodrom, rekreační areály, aguadrom a další bazény a koupaliště, golfové hřiště, in-linové dráhy

dobrá zdravotní vybavenost - nemocnice, záchranná služba, praktičtí a specializovaní lékaři

domy s pečovatelskou službou, penziony pro důchodce
slabé stránky

nepříznivá vzdělanostní struktura obyvatel

vysoká míra registrované nezaměstnanosti

bytové zóny s vysokou koncentrací sociálně problémových skupin
příležitosti

další vzdělávání a rekvalifikace obyvatelstva

využití rekultivovaných ploch pro zařízení volného času

využití prostředků z rozvojových programů pro podporu sociálních aktivit

podpora kulturních a sportovních aktivit
hrozby

hrozba nezaměstnanosti pramenící z ukončení těžby a činnosti hlavních výrobních subjektů v regionu s
důsledkem sociálních problémů

odliv vzdělaných lidí za lepšími příležitostmi do jiných měst

sociální exkluze
BYDLENÍ
silné stránky

relativně mladý bytový fond

dostatek bytového fondu

domy s pečovatelskou službou, penziony pro důchodce
slabé stránky

nízká kulturně architektonická úroveň panelových sídlišť s dopadem na sociální cítění jejich obyvatel

nedostatek pozemků připravených pro individuální výstavbu rodinných domů
příležitosti

rekonstrukce stávajícího bytového fondu

zatraktivnění veřejných prostranství, ozelenění
hrozby
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další segregace národnostních a sociálních skupin
postupné chátrání bytového fondu, vylidňování, další vznik ghett
záměrná devastace bytového fondu na sídlišti Chanov
sociální exkluze
REKREACE

silné stránky

dobré podmínky pro příměstskou rekreaci

využití rekultivovaných území pro rekreační zařízení

atraktivity nadregionálního významu - autodrom, hipodrom, aquadrom, možnosti koupání, lesopark, hrad Hněvín,
areál kostela, golfové hřiště, in-linové dráhy

zřízení nových cyklostezek a turistických tras

sportovní zařízení (hřiště)pro děti a pro seniory

propagace - Centrum rozvoje turismu Mostecka
slabé stránky

území není z celostátního a regionálního pohledu atraktivní pro rekreaci a cestovní ruch, má negativní image
příležitosti

další využití rekultivovaných území pro rekreaci

využití jezera Most po jeho naplnění pro rekreaci

další zřízení cyklostezek

rozvoj incentivního turismu s využitím netradiční nabídky volnočasových aktivit vázaných zejména na
vybavenost nadregionálního významu

rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch (občerstvení, stravování, ubytování)

zlepšovat image regionu
hrozby

nezájem turistů a tranzitní charakter

zhoršující se ekonomické podmínky regionu se odrazí v nezájmu o investice do infrastruktury cestovního ruchu
HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY
silné stránky

dobrá dopravní dostupnost po silnici i železnici

výhodná poloha v rámci aglomerace

nejvyšší investiční pobídky celé ČR

dobré podmínky pro umístění investorů vytvářejících nová pracovní místa a zvyšující obrat místních
subdodavatelů

významné zastoupení zaměstnanosti ve službách

velký počet ekonomických subjektů

podpora rozvoje rekreace v souvislosti s rekultivacemi těžbou postižených území

strategická průmyslová zóna Joseph v Havrani a rozvojová zóna Pod Lajsníkemve vlastnictví města
slabé stránky

pracovní místa založena na méně kvalifikované práci

vysoká míra registrované nezaměstnanosti

neochota řady obyvatel se rekvalifikovat
příležitosti

možnosti pro rozvoj ekonomických aktivit v regionu

nová funkce nevyužívaných brownfields

podpora místních podnikatelských aktivit

využití prostředků z rozvojových programů pro podporu ekonomických aktivit

hrozby

zánik hlavních podnikatelských subjektů v obci a v regionu – ztráta ekonomického potenciálu a pracovních
příležitostí

významný pokles příjmů obce v případě omezení těžby uhlí vlivem snížení daňové výtěžnosti a vlivem poklesu
příjmů za vydobytý nerost

ztráta zaměstnání řady obyvatel v důsledku útlumu těžby v regionu

nedostatečné využití možností pro získání dotačních prostředků z národních a nadnárodních zdrojů
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Obrnice
HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A GEOLOGIE
silné stránky

výhradní bilancovaná ložiska nerostných surovin „Obrnice – Vtelno“– bentonit, „Vtelno – Sedlec u Obrnic“ –
bentonit

chráněná ložisková území

významný geomorfologický útvar Zlatník, Keřový vrch
slabé stránky

sesuvná území
příležitosti

šetrné využívání nerostných surovin zohledňující požadavky udržitelného rozvoje
hrozby

pokračování těžby a s ním související narušení georeliéfu

narušení sesuvných území
VODNÍ REŽIM
silné stránky

Bílina a Srpina protékající územím obce
slabé stránky

záplavové území Bíliny

místní záplavy na Srpině

nízká retenční schopnost krajiny způsobená vysokým podílem orné půdy a zpevněných ploch

srážkově deficitní oblast - srážkový stín Krušných hor

zranitelné oblasti na území obce
příležitosti

zlepšení péče o vodní toky a plochy a jejich postupná revitalizace
hrozby

narušení hydrologického a hydrogeologického režimu těžbou

nedostatek finančních prostředků na vodní toky a jejich revitalizaci
HYGIENA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
silné stránky

zavedený systém třídění a recyklace odpadů

plynofikace obce

zřízení nového sběrného dvora
slabé stránky

znečištění ovzduší a hluková zátěž související s těžbou a průmyslovou výrobou

významné znečištění ovzduší a hluková zátěž z dopravy

špatná kvalita vody v řece Bílině
příležitosti

omezení těžby a s ní souvisejících provozů a dopravy

obecný trend zdravého životního stylu

využití ekologicky vhodnějších zdrojů tepelné energie pro zlepšení kvality ovzduší

osvěta v oblasti separace a recyklace odpadu
hrozby

pokračování těžby s důsledkem zvýšení zátěže všech složek životního prostředí

zhoršování kvality životního prostředí v důsledku nárůstu podílu individuální automobilové dopravy
OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY
silné stránky

významný geomorfologický útvar Zlatník

přírodní atraktivita Osecká vinice
slabé stránky

významné poškození krajinného rázu dopravními stavbami

nízká retenční schopnost krajiny způsobená vysokým podílem orné půdy a zpevněných ploch

bariérový efekt silnice I/13 pro migraci organismů
příležitosti

zlepšení péče o krajinu a zeleň v sídlech

zlepšení průchodnosti krajiny obnovou polních a lesních cest

realizace ÚSES
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hrozby


pokračování těžby s důsledkem narušení přírodních procesů v krajině
ZPF A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA

silné stránky




dobré klimatické podmínky pro zemědělskou výrobu
dobrá kvalita půdy
tradice zemědělství

slabé stránky
příležitosti


hrozby


podpora orientace zemědělství na tvorbu a ochranu krajiny
dotace na zatravňování a zalesňování zemědělské půdy
pokračování těžby s následkem devastace zemědělské půdy a lesů
DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

silné stránky

dobrá dopravní dostupnost po silnici I/13 a po železnici (trať č. 123 a 126, stanice Obrnice)

dobré dopravní vazby na Most, Bílinu a Louny

obsluha veřejnou autobusovou dopravou, vlakovou dopravou a městskou hromadnou dopravou

zřízení cyklostezky

napojení na vodovod, kanalizaci a plyn

existence informačních technologií (internet)
slabé stránky

průchod silnice I/13 obcí

zhoršený stav silnice I/13 způsobený velkou dopravní zátěží

špatný technický stav některých úseků silnic III. třídy a místních komunikací
příležitosti

realizace opatření k eliminaci zátěže ze silnice I/13

zlepšení technického stavu silnic

rozvoj sítě cyklostezek

zlepšení obslužnosti městskou hromadnou dopravou
hrozby

pokračování těžby s důsledkem zvýšení související dopravní zátěže

další nárůst podílu individuální automobilové dopravy
SOCIODEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY
silné stránky

kladný přirozený přírůstek

velmi nízký průměrný věk

blízkost města Most –občanská vybavenost

mateřská a základní škola v obci

podpora společenských aktivit

podpora sociálních aktivit v obci

v obci se nachází kulturní dům, veřejná knihovna,pohostinství a smíšená zboží

zdravotní středisko – praktický lékař a pediatr v obci

dobrá sportovní vybavenost v obci – hřiště, herní prvky
slabé stránky

záporné migrační saldo

vysoká míra registrované nezaměstnanosti

nepříznivá vzdělanostní struktura

málo pracovních příležitostí v obci

sídlištní útvar s hustou koncentrací sociálně vyloučených skupin
příležitosti

další vzdělávání a rekvalifikace obyvatelstva

podpora spolkové činnosti a volnočasových aktivit

využití prostředků z rozvojových programů pro podporu sociálních aktivit

podpora kulturních a sportovních aktivit
hrozby
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hrozba nezaměstnanosti pramenící z ukončení činnosti hlavních výrobních subjektů v regionu s důsledkem
sociálních problémů
odliv vzdělaných mladých lidí za lepšími příležitostmi do měst
sociální exkluze
BYDLENÍ

silné stránky

diverzifikovaná struktura domovního fondu

upravené veřejné prostranství na území obce

zlepšování vzhledu obce odbouráním neobydlených panelových domů

úprava veřejných budov včetně školy a školky
slabé stránky

nízká míra nové bytové výstavby

omezené možnosti pro vymezení ploch pro novou bytovou výstavbu

nedostatek veřejných prostranství plnících funkci veřejné zeleně

bytové zóny s vysokou koncentrací sociálně problémových skupin obyvatelstva
příležitosti

podpora nové bytové výstavby

rekonstrukce stávajícího bytového fondu

zatraktivnění veřejných prostranství, ozelenění
hrozby

postupné chátrání bytového fondu

nedostatek financí na opravy a údržbu bytového fondu

sociální exkluze
REKREACE
silné stránky

dobré podmínky pro příměstskou rekreaci

nemovité kulturní památky

propagace - Centrum rozvoje turismu Mostecka

zřízení cyklostezky
slabé stránky

území není z celostátního a regionálního pohledu atraktivní pro rekreaci a cestovní ruch, má negativní image

není zde adekvátní vybavenost infrastrukturou pro cestovní ruch (občerstvení, stravování, ubytování)
příležitosti

další rozvoj sítě cyklostezek

zřízení hipostezek

rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch (občerstvení, stravování, ubytování)
hrozby

nezájem turistů a tranzitní charakter území

zhoršující se ekonomické podmínky regionu se odrazí v nezájmu o investice do infrastruktury cestovního ruchu
HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY
silné stránky

dobrá dopravní dostupnost po silnici i železnici

přítomnost ekonomických subjektů

blízkost průmyslových zón v Mostě

dobré podmínky pro umístění logistických areálů
slabé stránky

pracovní místa založena na méně kvalifikované práci

vysoká nezaměstnanost

nízká kupní síla obyvatelstva

neochota řady obyvatel se rekvalifikovat
příležitosti

možnosti pro rozvoj ekonomických aktivit v regionu

podpora místních podnikatelských aktivit

využití prostředků z rozvojových programů pro podporu ekonomických aktivit
hrozby

zánik hlavních podnikatelských subjektů v obci a v regionu – ztráta ekonomického potenciálu a pracovních
příležitostí

ztráta zaměstnání řady obyvatel v důsledku útlumu těžby v regionu
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Patokryje
HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A GEOLOGIE
silné stránky

významný geomorfologický útvar Zlatník
slabé stránky
příležitosti
hrozby
VODNÍ REŽIM
silné stránky

Srpina protékající územím obce

vodní nádrž v obci
slabé stránky

místní záplavy na Srpině

nízká retenční schopnost krajiny způsobená vysokým podílem orné půdy a zpevněných ploch

zranitelné oblasti na území obce
příležitosti

nárůst ploch travních porostů, lesa a krajinné zeleně za účelem zvýšení retenční schopnosti krajiny

realizace drobných retenčních nádrží v krajině
hrozby
HYGIENA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
silné stránky

zavedený systém třídění a recyklace odpadů

plynofikace obce
slabé stránky
příležitosti

využití ekologicky vhodnějších zdrojů tepelné energie pro zlepšení kvality ovzduší
hrozby

zhoršování kvality životního prostředí v důsledku nárůstu podílu individuální automobilové dopravy
OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY
silné stránky
slabé stránky

nedostatečná ekologická stabilita krajiny

nízká retenční schopnost krajiny způsobená vysokým podílem orné půdy a zpevněných ploch
příležitosti

zlepšení péče o krajinu a zeleň v sídlech

zlepšení průchodnosti krajiny obnovou polních a lesních cest
hrozby
ZPF A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA
silné stránky




dobré klimatické podmínky pro zemědělskou výrobu
dobrá kvalita půdy
tradice zemědělství

slabé stránky


nízký podíl ploch lesů

příležitosti
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podpora orientace zemědělství na tvorbu a ochranu krajiny
realizace komplexních pozemkových úprav

hrozby
DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
silné stránky

dopravní dostupnost po silnici III. třídy napojující se na silnice I/13 a I/15 (cca 1 km)

dobré dopravní vazby na Most, Bílinu a Louny

obsluha veřejnou autobusovou dopravou a v docházkové vzdálenosti městskou hromadnou dopravou

zřízení nové cyklotrasy

napojení na vodovod, kanalizaci (část obce) a plyn

zavedení informačních technologií (internet pro veřejnost, rozhlas)
slabé stránky

špatný technický stav místních komunikací

absence plošné splaškové kanalizace
příležitosti

zlepšení technického stavu silnic

rozvoj sítě cyklostezek

využití dotací z programů EU na zlepšení veřejné infrastruktury
hrozby

nárůst podílu individuální automobilové dopravy
SOCIODEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY
silné stránky

blízkost města Most –občanská vybavenost, pracovní příležitosti

podpora společenských aktivit

příznivá vzdělanostní struktura

kladný přirozený přírůstek

kladné migrační saldo
slabé stránky

nedostatečná občanská vybavenost – v obci se nachází pouze veřejná knihovna, hostinec a obchod

málo pracovních příležitostí v obci

v obci se nenachází základní škola ani mateřská škola – nutnost dojíždět

v obci není dostupná lékařská péče
příležitosti

další vzdělávání a rekvalifikace obyvatelstva

podpora spolkové činnosti a volnočasových aktivit
hrozby

hrozba nezaměstnanosti pramenící z ukončení činnosti hlavních výrobních subjektů v regionu s důsledkem
sociálních problémů

odliv vzdělaných mladých lidí za lepšími příležitostmi do měst
BYDLENÍ
silné stránky

bydlení v rodinných domech

nová výstavba RD

existence obecních bytů
slabé stránky
příležitosti

dobudování občanské a sportovní vybavenosti v obci

zatraktivnění veřejných prostranství, ozelenění
hrozby
REKREACE
silné stránky

tvrz Patokryje

zřízení nové cyklostezky
slabé stránky
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přetrvávající image špatného životního prostředí

území není z celostátního a regionálního pohledu atraktivní pro rekreaci a cestovní ruch, má negativní image
příležitosti

další rozvoj cyklostezek

rozvoj sítě hipostezek

rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch (občerstvení, stravování, ubytování)
hrozby

zhoršující se ekonomické podmínky regionu se odrazí v nezájmu o investice do infrastruktury cestovního ruchu
HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY
silné stránky

dobrá dopravní dostupnost po silnici
slabé stránky

pracovní místa založena na méně kvalifikované práci

vysoká míra vyjížďky za prací

vysoká míra registrované nezaměstnanost
příležitosti

podpora místních podnikatelských aktivit
hrozby

zánik hlavních podnikatelských subjektů v obci a v regionu – ztráta ekonomického potenciálu a pracovních
příležitostí

ztráta zaměstnání řady obyvatel v důsledku útlumu těžby v regionu

Polerady
HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A GEOLOGIE
silné stránky

výhradní bilancovaná ložiska nerostných surovin–„Počerady“ - písky a štěrky, „Polerady“ – uhlí, „Bylany –
Havraň“ - uhlí

chráněné ložiskové území
slabé stránky


poddolované území

příležitosti


šetrné využívání nerostných surovin zohledňující požadavky udržitelného rozvoje

hrozby
VODNÍ REŽIM
silné stránky

Srpina protékající územím obce
slabé stránky

místní záplavy na Srpině
příležitosti

nárůst ploch travních porostů, lesa a krajinné zeleně za účelem zvýšení retenční schopnosti krajiny

realizace drobných retenčních nádrží v krajině
hrozby

narušení hydrologického a hydrogeologického režimu těžbou
HYGIENA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
silné stránky

zavedený systém třídění a recyklace odpadů
slabé stránky

znečištění ovzduší a hluková zátěž související s dopravou a průmyslovou výrobou

významné znečištění ovzduší a hluková zátěž z dopravy

přetrvávající využití hnědého uhlí k vytápění
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příležitosti

využití ekologicky vhodnějších zdrojů tepelné energie pro zlepšení kvality ovzduší

vybudování tepelné elektrárny v areálu závodu Hrabák a s tím související odstavení vlečky pro transport uhlí do
elektrárny Počerady, která vede zastavěným územím obce
hrozby

možná těžba s důsledkem zvýšení zátěže všech složek životního prostředí

zhoršování kvality životního prostředí v důsledku nárůstu podílu individuální automobilové dopravy
OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY
silné stránky


příznivý podíl ploch zeleně v zastavěném území

slabé stránky


narušená ekologická stabilita území

příležitosti

hrozby



zlepšení péče o krajinu a zeleň v sídlech
možná těžba s důsledkem narušení přírodních procesů v krajině
likvidace zeleně v krajině za účelem zvýšení zemědělské produkce
ZPF A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA

silné stránky

dobré klimatické podmínky pro zemědělskou výrobu

dobrá kvalita půdy

tradice zemědělství
slabé stránky


nízký podíl lesa

příležitosti

podpora orientace zemědělství na tvorbu a ochranu krajiny

dotace na zatravňování a zalesňování zemědělské půdy

realizace komplexních pozemkových úprav
hrozby

zábor kvalitních půd pro výstavbu

možná těžba s následkem devastace zemědělské půdy a lesů
DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
silné stránky

dobrá dopravní dostupnost po silnici II/255

dobré dopravní vazby na Most, Louny, Žatec a Chomutov

obsluha veřejnou autobusovou dopravou

vybudování cyklotrasy

napojení na vodovod

rekonstrukce chodníků

existence informačních technologií (internet pro veřejnost)
slabé stránky

poloha mimo železniční trať s osobní přepravou, na území obce jsou pouze vlečky pro převoz uhlí

absence plošné splaškové kanalizace

průchod silnice II/255 zastavěným územím obce

zátěž dopravou z průmyslového areálu BEST

špatný technický stav některých úseků silnic III. třídy a místních komunikací
příležitosti

zlepšení technického stavu vybraných silnic a odstranění dopravních závad

rozvoj sítě cyklostezek

vybudování tepelné elektrárny v areálu závodu Hrabák a s tím související odstavení vlečky pro transport uhlí do
elektrárny Počerady, která vede zastavěným územím obce
hrozby

možná těžba s důsledkem zvýšení související dopravní zátěže

nárůst podílu individuální automobilové dopravy
SOCIODEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY
silné stránky
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kladné migrační saldo
blízkost města Most –občanská vybavenost
dobrá sportovní vybavenost
Sbor dobrovolných hasičů, Klub žen Polerady, Myslivecké sdružení Polerady, Tělovýchovná jednota Polerady,
Klub stolního tenisu

podpora společenských aktivit

v obci se nachází veřejná knihovna, restaurace, obchod a společenský sál
slabé stránky

záporný přirozený přírůstek

nepříznivá vzdělanostní struktura

vysoký podíl starších obyvatel

málo pracovních příležitostí v obci

v obci se nenachází základní škola ani mateřská škola – nutnost dojíždět

v obci není dostupná lékařská péče
příležitosti

další vzdělávání a rekvalifikace obyvatelstva
hrozby

hrozba nezaměstnanosti pramenící z ukončení činnosti hlavních výrobních subjektů v obci a v regionu

odliv vzdělaných mladých lidí za lepšími příležitostmi do měst
BYDLENÍ
silné stránky

převažující bydlení v rodinných domech

existence bytových domů

probíhající úprava veřejných prostranství a veřejných budov

rekonstrukce chodníků
slabé stránky

limity výstavby vyplývající z ochrany nerostného bohatství
příležitosti

rekonstrukce stávajícího bytového fondu

rekonstrukce veřejných budov

další úpravy veřejných prostranství, ozelenění
hrozby
REKREACE
silné stránky
slabé stránky

nízký počet nemovitých kulturních památek v obci - pouze místního významu

území není z celostátního a regionálního pohledu atraktivní pro rekreaci a cestovní ruch
příležitosti

rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch (občerstvení, stravování, ubytování)

zřízení cyklostezek a hippostezek

vytvoření skanzenu v areálu bývalého statku (ukázka původního hospodaření)
hrozby

nezájem turistů a tranzitní charakter území

zhoršující se ekonomické podmínky regionu se odrazí v nezájmu o investice do infrastruktury cestovního ruchu
HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY
silné stránky

dobrá dopravní dostupnost po silnici

ve srovnání s průměrem ORP nízká míra registrované nezaměstnanosti

dominující průmyslový charakter – tepelná elektrárna Počerady a firma BEST, s.r.o.

blízkost průmyslových zón v Mostě a v Havrani

vznik nových ekonomických subjektů a tím i více pracovních příležitostí v obci
slabé stránky

pracovní místa založena na méně kvalifikované práci

vysoká míra vyjížďky za prací
příležitosti

podpora místních podnikatelských aktivit
hrozby
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ztráta zaměstnání řady obyvatel v důsledku útlumu těžby v regionu

Skršín
HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A GEOLOGIE
silné stránky

významné geomorfologické útvary Chrámecký vrch, Skršínský vrch a Špičák
slabé stránky

sesuvná území
příležitosti
hrozby
VODNÍ REŽIM
silné stránky

Korozlucký a Zaječický potok protékající územím obce

vodní nádrž v Dobrčicích a ve Skršíně, požární nádrž v Chrámcích
slabé stránky

nízká retenční schopnost krajiny způsobená vysokým podílem orné půdy a zpevněných ploch

zranitelné oblasti na území obce
příležitosti

zlepšení péče o vodní toky a plochy a jejich postupná revitalizace

nárůst ploch travních porostů, lesa a krajinné zeleně za účelem zvýšení retenční schopnosti krajiny

realizace drobných retenčních nádrží v krajině
hrozby
HYGIENA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
silné stránky

zavedený systém třídění a recyklace odpadů

plynofikace obce
slabé stránky

významné znečištění ovzduší a hluková zátěž z dopravy

přetrvávající využití hnědého uhlí k vytápění

evidovaná skládka komunálního odpadu na území obce
příležitosti

využití ekologicky vhodnějších zdrojů tepelné energie pro zlepšení kvality ovzduší
hrozby


zhoršování kvality životního prostředí v důsledku nárůstu podílu individuální automobilové dopravy
OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY

silné stránky


hodnotná krajina CHKO České středohoří

slabé stránky

poškození krajinného rázu dopravními stavbami

nedostatečná ekologická stabilita krajiny

nízká retenční schopnost krajiny způsobená vysokým podílem orné půdy a zpevněných ploch
příležitosti

zlepšení péče o krajinu a zeleň v sídlech

zlepšení průchodnosti krajiny obnovou polních a lesních cest
hrozby

likvidace zeleně v krajině za účelem zvýšení zemědělské produkce
ZPF A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA
silné stránky
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dobré klimatické podmínky pro zemědělskou výrobu
dobrá kvalita půdy
tradice zemědělství a tradice ovocnářství a vinařství v Chrámcích

slabé stránky


nízký podíl lesů

příležitosti

podpora orientace zemědělství na tvorbu a ochranu krajiny

realizace komplexních pozemkových úprav
hrozby

zábor kvalitní půdy pro výstavbu
DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
silné stránky

dobrá dopravní dostupnost silnicí I/28 a I/15

dobré dopravní vazby na Most, Louny, Bílinu a Lovosice

obsluha veřejnou autobusovou dopravou a městskou hromadnou dopravou

napojení na vodovod a plyn

turistické trasy na území obce

vybudování cyklotrasy

existence informačních technologií (internet)
slabé stránky

zrušení osobní dopravy na železnici č. 113

průchod silnice I/15 zastavěným územím Skršína a Chrámců

špatný technický stav některých úseků silnic III. třídy a místních komunikací

přetrvávající využívání hnědého uhlí k vytápění

absence plošné splaškové kanalizace v obci
příležitosti

zlepšení technického stavu silnic

návrh a realizace obchvatů silnice I/15 ve Skršíně a v Chrámcích

rozvoj sítě cyklostezek

vybudování plošné splaškové kanalizace
hrozby

nárůst podílu individuální automobilové dopravy
SOCIODEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY
silné stránky

stabilní počet obyvatel

kladné migrační saldo

blízkost měst Most, Louny a Bílina –občanská vybavenost, pracovní příležitosti

podpora společenských aktivit

v obci se nachází veřejná knihovna a restaurace

základní sportovní vybavenost v obci

základní lékařská péče v obci

příznivá vzdělanostní struktura
slabé stránky

vysoký index stáří

v obci se nenachází základní škola ani mateřská škola – nutnost dojíždět
příležitosti

další vzdělávání a rekvalifikace obyvatelstva

podpora spolkové činnosti a volnočasových aktivit
hrozby

hrozba nezaměstnanosti pramenící z ukončení činnosti hlavních výrobních subjektů v regionu s důsledkem
sociálních problémů

odliv vzdělaných mladých lidí za lepšími příležitostmi do měst
BYDLENÍ
silné stránky

bydlení v rodinných domech

probíhající úprava veřejných prostranství

hodnotná urbanistická struktura Skršína a Dobrčic

atraktivní okolí pro bydlení - CHKO České Středohoří
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slabé stránky

limity výstavby vyplývající z ochrany přírody a krajiny
příležitosti

zatraktivnění veřejných prostranství, ozelenění

vybudování další sportovní vybavenosti v obci

úprava veřejných budov a vybudování kulturního zázemí v obci
hrozby
REKREACE
silné stránky

zajímavé přírodní zázemí obce- blízkost Českého středohoří

dobré podmínky pro příměstskou rekreaci

nemovité kulturní památky na území obce
slabé stránky

území není z celostátního a regionálního pohledu atraktivní pro rekreaci a cestovní ruch, má negativní image
příležitosti

rozvoj sítě cyklostezek a hipostezek

rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch (občerstvení, stravování, ubytování)
hrozby

nezájem turistů a tranzitní charakter území

zhoršující se ekonomické podmínky regionu se odrazí v nezájmu o investice do infrastruktury cestovního ruchu
HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY
silné stránky

dobrá dopravní dostupnost po silnici i železnici

ovocnářská a vinařská tradice

přítomnost podnikatelských subjektů

blízkost průmyslových zón v Mostě
slabé stránky

příležitosti

podpora místních podnikatelských aktivit
hrozby

zánik hlavních podnikatelských subjektů v obci a v regionu – ztráta ekonomického potenciálu a pracovních
příležitostí

ztráta zaměstnání řady obyvatel v důsledku útlumu těžby v regionu

Volevčice
HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A GEOLOGIE
silné stránky

prognózní zdroj nevyhrazených nerostů– čedič, písek, štěrkopísek

významný geomorfologický útvar Velká Volavka, Malá Volavka
slabé stránky
příležitosti

šetrné využívání nerostných surovin zohledňující požadavky udržitelného rozvoje
hrozby

pokračování těžby a s ním související narušení georeliéfu
VODNÍ REŽIM
silné stránky


Počeradský potok protékající územím obce

slabé stránky

nízká retenční schopnost krajiny způsobená vysokým podílem orné půdy a zpevněných ploch

záplavová území na Srpině
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příležitosti

nárůst ploch travních porostů, lesa a krajinné zeleně za účelem zvýšení retenční schopnosti krajiny

realizace drobných retenčních nádrží v krajině
hrozby
HYGIENA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
silné stránky

zavedený systém třídění a recyklace odpadů

plynofikace obce
slabé stránky

znečištění ovzduší a hluková zátěž z dopravy
příležitosti
hrozby

pokračování těžby s důsledkem zvýšení zátěže všech složek životního prostředí

další expanze elektrárny Počerady a s tím související zhoršení životního prostředí

zhoršování kvality životního prostředí v důsledku nárůstu podílu individuální automobilové dopravy
OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY
silné stránky

přírodovědecky hodnotná lokalita a chráněné území Velká Volavka

příznivý podíl zeleně v zastavitelných plochách
slabé stránky

narušená ekologická stabilita území

nízká retenční schopnost krajiny způsobená vysokým podílem orné půdy a zpevněných ploch

narušení krajinného rázu elektrárnou Počerady
příležitosti

hrozby



zlepšení průchodnosti krajiny obnovou polních a lesních cest
pokračování těžby s důsledkem narušení přírodních procesů v krajině
likvidace zeleně v krajině za účelem zvýšení zemědělské produkce
ZPF A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA

silné stránky

dobré klimatické podmínky pro zemědělskou výrobu

dobrá kvalita půdy

tradice zemědělství

probíhá realizace komplexních pozemkových úprav
slabé stránky


nízký podíl lesů na území obce

příležitosti

podpora orientace zemědělství na tvorbu a ochranu krajiny

dotace na zatravňování a zalesňování zemědělské půdy
hrozby

zábor kvalitní půdy pro výstavbu a pro rozšíření elektrárny Počerady
DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
silné stránky

dobrá dopravní dostupnost po silnici II/255 a po železnici (trať č. 123, stanice Volevčice)

dobré dopravní vazby na Most, Louny, Žatec a Chomutov

obsluha veřejnou autobusovou a vlakovou dopravou

napojení na vodovod a plyn

existence informačních technologií (internet pro veřejnost)

elektrárna Počerady jako významný zdroj elektrické energie

příspěvek obce na budování malých čistíren odpadních vod u RD
slabé stránky

průchod silnice II/255 obcí

dopravní závada v obci – přechody přes silnice II. a III. třídy
příležitosti
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hrozby



zlepšení technického stavu silnic a odstranění dopravních závad
návrh a realizace obchvatu silnice II/255
rozvoj sítě cyklostezek
pokračování těžby s důsledkem zvýšení související dopravní zátěže
nárůst podílu individuální automobilové dopravy
SOCIODEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY

silné stránky

kladné migrační saldo

blízkost města Most –občanská vybavenost, pracovní příležitosti

Klub žen Volevčice

podpora společenských aktivit

v obci se nachází veřejná knihovna a obchod s potravinami
slabé stránky

vysoký index stáří

záporný přirozený přírůstek

nepříznivá vzdělanostní struktura

málo pracovních příležitostí v obci

vysoké saldo vyjížďky za prací

v obci se nenachází základní škola ani mateřská škola – nutnost dojíždět

v obci není dostupná lékařská péče
příležitosti

další vzdělávání a rekvalifikace obyvatelstva

podpora spolkové činnosti a volnočasových aktivit
hrozby

hrozba nezaměstnanosti pramenící z ukončení činnosti hlavních výrobních subjektů v regionu s důsledkem
sociálních problémů

odliv vzdělaných mladých lidí za lepšími příležitostmi do měst
BYDLENÍ
silné stránky

bydlení v rodinných domech

probíhající výstavba nových rodinných domů

probíhající úprava veřejných prostranství, parků a veřejných budov

vybudování nových chodníků v obci
slabé stránky

omezená atraktivita obce pro bydlení v důsledku sousedství elektrárny Počerady
příležitosti

rozvoj výstavby rodinných domů

zatraktivnění veřejných prostranství, ozelenění
hrozby
REKREACE
silné stránky

přírodní památka Velká Volavka

zachovalý ráz historické zástavby, hodnotné budovy
slabé stránky

území není z celostátního a regionálního pohledu atraktivní pro rekreaci a cestovní ruch, má negativní image
příležitosti

zlepšení propagace obce a jejích hodnot

rozvoj sítě cyklostezek a hipostezek

rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch (občerstvení, stravování, ubytování)
hrozby

snížení atraktivity území rozšířením elektrárny Počerady

nezájem turistů a tranzitní charakter území

zhoršující se ekonomické podmínky regionu se odrazí v nezájmu o investice do infrastruktury cestovního ruchu
HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY
silné stránky

dobrá dopravní dostupnost po silnici i železnici

výhodná poloha v rámci aglomerace
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převládající zemědělská výroba

míra registrované nezaměstnanosti je nižší než v rámci ORP
slabé stránky

pracovní místa založena na méně kvalifikované práci

vysoký podíl nekvalifikované pracovní síly
příležitosti

možnosti pro rozvoj ekonomických aktivit v regionu

podpora místních podnikatelských aktivit
hrozby

zánik hlavních podnikatelských subjektů v regionu – ztráta ekonomického potenciálu a pracovních příležitostí

ztráta zaměstnání řady obyvatel v důsledku útlumu těžby v regionu

Želenice
HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A GEOLOGIE
silné stránky

výhradní bilancované ložisko nerostných surovin a dobývací prostor –„Želenice“ -znělec

chráněné ložiskové území - bentonit

významný geomorfologický útvar Želenický vrch
slabé stránky

rozsáhlá sesuvná území

narušení georeliéfu těžbou znělce
příležitosti

šetrné využití nerostných surovin zohledňující požadavky udržitelného rozvoje
hrozby

pokračování těžby a s ním související další narušení georeliéfu
VODNÍ REŽIM
silné stránky

Bílina, Braňanský a Liběšický potok protékající územím obce
slabé stránky

nízká retenční schopnost krajiny způsobená vysokým podílem orné půdy a zpevněných ploch

záplavové území Bíliny

zranitelné oblasti na území obce
příležitosti

nárůst ploch travních porostů, lesa a krajinné zeleně za účelem zvýšení retenční schopnosti krajiny

realizace drobných retenčních nádrží v krajině
hrozby

narušení hydrologického a hydrogeologického režimu těžbou
HYGIENA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
silné stránky

zavedený systém třídění a recyklace odpadů

plynofikace obce
slabé stránky

významné znečištění ovzduší a hluková zátěž z dopravy

významná hluková zátěž z probíhající těžby

nízká kvalita vody v řece Bílině

přetrvávající využití hnědého uhlí k vytápění
příležitosti

využití ekologicky vhodnějších zdrojů tepelné energie pro zlepšení kvality ovzduší

vybudování protihlukových stěn v obci Liběšice – snížení hluku z dopravy
hrozby

pokračování těžby s důsledkem zvýšení zátěže všech složek životního prostředí

zhoršování kvality životního prostředí v důsledku nárůstu podílu individuální automobilové dopravy
OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY
silné stránky


přírodovědecky hodnotná lokalita a chráněné území Bořeň v blízkosti obce
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slabé stránky

významné poškození krajinného rázu dopravními stavbami
příležitosti

zlepšení péče o krajinu a zeleň v sídlech

zlepšení průchodnosti krajiny obnovou polních a lesních cest
hrozby

pokračování těžby s důsledkem narušení přírodních procesů v krajině
ZPF A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA
silné stránky

dobré klimatické podmínky pro zemědělskou výrobu

dobrá kvalita půdy

tradice zemědělství

vyšší podíl lesní půdy
slabé stránky
příležitosti

podpora orientace zemědělství na tvorbu a ochranu krajiny

realizace komplexních pozemkových úprav
hrozby

pokračování těžby s následkem devastace zemědělské půdy a lesů
DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
silné stránky

dobrá dopravní dostupnost po silnici I/13 a po železnici (trať č. 130, stanice Želenice nad Bílinou)

dobré dopravní vazby na Most a Litvínov

obsluha veřejnou autobusovou a vlakovou dopravou

napojení na vodovod, kanalizaci a plyn

pokrytí území obce informačními technologiemi (internet)
slabé stránky

průchod silnice I/13 obcí (Liběšice)

průchod silnice II/256 obcí

zhoršený stav silnice I/13 způsobený velkou dopravní zátěží

špatný technický stav některých úseků silnic III. třídy
příležitosti

zlepšení technického stavu silnic

realizace opatření k eliminaci zátěže ze silnice I/13

vymezení a realizace obchvatu silnice II/256

rozvoj sítě cyklotras
hrozby

pokračování těžby s důsledkem zvýšení související dopravní zátěže

nárůst podílu individuální automobilové dopravy
SOCIODEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY
silné stránky

kladné migrační saldo

blízkost města Most –občanská vybavenost, pracovní příležitosti

podpora společenských aktivit

v obci se nachází veřejná knihovna, kulturní dům, hostinec a sportovní areál

detašované pracoviště praktického lékaře
slabé stránky

záporný přirozený přírůstek

v obci se nenachází základní škola ani mateřská škola – nutnost dojíždět
příležitosti

hrozby

hrozba nezaměstnanosti pramenící z ukončení činnosti hlavních výrobních subjektů v regionu s důsledkem
sociálních problémů

odliv vzdělaných mladých lidí za lepšími příležitostmi do měst
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BYDLENÍ
silné stránky

bydlení v rodinných domech

upravené centrum obce

atraktivní okolí pro bydlení

rozvoj bytové výstavby
slabé stránky
příležitosti

zatraktivnění veřejných prostranství, ozelenění
hrozby
REKREACE
silné stránky

dobré podmínky pro příměstskou rekreaci

NPR Bořeň

sportovní zařízení (hřiště)

turistická trasa na území obce
slabé stránky

území není z celostátního a regionálního pohledu atraktivní pro rekreaci a cestovní ruch, má negativní image
příležitosti

další rozvoj sítě cyklostezek a hipostezek

rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch (občerstvení, stravování, ubytování)
hrozby

nezájem turistů a tranzitní charakter
HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY
silné stránky

dobrá dopravní dostupnost po silnici i železnici
slabé stránky

pracovní místa založena na méně kvalifikované práci
příležitosti

možnosti pro rozvoj ekonomických aktivit v regionu

podpora místních podnikatelských aktivit
hrozby

zánik hlavních podnikatelských subjektů v obci a v regionu – ztráta ekonomického potenciálu a pracovních
příležitostí

ztráta zaměstnání řady obyvatel v důsledku útlumu těžby v regionu

Analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb - souhrnná SWOT analýza ORP Most
HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A GEOLOGIE
silné stránky

zdroje nerostných surovin – bentonit, keramické jíly a zejména hnědé uhlí

specifické geomorfologické útvary zejména neovulkanické vrcholy v rámci ĆR

vysoký podíl rekultivovaných ploch postižených těžbou

pokračování těžby při splnění principu udržitelného rozvoje
slabé stránky





významná plocha území se středním radonovým rizikem
významné poškození georeliéfu těžbou
sesuvná území
geologicky nestabilní území s nevhodnými základovými poměry - lomy, výsypky, poddolovaná území, stará důlní
díla

příležitosti
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pokračující rekultivace ploch poškozených těžbou
rozvoj rekreačních aktivit na rekultivovaných plochách

hrozby


narušení sesuvných a geologicky nestabilních území
VODNÍ REŽIM

silné stránky

řeka Bílina a její přítoky

vodní nádrže, rybníky a spontánní vodní nádrže ve vytěžených prostorách

přírodní zdroj léčivé hořké vody v Zaječicích
slabé stránky








malá hustota sítě vodních toků
místní záplavy na Srpině, záplavové území Bíliny
významné narušení hydrologického režimu povrchových a podzemních vod těžbou
nízká retenční schopnost krajiny způsobená těžbou a vysokým podílem orné půdy a zpevněných ploch
nepříznivý stav vodních ploch a toků, jejich antopogenní narušení
srážkově deficitní oblast - srážkový stín Krušných hor
zranitelné oblasti

příležitosti

revitalizace vodních toků, obnova jejich biologické hodnoty

nárůst ploch travních porostů, lesa a krajinné zeleně za účelem zvýšení retenční schopnosti krajiny

realizace drobných retenčních nádrží v krajině
hrozby


další narušení hydrologického a hydrogeologického režimu těžbou
HYGIENA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

silné stránky

postupné snižování znečištění ovzduší z průmyslových a energetických provozů

zavedený systém třídění a recyklace odpadů

zavedený systém centrálního vytápění v Mostě
slabé stránky





znečištění ovzduší a hluková zátěž související s těžbou a průmyslovou výrobou
významné znečištění ovzduší a hluková zátěž z dopravy v okolí silnic I. a II. třídy
vysoká míra znečistění vody v řece Bílině
přetrvávající využití hnědého uhlí k vytápění v RD

příležitosti




omezení těžby a s ní souvisejících provozů vč. dopravy
využití ekologicky vhodnějších zdrojů tepelné energie pro zlepšení kvality ovzduší
zlepšení kvality vody v Bílině v důsledku útlumu těžby a průmyslové výroby

hrozby


zhoršování kvality životního prostředí v důsledku nárůstu individuální automobilové dopravy
OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY

silné stránky






hodnotná krajina CHKO České středohoří
plochy unikátních ekosystémů a další přírodovědecky hodnotné lokality a chráněná území
příznivý podíl ploch zeleně v zastavěném území sídel, zejména v Mostě
vymezený ÚSES u většiny obcí
přirozený přechod mezi rekultivovanými územími a původní krajinou Českého středohoří

slabé stránky





významné poškození krajinného rázu těžbou a dopravními stavbami
nízká ekologická stabilita krajiny
nízká retenční schopnost krajiny způsobená těžbou, vysokým podílem orné půdy a zpevněných ploch
přítomnost černých skládek a starých ekologických zátěží

příležitosti
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postupná rekultivace ploch silně narušených těžbou
zlepšení péče o krajinu a zeleň v sídlech
zlepšení průchodnosti krajiny obnovou polních a lesních cest

hrozby



rozvoj těžby s důsledkem narušení přírodních procesů v krajině
likvidace zeleně (trvale travních porostů, sadů a vinic) v krajině za účelem rozvoje zástavby
ZPF A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA

silné stránky





dobré klimatické podmínky pro zemědělskou výrobu
vysoký podíl půd v I. a II. třídě ochrany
tradice zemědělství, ovocnářství a vinařství (Most a Chrámce)
příznivé zastoupení dřevin v lesích, vysoký podíl listnatých stromů

slabé stránky






likvidace ploch zemědělské půdy a lesů těžbou
zábor ZPF pro novou výstavbu
nízký podíl lesa
kontaminace půd arsenem
plochy silně náchylné k erozi na rekultivovaných výsypkách

příležitosti

rekultivace těžbou narušených ploch pro zemědělské a lesnické využití

podpora orientace zemědělství na tvorbu a ochranu krajiny

realizace komplexních pozemkových úprav
hrozby




další zábor kvalitní půdy pro výstavbu
pokračování těžby s následkem devastace zemědělské půdy a lesů
kontaminace půdy při haváriích těžebních, zemědělských a výrobních provozů
DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

silné stránky

dobrá dopravní dostupnost po silnicích I. třídy

dobré dopravní napojení Mostu na celostátní železniční trať

dobrá dopravní dostupnost Ústí nad Labem, Teplic a dalších center v kraji

dobrá obsluha území veřejnou autobusovou dopravou

realizované cyklostezky

napojení vysokého podílu obcí na vodovod, kanalizaci a plyn

existence napojení na informační technologie (internet) v případě malých obcí

elektrárna Počerady jako významný zdroj elektrické energie

vysoký podíl bytových jednotek napojených na centrální vytápění
slabé stránky







poloha ORP mimo významné koridory automobilové dopravy (dálnice, rychlostní silnice)
průchod silnic I. a II. třídy zastavěným územím obcí
zhoršený stav silnice I/13 způsobený velkou dopravní zátěží a poklesy v těžbou ovlivněných plochách
špatný technický stav některých úseků silnic III. třídy a místních komunikací
přetrvávající využívání hnědého uhlí k vytápění
chybějící oddílná kanalizace v některých obcích ORP

příležitosti




zlepšení technického stavu silnic a odstranění dopravních závad
rozvoj sítě cyklostezek
realizace chybějící oddílné kanalizace v příslušných obcích

hrozby

nárůst podílu individuální automobilové dopravy
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SOCIODEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY
silné stránky










stabilní počet obyvatel
nízký průměrný věk obyvatel
nadstandardní vybavenost Mostu, přesahující rámec ORP
základní občanská vybavenost ve většině obcí
aktivní kulturní, společenská, sportovní i spolková činnost v řadě obcí
základní sportovní vybavenost ve většině obcí
výrazně nadstandardní sportovní vybavenost v Mostě, některá zařízení mají nadregionální význam
dobrá zdravotní vybavenost v Mostě - nemocnice, záchranná služba, praktičtí a specializovaní lékaři
dostatečná vybavenost území ORP ubytovacími zařízeními sociální péče v Mostě

slabé stránky







nepříznivá vzdělanostní struktura
vysoká míra registrované nezaměstnanosti
málo pracovních příležitostí v obcích
vysoké saldo vyjížďky za prací do Mostu a v rámci kraje
vysoké saldo vyjížďky za prací mimo ORP i kraj
obytná území s vysokou koncentrací sociálně problémových skupin zejména v Mostě a Obrnicích

příležitosti





další vzdělávání a rekvalifikace obyvatelstva
podpora spolkové činnosti a volnočasových aktivit
využití rekultivovaných ploch pro zařízení volného času
využití prostředků z rozvojových programů pro podporu sociálních aktivit

hrozby

hrozba růstu nezaměstnanosti pramenící z ukončení nebo útlumu hlavních výrobních a těžebních subjektů
v regionu, popř. na ně navazujících podnikatelských subjektů v oblasti služeb a obchodu, riziko exploatace
sociálních problémů

odliv vzdělaných mladých lidí za lepšími příležitostmi mimo region

prohlubující se sociální exkluze v obcích i mimo město Most
BYDLENÍ
silné stránky






relativně mladý bytový fond v Mostě
převažující bydlení v rodinných domech v obcích mimo Most
převážně dobrá úroveň veřejných prostranství v některých obcích a v Mostu
dostatečná vybavenost území ORP ubytovacími zařízeními sociální péče v Mostě
platné územní plány ve většině obcí

slabé stránky





nedostatečná obnova bytového fondu
nízká míra nové bytové výstavby
limity pro výstavbu vyplývající z ochrany ložisek nerostných surovin, ochrany ZPF a ochrany přírody a krajiny
nedostatky v kvalitě a struktuře bytového fondu

příležitosti



hrozby





výstavba nových domů v obcích
rekonstrukce stávajícího bytového fondu
další zatraktivnění veřejných prostranství
pokračující segregace národnostních a sociálních skupin
postupné chátrání bytového fondu, vylidňování, vznik ghett
nedostatek financí na opravy a údržbu bytového fondu
záměrná devastace bytového fondu některými problémovými skupinami obyvatel
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REKREACE
silné stránky









atraktivní přírodní a krajinné zázemí v oblasti CHKO České středohoří a Krušné hory
dobré podmínky pro příměstskou rekreaci
dobrá dostupnost atraktivit cestovního ruchu koncentrovaných převážně v Mostě
dobré podmínky pro každodenní rekreaci ve většině obcí
nemovité památky a chráněná území přírody v řadě obcí
chov koní ve Svinčicích
propagace - Centrum rozvoje turismu Mostecka
realizace cyklostezek

slabé stránky



image neatraktivního průmyslového a těžebního území se špatným životním prostředím
pro turisty atraktivnější lokality v Českém středohoří a v Krušných horách mimo ORP

příležitosti







realizace dalších cyklostezek
zřízení hipostezek
zlepšovat image regionu
rozvoj incentivního turismu s využitím netradiční nabídky volnočasových aktivit vázaných zejména na
vybavenost nadregionálního významu
další rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch (občerstvení, stravování, ubytování)
využití specifických charakteristik rekultivované krajiny jako atraktivit cestovního ruchu

hrozby



přetrvávající nezájem turistů a tranzitní charakter území
zhoršující se ekonomické podmínky regionu se odrazí v nezájmu o investice do infrastruktury cestovního ruchu
HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY

silné stránky





výhodná poloha v rámci podkrušnohorské aglomerace
vysoká podpora do oblasti ekonomiky z celé ČR
existence rozvojových ploch pro různé typy ekonomických aktivit
kvalitní zázemí a pomoc pro investory v Investorském centru v Mostě

slabé stránky






pracovní místa založena na méně kvalifikované práci
poloha ORP mimo významné koridory automobilové dopravy (dálnice, rychlostní silnice)
vysoká míra registrované nezaměstnanosti
vysoká úroveň vyjížďky za prací v rámci ORP a současně mimo ORP
neochota řady obyvatel se rekvalifikovat

příležitosti





podpora místní ekonomiky zejména v oblasti služeb, cestovního ruchu a produkce
vymezení a příprava dalších rozvojových zón (průmyslové zóny, technologické parky, investiční zóny)
využití potenciálu rekultivované krajiny pro hospodářský rozvoj
orientace na jiné segmenty hospodářství než doposud na těžbu a na těžký průmysl

hrozby




zánik hlavních podnikatelských subjektů v regionu – ztráta ekonomického potenciálu a pracovních příležitostí
ztráta zaměstnání řady obyvatel v důsledku útlumu těžby v regionu
významný pokles příjmů obce v případě omezení těžby uhlí vlivem snížení daňové výtěžnosti a vlivem poklesu
příjmů za vydobytý nerost
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3.5 Vyhodnocení územních podmínek pro příznivé životní prostředí,
hospodářský rozvoj a soudržnost společenství obyvatel území
Indikátory udržitelného rozvoje území
111

Míra plánovaného růstu zastavěného území

Využití zastavitelných nebo přestavbových ploch je základním ukazatelem efektivity
využívání území. Vyjadřuje udržitelnou úroveň čerpání území. V kombinaci s vývojem počtu
obyvatel vypovídá o tom, jak se daří zachovávat rovnováhu mezi populačním a územním
vývojem.
Extenzivní růst zastavěného území má negativní důsledky na krajinu, mění kvalitu bydlení
v okrajových částech zástavby tím, že ji obklopuje další zástavbou a pokud se současně
snižuje intenzita využití zastavěného území, zhoršuje se prostorová ekonomika (nárůst podílu
liniových infrastruktur na uživatele, horší ekonomické ukazatele nebo zhoršená prostorová
dostupnost občanského vybavení). Ukazatel má vypovídací schopnost v kontextu s růstem
počtu obyvatel nebo eventuálně s vývojem objemu ekonomické produkce
Míra růstu zastavěného území je vyjádřena podílem zastavitelných ploch podle sledovaného prvku
ÚAP A117 a celkové plochy zastavěného území ÚAP A001.
Použije se vzorec:

ÚAP( A117)
ÚAP( A001)
kde

ÚAP (A001) je zastavěné území
ÚAP (A117) je zastavitelná plocha

kód obce

název obce

567043

Bečov

0,486

567051

Bělušice

0,013

567060

Braňany

0,132

567141

Havraň

2,511

567221

Korozluky

0,408

567248

Lišnice

0,531

567281

Lužice

0,280

567299

Malé Březno

567027

Most

0,137

567337

Obrnice

0,211

567345

Patokryje

1,136

567353

Polerady

0,248

567361

Skršín

0,101

546437

Volevčice

567426

Želenice

0,278

SO ORP Most

0,211

rok 2014

-

-
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Míra naplnění zastavitelných ploch

Ukazatel kvantifikuje „spotřebu“ zastavitelných ploch a může signalizovat jejich vyčerpání.
V kombinaci s vývojem počtu obyvatel vypovídá o tom, jak se daří zachovávat rovnováhu
mezi populačním a územním vývojem.
Míra zaplnění zastavitelných ploch je vyjádřena podílem mezi plochou skutečně zastavěných
pozemků a celkovou zastavitelnou plochou vymezenou územním plánem.
Použije se vzorec:
pl.skut.zastav. pozemků
ÚAP( A117)

kde

ÚAP (A117) je zastavitelná plocha

kód obce

název obce

567043

Bečov

0,035

567051

Bělušice

0,000

567060

Braňany

0,140

567141

Havraň

0,079

567221

Korozluky

0,070

567248

Lišnice

0,000

567281

Lužice

0,270

567299

Malé Březno

567027

Most

0,058

567337

Obrnice

0,462

567345

Patokryje

0,025

567353

Polerady

0,000

567361

Skršín

0,059

546437

Volevčice

567426

Želenice

0,012

ORP Most

0,077

rok 2014

-

-
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Míra recyklace zastavěných pozemků

Míra recyklace území vyjádřená podílem ploch k obnově nebo opětovnému využití
znehodnoceného území (ploch přestavby) na celkové velikosti ploch změn (zastavitelných
ploch a ploch přestavby) je základním ukazatelem efektivity využívání území. Vyjadřuje
udržitelnou úroveň čerpání území
Míra recyklace zastavěných pozemků je vyjádřena podílem plochy k obnově nebo
opětovnému využití znehodnoceného území podle sledovaného prvku ÚAP A004 a celkové
velikosti ploch přestavby a zastavitelných ploch ÚAP A004 + ÚAP A117.

ÚAP( A004)
ÚAP( A004)  ÚAP( A117)





kde
ÚAP (A004) je plocha k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území
(plocha přestavby)
ÚAP (A117) je zastavitelná plocha

kód obce

název obce

567043

Bečov

0,358

567051

Bělušice

0,901

567060

Braňany

0,374

567141

Havraň

0,076

567221

Korozluky

0,209

567248

Lišnice

0,144

567281

Lužice

0,315

567299

Malé Březno

567027

Most

0,527

567337

Obrnice

0,185

567345

Patokryje

0,044

567353

Polerady

0,297

567361

Skršín

0,598

546437

Volevčice

567426

Želenice

0,140

ORP Most

0,400

rok 2014

-

-
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Koeficient ekologické stability (KES)

Koeficient ekologické stability je poměrové číslo a stanovuje poměr ploch tzv. stabilních
a nestabilních prvků ve zkoumaném území (Míchal, 1994). Ekologická stabilita představuje
schopnost krajiny samovolnými vnitřními mechanismy vyrovnávat rušivé vlivy vnějších
faktorů bez trvalého narušení přírodních mechanismů.
Pro Českou republiku byl proveden výpočet KES pro jednotlivé bioregiony. Jeho rozmezí se
pohybuje v rozmezí hodnot 0,2 (převažující orná půda) až 13 (horské oblasti, ve kterých
převažují lesní společenstva).
Koeficient ekologické stability je poměrové číslo, které vyjadřuje poměr ploch stabilních
a nestabilních prvků ve zkoumaném území. Přitom platí:
KES < nebo = 0,1: území s maximálním narušením přírodních struktur, základní ekologické
funkce musejí být trvale nahrazovány technickými zásahy
0,1 < KES < nebo = 0,3: území nadprůměrně využívané, se zřetelným narušením přírodních
struktur, základní ekologické funkce musejí být soustavně nahrazovány technickými zásahy
0,3 < KES < nebo = 1,0: území intenzivně využívané, zejména zemědělskou velkovýrobou,
oslabení autoregulačních pochodů v ekosystémech způsobuje jejich značnou ekologickou
labilitu a vyžaduje vysoké vklady dodatkové energie
1,0 < KES < nebo = 3,0: vcelku vyvážená krajina, v níž jsou technické objekty relativně
v souladu s dochovanými přírodními strukturami, důsledkem je i nižší potřeba
energetickomateriálových vkladů
KES > nebo = 3,0: přírodní a přírodě blízká krajina s výraznou převahou ekologicky stabilních
struktur s nízkou intenzitou využívání krajiny člověkem
Pro výpočet koeficientu se použije vzorec
LP + VP + TTP + Pa + Mo + Sa + Vi
KES =

stabilní ekosystémy
=

OP + AP + Ch

nestabilní ekosystémy

Popis dat potřebných pro výpočet a jejich dosažitelnost
Stabilní ekosystémy

Nestabilní ekosystémy

LP – lesní půda

OP – orná půda

VP – vodní plochy a toky

AP – antorpogenizované plochy

TTP – trvalý travní porost

(zastavěné území, halda/odval,

Pa – pastviny

povrchová těžba/lom)

Mo – mokřady

Ch - chmelnice

Sa – sady
Vi – vinice

Stránka 117 z 192

3. úplná aktualizace ÚAP pro ORP Most - 2014

KES dle ČSÚ1

KES dle ZABAGED2

porovnání / rozdíl

Bečov

0,20

0,43

+ 0,23

567051

Bělušice

0,37

0,35

- 0,02

567060

Braňany

0,33

2,38

+ 2,05

567141

Havraň

0,04

0,11

+ 0,07

567221

Korozluky

0,21

0,46

+ 0,25

567248

Lišnice

0,08

0,14

+ 0,06

567281

Lužice

0,63

1,21

+ 0,58

567299

Malé Březno

0,06

0,25

+ 0,19

567027

Most

0,27

1,05

+ 0,78

567337

Obrnice

0,41

1,50

+ 1,09

567345

Patokryje

0,20

0,80

+ 0,60

567353

Polerady

0,06

0,23

+ 0,17

567361

Skršín

0,24

0,42

+ 0,18

546437

Volevčice

0,06

0,14

+ 0,08

567426

Želenice

0,50

1,81

+ 1,31

ORP Most

0,22

0,59

+ 0,37

kód obce

obec

567043

1 - všechny údaje za období: 31.12.2011, zdroj:
http://vdb.czso.cz/vdbvo/tabparam.jsp?vo=tabulka&cislotab=UAP6020PU_OB1.106&voa=tabulka&go_zobraz=1&verze=0
2 – všechny údaje dle vektorových dat ZABGED, zdroj: CÚZK 2012

Legenda barevného podbarvení (jiná barevná škála než v kartogramu dle dat ZABAGED):
KES < nebo = 0,1: území s maximálním narušením přírodních struktur, základní ekologické funkce musejí být
trvale nahrazovány technickými zásahy
0,1 < KES < nebo = 0,3: území nadprůměrně využívané, se zřetelným narušením přírodních struktur, základní
ekologické funkce musejí být soustavně nahrazovány technickými zásahy
0,3 < KES < nebo = 1,0: území intenzivně využívané, zejména zemědělskou velkovýrobou, oslabení
autoregulačních pochodů v ekosystémech způsobuje jejich značnou ekologickou labilitu a vyžaduje vysoké
vklady dodatkové energie
1,0 < KES < nebo = 3,0: vcelku vyvážená krajina, v níž jsou technické objekty relativně v souladu s
dochovanými přírodními strukturami, důsledkem je i nižší potřeba energetickomateriálových vkladů
KES > nebo = 3,0: přírodní a přírodě blízká krajina s výraznou převahou ekologicky stabilních struktur s nízkou
intenzitou využívání krajiny člověkem
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Rozdíl hodnot KES dle údajů ČSÚ a hodnot zjištěných analýzou vektorových dat ZABAGED
(zdroj: ČÚZK) je způsoben odlišným způsobem stanovení hodnot KES v obou případech.
Zatímco hodnoty KES dle ČSÚ jsou zjišťovány dle údajů v katastru nemovitostí, kde
množství zapsaných údajů (druh pozemku, způsob využití pozemku) neodpovídá často
skutečnosti, vektorová data ZABAGED naopak zohledňují reálný stav využití území tak, jak
se jeví (zjednodušeně řečeno) při pohledu z letadla.
Rozdíly vstupních parametrů výpočtu KES podle obou výše uvedených postupů jsou
nejmarkantnější ve volné krajině. Mostecko navíc představuje v tomto ohledu velmi
specifické území, kde je celá řada značně rozsáhlých pozemků v katastru nemovitostí stále
vedena jako např. „ostatní plocha“ s využitím například „dobývací prostor“, „jiná plocha“,
„manipulační plocha“, „ostatní dopravní plocha“ apod. (nestabilní ekosystémy), neboť tam
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kupříkladu ještě nedávno probíhala povrchová těžba hnědého uhlí, ale ve skutečnosti se na
rekultivovaných plochách po těžbě postupně vyvíjí nová vegetace, která je dle ZABAGED
zahrnuta např. do ploch lesa (stabilní ekosystémy).
Takže zatímco dle katastru nemovitostí a tedy také dle údajů KES dostupných na ČSÚ se
například obec Braňany nebo Želenice jeví jako území relativně ekologicky nestabilní
s nepříznivou hodnotou KES, dle skutečného stavu využití území disponují tyto obce relativně
velkým podílem stabilních ekosystémů (i plochy rekultivací lze totiž z přírodovědeckého
hlediska vnímat jako stabilní ekosystémy, přestože se jedná o vegetaci uměle založenou
a často i v nepůvodních druzích).
213

Ekologická fragmentace nezastavěného území některými liniovými stavbami

Indikátor fragmentace nezastavěného území určený pro hodnocení v rámci územního
plánování je syntetickým ukazatelem, který vyjadřuje míru rozčlenění území člověkem
vytvořenými dělícími prvky, především liniovými stavbami dopravní infrastruktury
a zástavbou. Výskyt bariér v území má dopad primárně ekologický, jakožto překážka pro
migraci druhů a zároveň dopad sociálně-ekonomický, neboť je odrazem míry ekonomického
využívání krajiny, limitem pro aktivity spojené s rekreační funkcí krajiny a jednou
z charakteristik krajinného rázu.
Fragmentace krajiny je měřena s využitím tří ukazatelů:


bariérovost v území (hustotou bariér)



zrnitost A krajinných plošek (průměrnou velikost nefragmentované plošky v převládající
části území)



zrnitost B krajinných plošek (velikostní heterogenita nefragmentovaných krajinných
plošek).

Základem pro hodnocení fragmentace krajiny je rozlišení prvků považovaných za bariéry. Pro
účely tohoto hodnocení (územně plánovacího) jsou za bariéry považovány liniové stavby
dálnic, rychlostních komunikací a silnic 1. a 2. třídy a železničních tratí. Z výpočtu jsou úplně
vyloučena zastavěná území sídel. Podle významu dělícího efektu jsou rozlišeny dopravní
bariéry takto:


dálnice a rychlostní komunikace 6 pruh – 4 body



silnice 1. třídy, dálnice a rychlostní komunikace 4 pruh – 3 body



silnice 1. třídy 2 pruh - 2 body



silnice 2. třídy – 1 bod



vysokorychlostní tratě – 3 body



železnice dvou a vícekolejné – 2 body



železnice ostatní – 1 bod

Ukazatele fragmentace krajiny jsou definovány následujícím způsobem:


Bariérovost v území se vyjadřuje jako hustota délek bariér v území vážených jejich
bodovým hodnocením ve vztahu k rozloze území. Jednotkou je km/km2. Hodnota
ukazatele popisuje synteticky míru zatížení území dělícími překážkami s přihlédnutím k
jejich významu pro biodiverzitu a estetiku.
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Zrnitost A popisuje průměrnou velikost nefragmentované plošky v převládající části
území, měřené v km2 nebo v ha a vyjadřující reprezentativní velikost nefragmentované
části území. Hodnotu lze vypočítat jako průměrnou velikost nefragmentované plošky ze
statistického souboru n největších plošek souhrnně pokrývajících většinu (> 50 %)
sledovaného území. Takto zjištěná hodnota je víceméně komplementární k hodnotě
bariérovosti v území, vysoké hodnoty znamenají větší rozlohu nefragmentovaných
oblastí. Jednotkou je km2



Zrnitost B popisuje heterogenitu velikostní struktury nefragmentovaných plošek
v území. Hodnota indikátoru je rovna procentuálnímu podílu počtu n největších plošek
souhrnně pokrývajících většinu (> 50 %) sledovaného území z celkového počtu všech
plošek v území. Nižší hodnoty přitom vyjadřují větší rozptyl ve velikosti plošek
a nehomogenní ráz krajiny. Výsledek je v %.


hodnoty
indikátoru
bariérovost
kód obce

213

-

název obce

rok 2014

ORP Most

0,683

hodnoty indikátoru 213 – zrnitost A
kód obce

název obce

rok 2014

ORP Most

22,5

hodnoty indikátoru 213 – zrnitost B
kód obce

název obce

rok 2014

ORP Most

7,462
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Bilanční rovnováha mezi populační a pracovištní velikostí

Vyváženost sídelní a pracovištní funkce vyjadřuje kvantitativní soběstačnost lokálního
pracovištního trhu.
Pokud vykazuje sledované území, jež tvoří z hlediska pracovních příležitostí funkční celek,
disparitu mezi kapacitou sídelní a pracovištní funkce, území trpí nadměrnou nezaměstnaností
a oslabuje se sídelní funkce dálkovou vyjížďkou za prací a migrací anebo naopak v případě
převisu pracovištní funkce je území zatěžováno tlakem na další ubytovací zařízení, roste
dopravní zátěž a může se snižovat konkurenceschopnost místních podniků nedostatkem
pracovní síly.
PP
EAO

kde

PP je počet (obsazených) pracovních příležitostí vypočtený ze SLDB pomocí analýzy
dojížďky za prací mezi obcemi; zjišťuje se jako rozdíl mezi EAO bydlícími v obci
minus EAO vyjíždějící plus EAO dojíždějící
EAO je počet ekonomicky aktivních obyvatel

kód obce
567043
567051
567060
567141
567221
567248
567281
567299
567027
567337
567345
567353
567361
546437
567426

obec
Bečov
Bělušice
Braňany
Havraň
Korozluky
Lišnice
Lužice
Malé Březno
Most
Obrnice
Patokryje
Polerady
Skršín
Volevčice
Želenice
ORP Most

počet
obyvatel
2079
188
1169
494
123
181
422
184
68263
2623
402
215
197
94
393

PP
(EAO – EAO
vyjíždějící +
EAO
EAO
EAO
EAO
vyjíždějící
dojíždějící
dojíždějící) PP / EAO
1013
350
121
784
0,77
99
34
232
297
3,00
574
225
118
467
0,81
238
82
76
232
0,98
58
34
71
95
1,64
89
51
48
86
0,97
228
105
55
178
0,78
88
48
63
103
1,17
36542
5082
8560
40020
1,10
1218
447
348
1119
0,92
211
124
6
93
0,44
110
48
50
112
1,02
110
42
21
89
0,81
42
24
11
29
0,69
210
105
30
135
0,64
nesleduje se, dojížďky do ORP a vyjížďky z ORP nejsou dostupné

všechny údaje – období: 31.12.2001 (SLDB 2001)
zdroj.: http://notes3.czso.cz/xu/redakce.nsf/i/4130_03_4205_pdf_dojizdka_most/$File/4130-03-4205.pdf
Poznámky:
EAO
ekonomicky aktivní obyvatelé
PP
počet obsazených pracovních příležitostí
Mezi osoby zařazené do dojížďky mohly být zahrnuty jen ty osoby, které uvedly konkrétní cílové místo dojížďky » údaje proto
mohou být zkreslující!
Dojížďka – tabulka se vztahuje na „zaměstnané osoby vyjíždějící do zaměstnání podle odvětví ekonomické činnosti“ nikoli
na EAO
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Diverzita nového bydlení

Indikace poměru realizovaných a plánovaných ploch alokovaných pro jednotlivé typy bydlení
může pořizovatelům územního plánu sloužit ke konfrontaci územního plánu s reálnou
poptávkou po daných typech a hustotách obytné zástavby. Tento ukazatel spolu s ukazatelem
prostorové dostupnosti infrastruktur může vést k důslednějšímu vynucování poměru obou
typů bydlení tím, že se omezí nabídka těch zastavitelných ploch, které vychylují daný poměr.
Ukazatel měří úměrnost mezi plánovaným a realizovaným poměrem ploch určených pro
bydlení v rodinných domech a bydlení v bytových domech.

BD plan
RD plan

BD real
RD real
kde

BDplan jsou zastavitelné plochy resp. plochy přestavby pro bydlení v bytových
domech (BH)
RDplan jsou zastavitelné plochy resp. plochy přestavby pro bydlení v rodinných
domech (BI)
BDreal jsou realizované části zastavitelných ploch resp. ploch přestavby pro bydlení
v bytových domech (BH)
RDreal jsou realizované části zastavitelných ploch resp. ploch přestavby pro bydlení
v rodinných domech (BI)

kód obce

název obce

567043

Bečov

-

567051

Bělušice

-

567060

Braňany

-

567141

Havraň

-

567221

Korozluky

-

567248

Lišnice

-

567281

Lužice

-

567299

Malé Březno

-

567027

Most

567337

Obrnice

-

567345

Patokryje

-

567353

Polerady

-

567361

Skršín

-

546437

Volevčice

-

567426

Želenice

-

ORP Most

rok 2014

0,686

0,383
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Podíl obyvatel v sídlech v dostupnosti zařízení předškolní výchovy

Sledování podílu obyvatelstva, který žije v sídlech, kde se nachází zařízení předškolní
výchovy.
Existence zařízení předškolní výchovy v místě je významným faktorem pro průběžnou
regeneraci obytné funkce zejména na venkově. Ukazatel je vhodné sledovat a vyhodnocovat
především pro venkovská území, tedy mimo obce nad 10 000 obyvatel. Z praktických důvodů
(propojení na databázi o obyvatelstvu a na běžnou statistiku) se považuje za sídlo katastrální
území. Ukazatel se sleduje za katastrální území v územním obvodu ORP, obce s počtem
obyvatel 10 000 a více se do sledování nezařazují, je však žádoucí zařadit ty části (katastrální
území) takovýchto obcí, které jsou prostorově oddělené.
Ukazatel je významný pro sociální udržitelnost rozvoje území: zánik místní mateřské školy
předznamenává odchod především mladých rodin, které mají nebo plánují mít děti. Dochází
tak k nevyrovnané věkové struktuře s převažujícím podílem seniorů, jež v důsledcích
způsobuje oslabení pilíře soudržnosti společenství obyvatel území a regresivní populační
vývoj.
Ukazatel se kvantifikuje jako podíl počtu obyvatel sídel se zařízením předškolní výchovy k
celkovému počtu obyvatel sledovaného území.

obyv( MŠ )
obyv
kde

obyv je počet obyvatel v obci
obyv(MŠ) je počet obyvatel v katastrálním území s mateřskou školou

kód obce

obec

katastrální území

567043

Bečov

Bečov u Mostu

567051

567060

Bělušice

Braňany

1

počet obyvatel
v katastrálním území2 počet obyvatel v obci 2
1664

Milá

26

Zaječice u Bečova

27

Kamenná Voda

0

Stránce

0

Židovice u Bečova

0

Bedřichův Světec

29

Bělušice

96

Odolice

63

Braňany

1208

Kaňkov

27

obyv( MŠ )
obyv

1717

0,9691322

188

-

1235

0,9781376

567141

Havraň

Havraň

548

548

1

567221

Korozluky

Korozluky

156

195

-

Sedlec u Obrnic

39

567248

Lišnice

Lišnice

220

220

-

567281

Lužice

Lužice u Mostu

395

470

0,8404255
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kód obce

obec

katastrální území1
Svinčice

567299

567027

Malé Březno

Most

0

Holešice

0

Malé Březno

236

Čepirohy

479

Dřínov u Komořan

0

Ervěnice

0

Hořany

13

Komořany u Mostu

0

Konobrže

0

Kopisty

0

Most I

21

Pařidla

Obrnice

-

66764

0,9740878

2413

0,8901782

0
205

Skyřice

264

Slatinice u Mostu

0

Souš

0

Střimice

0

Třebušice

0

Velebudice

0

Vtelno

748

České Zlatníky

196

Obrnice

236

65.034

Rudoltice nad Bílinou

Chanov

obyv( MŠ )
obyv

75

Bylany u Mostu

Most II

567337

počet obyvatel
v katastrálním území2 počet obyvatel v obci 2

69
2.148

567345

Patokryje

Patokryje

435

435

-

567353

Polerady

Polerady

231

231

-

567361

Skršín

Dobrčice u Skršína

64

226

-

Chrámce

46

91

91

-

498

-

Skršín

116

546437

Volevčice

Volevčice

567426

Želenice

Liběšice u Želenic

145

Želenice u Mostu

353
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kód obce

obec
ORP Most

katastrální území1

počet obyvatel
v katastrálním území2 počet obyvatel v obci 2

obyv( MŠ )
obyv

nepočítá se, indikátor je postavený na přesné jednotky katastry a obce

1 – tučně jsou označeny katastrální území s mateřskou školou
2 - všechny údaje k roku 2012, zdroj: Magistrát města Mostu, Odbor správních činností – oddělení matriky a dokladů
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Podíl obyvatel v sídlech v dostupnosti základních škol

Sledování podílu obyvatelstva, který žije v sídle, kde se nachází základní škola
Existence zařízení předškolní výchovy v místě je významným faktorem pro průběžnou
regeneraci obytné funkce zejména na venkově. Ukazatel je vhodné sledovat a vyhodnocovat
především pro venkovská území, tedy mimo obce nad 10 000 obyvatel. Z praktických důvodů
(propojení na databázi o obyvatelstvu a na běžnou statistiku) se považuje za sídlo katastrální
území. Ukazatel se sleduje za katastrální území v územním obvodu ORP, obce s počtem
obyvatel 10 000 a více se do sledování nezařazují, je však žádoucí zařadit ty části (katastrální
území) takovýchto obcí, které jsou prostorově oddělené.
Ukazatel je významný pro sociální udržitelnost rozvoje území: zánik místní mateřské školy
předznamenává odchod především mladých rodin, které mají nebo plánují mít děti. Dochází
tak k nevyrovnané věkové struktuře s převažujícím podílem seniorů, jež v důsledcích
způsobuje oslabení pilíře soudržnosti společenství obyvatel území a regresivní populační
vývoj.
Ukazatel se kvantifikuje jako podíl počtu obyvatel sídel se zařízením základního školského
vybavení k celkovému počtu obyvatel sledovaného území.

obyv( ZŠ )
obyv
kde

obyv je počet obyvatel v obci
obyv(ZŠ) je počet obyvatel v katastrálním území se základní školou alespoň s 1.-5.
ročníkem

kód obce

obec

katastrální území1

567043

Bečov

Bečov u Mostu

567051

567060

Bělušice

Braňany

počet obyvatel
v katastrálním území2 počet obyvatel v obci 2
1664

Milá

26

Zaječice u Bečova

27

Kamenná Voda

0

Stránce

0

Židovice u Bečova

0

Bedřichův Světec

29

Bělušice

96

Odolice

63

Braňany

1208

Kaňkov

27

obyv( ZŠ )
obyv

1717

0,9691322

188

-

1235

0,9781376

567141

Havraň

Havraň

548

548

-

567221

Korozluky

Korozluky

156

195

-

Sedlec u Obrnic

39

567248

Lišnice

Lišnice

220

220

-

567281

Lužice

Lužice u Mostu

395

470

-

Svinčice

75
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počet obyvatel
v katastrálním území2 počet obyvatel v obci 2

kód obce

obec

katastrální území1

567299

Malé Březno

Bylany u Mostu

0

Holešice

0

567027

Most

Malé Březno

236

Čepirohy

479

Dřínov u Komořan

0

Ervěnice

0

Hořany

13

Komořany u Mostu

0

Konobrže

0

Kopisty

0

Most I

21

Most II

Obrnice

-

66764

0,9740878

2413

0,8901782

0
nad

Skyřice

567337

236

65.034

Pařidla
Rudoltice
Bílinou

obyv( ZŠ )
obyv

205

264

Slatinice u Mostu

0

Souš

0

Střimice

0

Třebušice

0

Velebudice

0

Vtelno

748

České Zlatníky

196

Chanov
Obrnice

69
2.148

567345

Patokryje

Patokryje

435

435

-

567353

Polerady

Polerady

231

231

-

567361

Skršín

Dobrčice u Skršína

64

226

-

Chrámce

46

91

91

-

498

-

Skršín

116

546437

Volevčice

Volevčice

567426

Želenice

Liběšice u Želenic

145

Želenice u Mostu

353

ORP Most

nepočítá se, indikátor je postavený na přesné jednotky katastry a obce

1 – tučně jsou označeny katastrální území se základní školou alespoň s 1.-5. ročníkem (včetně speciálních základních škol)
2 - všechny údaje k roku 2012, zdroj: Magistrát města Mostu, Odbor správních činností – oddělení matriky a dokladů
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Podíl zastavitelných ploch pro bydlení v dostupnosti zařízení předškolní výchovy

Sledování podílu zastavitelných ploch určených pro bydlení, které jsou v pěší dostupnosti
k zařízením předškolní výchovy.
Přijatelná vzdálenost mezi předškolním/školským zařízením a bydlištěm (ideálně jeho pěší
dostupnost) je důležitou součástí kvality bydlení pro rodinu s dětmi (před)školního věku.
Pokud vzdálenost mezi bydlištěm a předškolním/školským zařízením nemůže dítě/žák
překonat pěšky, je třeba pro něj zajistit jiný způsob přepravy – veřejnou dopravou nebo autem
svého rodiče. Dochází tak k nárůstu nákladů veřejného sektoru (příspěvky krajů na
obslužnost, potřeba zřizovat parkoviště u předškolního/školského zařízení) i soukromého
sektoru (náklady na jízdné, popřípadě výdaje spojené s individuální automobilovou dopravou,
ušlý zisk rodičů dopravujících děti autem) Často dochází také k oslabení soudržnosti
společenství obyvatel území (děti se začínají rozlišovat podle způsobu přepravy).
jako podíl zastavitelných ploch pro bydlení v okruhu alespoň 400 m od mateřské školy k
celkové velikosti zastavitelných ploch určených pro bydlení.

ÚAP( A117) Bydl  bufferMŠ   400m
ÚAP( A117) Bydl 

=

zastaviteln é _ plochy _ urč . _ k _ bydlení _ v _ okruhu _ do _ 400m _ od _ MŠ
zastaviteln é _ plochy _ urč . _ k _ bydlení
kde

ÚAP (A117)

Bydl je zastavitelná plocha pro bydlení

MŠ je mateřská škola
buffer je plocha pokrývající okruh 400 m od MŠ získaná geoanalýzou
kód obce

název obce

567043

Bečov

0,812

567051

Bělušice

0,000

567060

Braňany

0,000

567141

Havraň

0,973

567221

Korozluky

0,000

567248

Lišnice

0,000

567281

Lužice

0,858

567299

Malé Březno

567027

Most

0,003

567337

Obrnice

0,159

567345

Patokryje

0,000

567353

Polerady

0,000

567361

Skršín

0,000

546437

Volevčice

567426

Želenice

0,000

ORP Most

0,158

rok 2014

-

-
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Podíl zastavitelných ploch pro bydlení v dostupnosti základních škol

Sledování podílu zastavitelných ploch určených pro bydlení, které jsou v pěší dostupnosti
k základním školským zařízením.
Přijatelná vzdálenost mezi předškolním/školským zařízením a bydlištěm (ideálně jeho pěší
dostupnost) je důležitou součástí kvality bydlení pro rodinu s dětmi (před)školního věku.
Pokud vzdálenost mezi bydlištěm a předškolním/školským zařízením nemůže dítě/žák
překonat pěšky, je třeba pro něj zajistit jiný způsob přepravy – veřejnou dopravou nebo autem
svého rodiče. Dochází tak k nárůstu nákladů veřejného sektoru (příspěvky krajů na
obslužnost, potřeba zřizovat parkoviště u předškolního/školského zařízení) i soukromého
sektoru (náklady na jízdné, popřípadě výdaje spojené s individuální automobilovou dopravou,
ušlý zisk rodičů dopravujících děti autem) Často dochází také k oslabení soudržnosti
společenství obyvatel území (děti se začínají rozlišovat podle způsobu přepravy).
Dílčí ukazatel Podíl zastavitelných ploch pro bydlení v dostupnosti základních školských
zařízení se kvantifikuje jako podíl zastavitelných ploch pro bydlení v okruhu alespoň 600 m
od základní školy (alespoň pro 1.–5. ročník) k celkové velikosti zastavitelných ploch
určených pro bydlení.

ÚAP( A117) Bydl  bufferZŠ   600m
ÚAP( A117) Bydl 

=
zastaviteln é _ plochy _ urč . _ k _ bydlení _ v _ okruhu _ do _ 600m _ od _ ZŠ
zastaviteln é _ plochy _ urč . _ k _ bydlení

kde

ÚAP (A117)

Bydl je zastavitelná plocha pro bydlení

ZŠ je základní škola
buffer je plocha pokrývající okruh 600 m od ZŚ získaná geoanalýzou
kód obce

název obce

567043

Bečov

1,000

567051

Bělušice

0,000

567060

Braňany

0,360

567141

Havraň

0,000

567221

Korozluky

0,000

567248

Lišnice

0,000

567281

Lužice

0,000

567299

Malé Březno

567027

Most

0,101

567337

Obrnice

0,334

567345

Patokryje

0,018

567353

Polerady

0,000

567361

Skršín

0,000

546437

Volevčice

567426

Želenice

0,000

ORP Most

0,125

rok 2014

-

-
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425 Dostupnost veřejných prostranství
zastavitelných ploch pro bydlení

plnících

funkci

veřejné

zeleně

ze

Ukazatel vyjadřuje kvalitu urbanizovaného území podílem zastavitelných ploch určených pro
bydlení, v jejichž sousedství se nachází plochy veřejné zeleně.
Dostupnost veřejné zeleně je jedním z atributů kvalitního bydlení, což se projevuje především
v sociálním pilíři udržitelného rozvoje. Urbanizovaná území se špatnou dostupností veřejné
zeleně se stávají méně atraktivními pro bydlení. Z tohoto důvodu se zde mohou koncentrovat
sociálně vyloučené skupiny. To se projevuje i v poptávce po bydlení v tomto území: platí, že
sousedství nebo výhled do parku či do jiného zeleného veřejného prostranství výrazně zvyšuje
atraktivitu, a tedy i cenu bydlení.
Ukazatel se kvantifikuje jako podíl zastavitelných ploch pro bydlení v okruhu dostupnosti
alespoň 1000 m k ploše veřejné zeleně o velikosti alespoň 0,2 ha k celkové velikosti
zastavitelných ploch pro bydlení podle územního plánu.

ÚAP( A117) Bydl  bufferPlZel  0,2ha  1000m
ÚAP( A117)
=

zastaviteln é _ plochy _ urč . _ k _ bydlení _ v _ okruhu _ do _ 1000m _ od _ veř . _ zeleně
zastaviteln é _ plochy _ urč . _ k _ bydlení

kde

ÚAP (A117)

Bydl je zastavitelná plocha pro bydlení

PlZel  0,2 ha je veřejné prostranství s funkcí veřejné zeleně o ploše alespoň 0,2ha
buffer je plocha pokrývající okruh 1000 m od plochy veřejného prostranství s funkcí
zeleně získaná geoanalýzou
kód obce

název obce

567043

Bečov

0,000

567051

Bělušice

1,000

567060

Braňany

1,000

567141

Havraň

1,000

567221

Korozluky

1,000

567248

Lišnice

0,665

567281

Lužice

0,858

567299

Malé Březno

567027

Most

0,919

567337

Obrnice

0,126

567345

Patokryje

0,000

567353

Polerady

1,000

567361

Skršín

0,000

546437

Volevčice

567426

Želenice

1,000

ORP Most

0,722

rok 2014

-

-
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511

Podíl zastavitelných ploch pro bydlení v záplavovém území

Ukazatel vyjadřuje riziko škod, které vyplývá z případného umísťování nových staveb
v záplavovém území
V záplavovém území lze mimo aktivní zónu za určitých podmínek připustit územní rozvoj,
nicméně tento rozvoj je vždy spojen se zvýšeným rizikem škod a nákladů na jejich odstranění
v případě povodně. Vymezení zastavitelných ploch v záplavovém území tedy znamená i při
dodržení platných právních předpisů disparitní rozvoj, který lze odůvodnit jen významnými
přínosy, například posílením obytné funkce v atraktivním území centra například s výrazným
převisem kanceláří a obchodů. Dotčeny jsou sociální a ekonomický pilíř udržitelného rozvoje:
sociální tím, že může být ohrožena kvalita života v případě povodně, ekonomický náklady na
evakuaci a odstranění škod na majetku.
Ukazatel se kvantifikuje jako podíl zastavitelných ploch pro bydlení v záplavovém území z
celkové velikosti zastavitelných ploch pro bydlení.
[ÚAP(A117)] ^ Bydl ^ [ÚAP(A050) – ÚAP(A051)] =
v záplavovém území mimo aktivní zónu
kde

ÚAP (A117)

zastavitelné plochy pro bydlení

Bydl je zastavitelná plocha pro bydlení

ÚAP(A050) je záplavové území
ÚAP(A051) je aktivní zóna záplavového území

kód obce

název obce

567043

Bečov

0,000

567051

Bělušice

0,000

567060

Braňany

0,000

567141

Havraň

0,000

567221

Korozluky

0,000

567248

Lišnice

0,162

567281

Lužice

0,000

567299

Malé Březno

567027

Most

0,000

567337

Obrnice

0,000

567345

Patokryje

0,021

567353

Polerady

0,001

567361

Skršín

0,000

546437

Volevčice

567426

Želenice

0,026

ORP Most

0,006

rok 2014

-

-
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511

Podíl zastavitelných ploch v záplavovém území

Ukazatel vyjadřuje riziko škod, které vyplývá z případného umísťování nových staveb
v záplavovém území.
V záplavovém území lze mimo aktivní zónu za určitých podmínek připustit územní rozvoj,
nicméně tento rozvoj je vždy spojen se zvýšeným rizikem škod a nákladů na jejich odstranění
v případě povodně. Vymezení zastavitelných ploch v záplavovém území tedy znamená i při
dodržení platných právních předpisů disparitní rozvoj, který lze odůvodnit jen významnými
přínosy. Dotčeny jsou sociální a ekonomický pilíř udržitelného rozvoje: sociální tím, že může
být ohrožena kvalita života v případě povodně, ekonomický náklady na evakuaci a odstranění
škod na majetku.
Ukazatel se kvantifikuje jako podíl zastavitelných ploch v záplavovém území z celkové
velikosti zastavitelných ploch.
[ÚAP(A117)] ^ [ÚAP(A050) – ÚAP(A051)] = zastavitelné plochy v záplavovém území
mimo aktivní zónu
kde

ÚAP (A117) je zastavitelná plocha
ÚAP(A050) je záplavové území
ÚAP(A051) je aktivní zóna záplavového území

kód obce

název obce

567043

Bečov

0,000

567051

Bělušice

0,000

567060

Braňany

0,000

567141

Havraň

0,000

567221

Korozluky

0,000

567248

Lišnice

0,118

567281

Lužice

0,000

567299

Malé Březno

567027

Most

0,019

567337

Obrnice

0,006

567345

Patokryje

0,016

567353

Polerady

0,424

567361

Skršín

0,000

546437

Volevčice

567426

Želenice

0,080

ORP Most

0,015

rok 2014

-

-
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Hodnocení jednotlivých obcí
Obec: Bečov
faktor

Hodnoty
(obec/ORP)

Kritérium hodnocení

Dílčí
+/-

ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
STAV OKOLNÍ KRAJINY

Koeficient ekologické stability (ZABAGED)

(0,43/0,59)

PRŮCHOD SILNICE I. NEBO II. TŘÍDY ZÚ OBCE
PROBÍHAJÍCÍ TĚŽBA
BLÍZKOST DALŠÍCH VELKÝCH ZDROJŮ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ
HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ
dobývací prostory

OCHRANNA PŘÍRODY
A KRAJINY
HYGIENA ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ
VODNÍ REŽIM
ZPF a PUPFL

chráněná ložisková území
ložiska nerostných surovin
poddolovaná území
sesuvná území
chráněná území a prvky NATURA 2000
zavedený systém třídění a recyklace odpadů
skládky a jiné ekologické zátěže v území
vodní zdroje
podíl orné půdy ze ZPF (%)
podíl lesů z celkové výměry (%)

(82,5/81,2)
(2,1/8,2)

-*
vyšší než průměr ORP = plus, nižší než průměr ORP = mínus
ano = mínus, ne = plus

+

+

ano = mínus, ne = plus

-

-

ano = mínus, ne = plus

-

-

ano = mínus, ne = plus
ano = mínus, ne = plus
ano = mínus, ne = plus
ano = mínus, ne = plus
ano = mínus, ne = plus
ano = plus, ne = mínus

-

-

ano = plus, ne = mínus
ano = mínus, ne = plus
ano = plus, ne = mínus

+
+
+
+

vyšší než průměr ORP = plus, nižší než průměr ORP = mínus
vyšší než průměr ORP = plus, nižší než průměr ORP = mínus

+
-

ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ
EKONOMICKÁ
ATRAKTIVITA ÚZEMÍ
PLOCHY ROZVOJE
NEZAMĚSTNANOST
VYVÁŽENOST SÍDELNÍ A
PRACOVIŠTNÍ FUNKCE
VYBAVENOST ÚZEMÍ
TECHNICKOU INFR.

Suma
+/-

+
+
+
0

+

Vzdálenost od významných komunikací (silnice I. a II. třídy)
dostupnost veřejnou dopravou (vlak, BUS, MHD)
plochy výroby a podnikání

do 2 km = plus, nad 2 km = mínus
dobrá (2 a více forem) = plus, špatná = mínus
ano = plus, ne = mínus

+
+

0
+

Podíl nezaměstnaných osob (%)

vyšší než průměr ORP = mínus, nižší než průměr ORP = plus

-

-

bilanční rovnováha mezi populační a pracovištní velikostí

od 0,8 – 1,2 = plus, méně než 0,8 a více než 1,2 = mínus

-

-

zásobování vodou
zásobování plynem
odkanalizování

ano = plus, ne = mínus
ano = plus, ne = mínus
ano = plus, ne = mínus

+
+
+

+

(16,5/12,9)
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REKREACE

EKOLOGICKÁ RIZIKA

atraktivní místo pro cestovní ruch
turistické stezky, naučné stezky
cyklostezky, cyklotrasy

vymezené
zastavitelných
ploch
pro bydlení
v záplavovém území
vymezené zastavitelné plochy v záplavovém území

ano = plus, ne = mínus
ano = plus, ne = mínus
ano = plus, ne = mínus
ano = mínus, ne = plus

+
+
+
+
+

OBČANSKÁ
VYBAVENOST

SOCIODEMOGRAFICKÉ
UKAZATELE

ROZVOJ PLOCH PRO
BYDLENÍ
ATRAKTIVITA BYDLENÍ
REKREACE

EKOLOGICKÁ RIZIKA

+

ano = mínus, ne = plus

ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL
POLOHA A DOSTUPNOST

+

+

vzdálenost od významných komunikací
dostupnost veřejnou dopravou (vlak, BUS, MHD)

do 2 km = plus, nad 2 km = mínus
dobrá (2 a více forem) = plus, špatná = mínus

+

kulturní zařízení
zdravotní péče
předškolní a školní zařízení
sociální oblast
sportovní zařízení
přirozený přírůstek
saldo migrace
index stáří
(59,4/95,7)
podíl obyvatel s VŠ vzděláním (%)
(2,7/5,3)
podíl osob bez vzdělání nebo se zákl. (39,1/31)
vzděláním (%)
počet dokončených bytových jednotek (2010 – 2011) 0

dostateční = plus, základní = 0, nedostatečná = mínus
dostateční = plus, základní = 0, nedostatečná = mínus
dostateční = plus, základní = 0, nedostatečná = mínus
dostateční = plus, základní = 0, nedostatečná = mínus
dostateční = plus, základní = 0, nedostatečná = mínus
kladný = plus, záporný = mínus
kladné = plus, záporné = mínus
vyšší než průměr ORP = mínus, nižší než průměr ORP = plus
vyšší než průměr ORP = plus, nižší než průměr ORP = mínus
vyšší než průměr ORP = mínus, nižší než průměr ORP = plus

+
+
+
+
+
+
-

méně než 3 = mínus, více než 3 = plus

-

-

od 0 - 0,8 = mínus, 0,8 – 1 = plus
ano = plus, ne = mínus
ano = plus, ne = mínus
ano = plus, ne = mínus
ano = mínus, ne = plus

+
+
+

-

dostupnost veřejných prostranství plnících funkci veřejné
zeleně ze zastavitelných ploch pro bydlení
možnosti každodenní rekreace (hřiště, sportoviště apod.)
turistické stezky, naučné stezky
cyklostezky, cyklotrasy

vymezené
zastavitelných
v záplavovém území

ploch

pro

bydlení

+ **

+

-

+

+

+

* Přesto, že došlo k rovnosti znamének, byl pilíř životního prostředí vyhodnocen záporně a to z důvodu, že probíhající těžba a zdroje znečištění ovzduší, zde mají výrazný negativní vliv.
** Faktor „poloha a dostupnost“ byl vyhodnocen kladně, protože pro soudržnost společenství obyvatel se jeví jako výhodnější dostupnost veřejnou dopravou, než vzdálenost od významných
komunikací
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Obec: Bělušice
faktor

Hodnoty
(obec/ORP)

Kritérium hodnocení

Dílčí
+/-

ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
STAV OKOLNÍ KRAJINY
Koeficient ekologické stability (ZABAGED)
PRŮCHOD SILNICE I. NEBO II. TŘÍDY ZÚ OBCE
PROBÍHAJÍCÍ TĚŽBA
BLÍZKOST DALŠÍCH VELKÝCH ZDROJŮ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ
HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ

OCHRANNA PŘÍRODY
A KRAJINY
HYGIENA ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ
VODNÍ REŽIM
ZPF a PUPFL

+
vyšší než průměr ORP = plus, nižší než průměr ORP = mínus
ano = mínus, ne = plus
ano = mínus, ne = plus

+
+
+

+
+
+

dobývací prostory
chráněná ložisková území
ložiska nerostných surovin
poddolovaná území
sesuvná území

ano = mínus, ne = plus
ano = mínus, ne = plus
ano = mínus, ne = plus
ano = mínus, ne = plus
ano = mínus, ne = plus
ano = mínus, ne = plus

+
+
+
-

+

chráněná území a prvky NATURA 2000
zavedený systém třídění a recyklace odpadů
skládky a jiné ekologické zátěže v území
vodní zdroje

ano = plus, ne = mínus
ano = plus, ne = mínus
ano = mínus, ne = plus
ano = plus, ne = mínus

+
+
+

vyšší než průměr ORP = plus, nižší než průměr ORP = mínus
vyšší než průměr ORP = plus, nižší než průměr ORP = mínus

-

do 2 km = plus, nad 2 km = mínus
dobrá (2 a více forem) = plus, špatná = mínus

+
-

0

ano = plus, ne = mínus

+
+

+
+

+
-

-

podíl orné půdy ze ZPF (%)
podíl lesů z celkové výměry (%)

(0,35/0,59)

Suma
+/-

(75,1/81,2)
(6,6/8,2)

ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ

+
0
+

-

+

EKONOMICKÁ
ATRAKTIVITA ÚZEMÍ

vzdálenostod významných komunikací (silnice I. a II. třídy)
dostupnost veřejnou dopravou (vlak, BUS, MHD)

PLOCHY ROZVOJE

plochy výroby a podnikání

NEZAMĚSTNANOST

Podíl nezaměstnaných osob (%)

(12,3/12,9)
vyšší než průměr ORP = mínus, nižší než průměr ORP = plus

VYVÁŽENOST SÍDELNÍ A
PRACOVIŠTNÍ FUNKCE
VYBAVENOST ÚZEMÍ
TECHNICKOU INFR.

bilanční rovnováha mezi populační a pracovištní velikostí
zásobování vodou
zásobování plynem

od 0,8 – 1,2 = plus, méně než 0,8 a více než 1,2 = mínus
ano = plus, ne = mínus
ano = plus, ne = mínus

+
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REKREACE

EKOLOGICKÁ RIZIKA

odkanalizování
atraktivní místo pro cestovní ruch
turistické stezky, naučné stezky
cyklostezky, cyklotrasy
vymezené zastavitelných ploch pro bydlení v záplavovém
území
vymezené zastavitelné plochy v záplavovém území

ano = plus, ne = mínus
ano = plus, ne = mínus
ano = plus, ne = mínus
ano = plus, ne = mínus
ano = mínus, ne = plus

+
+
+
+
+

OBČANSKÁ
VYBAVENOST

SOCIODEMOGRAFICKÉ
UKAZATELE

ROZVOJ PLOCH PRO
BYDLENÍ
ATRAKTIVITA BYDLENÍ
REKREACE

EKOLOGICKÁ RIZIKA

+

ano = mínus, ne = plus

ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL
POLOHA A DOSTUPNOST

+

+

vzdálenost od významných komunikací
dostupnost veřejnou dopravou (vlak, BUS, MHD)

do 2 km = plus, nad 2 km = mínus
dobrá (2 a více forem) = plus, špatná = mínus

+
-

kulturní zařízení
zdravotní péče
předškolní a školní zařízení
sociální oblast
sportovní zařízení
přirozený přírůstek
saldo migrace
index stáří
(88,8/95,7)
podíl obyvatel s VŠ vzděláním (%)
(2,5/5,3)
podíl osob bez vzdělání nebo se zákl. (48,9/31)
vzděláním (%)
počet dokončených bytových jednotek (2010 – 2011) 0

dostateční = plus, základní = 0, nedostatečná = mínus
dostateční = plus, základní = 0, nedostatečná = mínus
dostateční = plus, základní = 0, nedostatečná = mínus
dostateční = plus, základní = 0, nedostatečná = mínus
dostateční = plus, základní = 0, nedostatečná = mínus
kladný = plus, záporný = mínus
kladné = plus, záporné = mínus
vyšší než průměr ORP = mínus, nižší než průměr ORP = plus
vyšší než průměr ORP = plus, nižší než průměr ORP = mínus
vyšší než průměr ORP = mínus, nižší než průměr ORP = plus

+
0
+
+
+
-

méně než 3 = mínus, více než 3 = plus

-

-

od 0 - 0,8 = mínus, 0,8 – 1 = plus
ano = plus, ne = mínus
ano = plus, ne = mínus
ano = plus, ne = mínus

+
+
+
-

+

ano = mínus, ne = plus

+

+

dostupnost veřejných prostranství plnících funkci veřejné
zeleně ze zastavitelných ploch pro bydlení
možnosti každodenní rekreace (hřiště, sportoviště apod.)
turistické stezky, naučné stezky
cyklostezky, cyklotrasy
vymezené zastavitelných ploch pro bydlení v záplavovém
území

0

0

-

+
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Obec: Braňany
faktor

Hodnoty
(obec/ORP)

Kritérium hodnocení

Dílčí
+/-,

ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
STAV OKOLNÍ KRAJINY

Suma
+/-

-*

Koeficient ekologické stability (ZABAGED)
(2,38/0,59)

PRŮCHOD SILNICE I. NEBO II. TŘÍDY ZÚ OBCE
PROBÍHAJÍCÍ TĚŽBA

vyšší než průměr ORP = plus, nižší než průměr ORP = mínus
ano = mínus, ne = plus

+
-

+
-

+

+

ano = mínus, ne = plus

BLÍZKOST DALŠÍCH VELKÝCH ZDROJŮ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ
HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ

OCHRANNA PŘÍRODY
A KRAJINY
HYGIENA ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ
VODNÍ REŽIM
ZPF a PUPFL

dobývací prostory
chráněná ložisková území
ložiska nerostných surovin
poddolovaná území
sesuvná území
chráněná území a prvky NATURA 2000

ano = mínus, ne = plus
ano = mínus, ne = plus
ano = mínus, ne = plus
ano = mínus, ne = plus
ano = mínus, ne = plus
ano = mínus, ne = plus
ano = plus, ne = mínus

-

zavedený systém třídění a recyklace odpadů
ekologické zátěže v území
vodní zdroje
podíl orné půdy ze ZPF (%)
podíl lesů z celkové výměry (%)

ano = plus, ne = mínus
ano = mínus, ne = plus
ano = plus, ne = mínus
vyšší než průměr ORP = plus, nižší než průměr ORP = mínus
vyšší než průměr ORP = plus, nižší než průměr ORP = mínus

+
+
+
+

(72,3/81,2)
(19,9/8,2)

ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ
EKONOMICKÁ
ATRAKTIVITA ÚZEMÍ
PLOCHY ROZVOJE

Vzdálenost od významných komunikací (silnice I. a II. třídy)
dostupnost veřejnou dopravou (vlak, BUS, MHD)
plochy výroby a podnikání

NEZAMĚSTNANOST
VYVÁŽENOST SÍDELNÍ A
PRACOVIŠTNÍ FUNKCE
VYBAVENOST ÚZEMÍ
TECHNICKOU INFR.

Podíl nezaměstnaných osob (%)
(12,3/12,9)
bilanční rovnováha mezi populační a pracovištní velikostí
zásobování vodou
zásobování plynem
odkanalizování

-

-

+
+
0

+
do 2 km = plus, nad 2 km = mínus
dobrá (2 a více forem) = plus, špatná = mínus

+
-

0

ano = plus, ne = mínus
vyšší než průměr ORP = mínus, nižší než průměr ORP = plus

+
+

+
+

od 0,8 – 1,2 = plus, méně než 0,8 a více než 1,2 = mínus
ano = plus, ne = mínus
ano = plus, ne = mínus
ano = plus, ne = mínus

+
+
+

+
+
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REKREACE

EKOLOGICKÁ RIZIKA

atraktivní místo pro cestovní ruch
turistické stezky, naučné stezky
cyklostezky, cyklotrasy

vymezené
zastavitelných
ploch
pro bydlení
v záplavovém území
vymezené zastavitelné plochy v záplavovém území

ano = plus, ne = mínus
ano = plus, ne = mínus
ano = plus, ne = mínus
ano = mínus, ne = plus

+
+
+
+

vzdálenost od významných komunikací
dostupnost veřejnou dopravou (vlak, BUS, MHD)

OBČANSKÁ
VYBAVENOST

kulturní zařízení
zdravotní péče
předškolní a školní zařízení
sociální oblast
sportovní zařízení
přirozený přírůstek
saldo migrace
index stáří
(69,5/95,7)
podíl obyvatel s VŠ vzděláním (%)
(2,5/5,3)
podíl osob bez vzdělání nebo se zákl. (31,7/31,02)
vzděláním (%)
počet dokončených bytových jednotek (2010 – 2011) 5

SOCIODEMOGRAFICKÉ
UKAZATELE

ROZVOJ PLOCH PRO
BYDLENÍ
ATRAKTIVITA BYDLENÍ

REKREACE

EKOLOGICKÁ RIZIKA

+

ano = mínus, ne = plus

ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL
POLOHA A DOSTUPNOST

+

+

do 2 km = plus, nad 2 km = mínus
dobrá (2 a více forem) = plus, špatná = mínus
dostateční = plus, základní = 0, nedostatečná = mínus
dostateční = plus, základní = 0, nedostatečná = mínus
dostateční = plus, základní = 0, nedostatečná = mínus
dostateční = plus, základní = 0, nedostatečná = mínus
dostateční = plus, základní = 0, nedostatečná = mínus
kladný = plus, záporný = mínus
kladné = plus, záporné = mínus
vyšší než průměr ORP = mínus, nižší než průměr ORP = plus
vyšší než průměr ORP = plus, nižší než průměr ORP = mínus
vyšší než průměr ORP = mínus, nižší než průměr ORP = plus

+
+
+
+
+
+
+
+
-

méně než 3 = mínus, více než 3 = plus

+

+

+

+

dostupnost veřejných prostranství plnících funkci veřejné
zeleně ze zastavitelných ploch pro bydlení

od 0 - 0,8 = mínus, 0,8 – 1 = plus

možnosti každodenní rekreace (hřiště, sportoviště apod.)
turistické stezky, naučné stezky
cyklostezky, cyklotrasy
vymezené zastavitelných ploch pro bydlení v záplavovém
území

ano = plus, ne = mínus
ano = plus, ne = mínus
ano = plus, ne = mínus
ano = mínus, ne = plus

+
+
+
+

0

+

+

+
+

* Přesto, že došlo k rovnosti znamének, byl pilíř životního prostředí vyhodnocen záporně a to z důvodu, že probíhající těžba a průchod silnice II. třídy zastavěným územím obce zde mají
výrazný negativní vliv.
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3. úplná aktualizace ÚAP pro ORP Most - 2014

Obec: Havraň
faktor

Hodnoty
(obec/ORP)

Kritérium hodnocení

Dílčí
+/-

ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
STAV OKOLNÍ KRAJINY

vyšší než průměr ORP = plus, nižší než průměr ORP = mínus

-

-

PRŮCHOD SILNICE I. NEBO II. TŘÍDY ZÚ OBCE

ano = mínus, ne = plus

-

-

PROBÍHAJÍCÍ TĚŽBA

ano = mínus, ne = plus

+

+

BLÍZKOST DALŠÍCH VELKÝCH ZDROJŮ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ

ano = mínus, ne = plus

-

-

HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ

dobývací prostory
chráněná ložisková území
ložiska nerostných surovin
poddolovaná území
sesuvná území
chráněná území a prvky NATURA 2000

ano = mínus, ne = plus
ano = mínus, ne = plus
ano = mínus, ne = plus
ano = mínus, ne = plus
ano = mínus, ne = plus
ano = plus, ne = mínus

+
+
-

zavedený systém třídění a recyklace odpadů
ekologické zátěže v území
vodní zdroje

ano = plus, ne = mínus
ano = mínus, ne = plus
ano = plus, ne = mínus

+
+

vyšší než průměr ORP = plus, nižší než průměr ORP = mínus
vyšší než průměr ORP = plus, nižší než průměr ORP = mínus

+
-

OCHRANNA PŘÍRODY
A KRAJINY
HYGIENA ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ
VODNÍ REŽIM
ZPF a PUPFL

Koeficient ekologické stability (ZABAGED)

Suma
+/-

podíl orné půdy ze ZPF (%)
podíl lesů z celkové výměry (%)

(0,11/0,59)

(96,6/81,2)
(1,3/8,2)

ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ

-

-

0
+

0

+

EKONOMICKÁ
ATRAKTIVITA ÚZEMÍ

Vzdálenost od významných komunikací (silnice I. a II. třídy)
dostupnost veřejnou dopravou (vlak, BUS, MHD)

do 2 km = plus, nad 2 km = mínus
dobrá (2 a více forem) = plus, špatná = mínus

+
+

+

PLOCHY ROZVOJE

plochy výroby a podnikání

ano = plus, ne = mínus

+

+

NEZAMĚSTNANOST

Podíl nezaměstnaných osob (%)

vyšší než průměr ORP = mínus, nižší než průměr ORP = plus

+

+

VYVÁŽENOST SÍDELNÍ A

bilanční rovnováha mezi populační a pracovištní velikostí

od 0,8 – 1,2 = plus, méně než 0,8 a více než 1,2 = mínus

+

+

(9,8/12,9)
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3. úplná aktualizace ÚAP pro ORP Most - 2014

PRACOVIŠTNÍ FUNKCE
VYBAVENOST ÚZEMÍ
TECHNICKOU INFR.
REKREACE

EKOLOGICKÁ RIZIKA

zásobování vodou
zásobování plynem
odkanalizování
atraktivní místo pro cestovní ruch
turistické stezky, naučné stezky
cyklostezky, cyklotrasy
vymezené zastavitelných ploch pro bydlení v záplavovém
území
vymezené zastavitelné plochy v záplavovém území

ano = plus, ne = mínus
ano = plus, ne = mínus
ano = plus, ne = mínus
ano = plus, ne = mínus
ano = plus, ne = mínus
ano = plus, ne = mínus
ano = mínus, ne = plus

+
+
+
+
+
+

OBČANSKÁ
VYBAVENOST

SOCIODEMOGRAFICKÉ
UKAZATELE

ROZVOJ PLOCH PRO
BYDLENÍ
ATRAKTIVITA BYDLENÍ
REKREACE

EKOLOGICKÁ RIZIKA

vzdálenost od významných komunikací
dostupnost veřejnou dopravou (vlak, BUS, MHD)
kulturní zařízení
zdravotní péče
předškolní a školní zařízení
sociální oblast
sportovní zařízení
přirozený přírůstek
saldo migrace
index stáří
(91/95,7)
podíl obyvatel s VŠ vzděláním (%)
(5,7/5,3)
podíl osob bez vzdělání nebo se zákl. (32,6/31)
vzděláním (%)
počet dokončených bytových jednotek (2010 – 2011) 3
dostupnost veřejných prostranství plnících funkci veřejné
zeleně ze zastavitelných ploch pro bydlení
možnosti každodenní rekreace (hřiště, sportoviště apod.)
turistické stezky, naučné stezky
cyklostezky, cyklotrasy
vymezené zastavitelných ploch pro bydlení v záplavovém
území

-

+

ano = mínus, ne = plus

ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL
POLOHA A DOSTUPNOST

+

+

do 2 km = plus, nad 2 km = mínus
dobrá (2 a více forem) = plus, špatná = mínus
dostateční = plus, základní = 0, nedostatečná = mínus
dostateční = plus, základní = 0, nedostatečná = mínus
dostateční = plus, základní = 0, nedostatečná = mínus
dostateční = plus, základní = 0, nedostatečná = mínus
dostateční = plus, základní = 0, nedostatečná = mínus
kladný = plus, záporný = mínus
kladné = plus, záporné = mínus
vyšší než průměr ORP = mínus, nižší než průměr ORP = plus
vyšší než průměr ORP = plus, nižší než průměr ORP = mínus
vyšší než průměr ORP = mínus, nižší než průměr ORP = plus

+
+
+
+
0
+
0
+
+
+
+
-

méně než 3 = mínus, více než 3 = plus

0

0

od 0 - 0,8 = mínus, 0,8 – 1 = plus
ano = plus, ne = mínus
ano = plus, ne = mínus
ano = plus, ne = mínus
ano = mínus, ne = plus

+
0
+

+

+

+

+

+

+

0
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3. úplná aktualizace ÚAP pro ORP Most - 2014

Obec: Korozluky
faktor

Hodnoty
(obec/ORP)

Kritérium hodnocení

Dílčí
+/-

ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
STAV OKOLNÍ KRAJINY

+
vyšší než průměr ORP = plus, nižší než průměr ORP = mínus

-

-

PRŮCHOD SILNICE I. NEBO II. TŘÍDY ZÚ OBCE

ano = mínus, ne = plus

-

-

PROBÍHAJÍCÍ TĚŽBA

ano = mínus, ne = plus

+

+

BLÍZKOST DALŠÍCH VELKÝCH ZDROJŮ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ

ano = mínus, ne = plus

+

+

HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ

dobývací prostory
chráněná ložisková území
ložiska nerostných surovin
poddolovaná území
sesuvná území
chráněná území a prvky NATURA 2000

ano = mínus, ne = plus
ano = mínus, ne = plus
ano = mínus, ne = plus
ano = mínus, ne = plus
ano = mínus, ne = plus
ano = plus, ne = mínus

+
+
+

+

zavedený systém třídění a recyklace odpadů
ekologické zátěže v území
vodní zdroje

ano = plus, ne = mínus
ano = mínus, ne = plus
ano = plus, ne = mínus

+
+
+

+
+

vyšší než průměr ORP = plus, nižší než průměr ORP = mínus
vyšší než průměr ORP = plus, nižší než průměr ORP = mínus

+
-

OCHRANNA PŘÍRODY
A KRAJINY
HYGIENA ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ
VODNÍ REŽIM
ZPF a PUPFL

Koeficient ekologické stability (ZABAGED)

Suma
+/-

podíl orné půdy ze ZPF (%)
podíl lesů z celkové výměry (%)

(0,46/0,59)

(86,2/81,2)
(7,5/8,2)

ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ

-

0

+

EKONOMICKÁ
ATRAKTIVITA ÚZEMÍ
PLOCHY ROZVOJE

Vzdálenost od významných komunikací (silnice I. a II. třídy)
dostupnost veřejnou dopravou (vlak, BUS, MHD)
plochy výroby a podnikání

do 2 km = plus, nad 2 km = mínus
dobrá (2 a více forem) = plus, špatná = mínus
ano = plus, ne = mínus

+
+
+

+
+

NEZAMĚSTNANOST

Podíl nezaměstnaných osob (%)

vyšší než průměr ORP = mínus, nižší než průměr ORP = plus

+

+

VYVÁŽENOST SÍDELNÍ A
PRACOVIŠTNÍ FUNKCE
VYBAVENOST ÚZEMÍ
TECHNICKOU INFR.

bilanční rovnováha mezi populační a pracovištní velikostí

od 0,8 – 1,2 = plus, méně než 0,8 a více než 1,2 = mínus

-

-

zásobování vodou
zásobování plynem

ano = plus, ne = mínus
ano = plus, ne = mínus

+
-

-

(7,6/12,9)
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3. úplná aktualizace ÚAP pro ORP Most - 2014

REKREACE

EKOLOGICKÁ RIZIKA

odkanalizování

ano = plus, ne = mínus

-

atraktivní místo pro cestovní ruch
turistické stezky, naučné stezky
cyklostezky, cyklotrasy
vymezené zastavitelných ploch pro bydlení v záplavovém
území
vymezené zastavitelné plochy v záplavovém území

ano = plus, ne = mínus
ano = plus, ne = mínus
ano = plus, ne = mínus
ano = mínus, ne = plus

+
+
+

OBČANSKÁ
VYBAVENOST

SOCIODEMOGRAFICKÉ
UKAZATELE

ROZVOJ PLOCH PRO
BYDLENÍ
ATRAKTIVITA BYDLENÍ
REKREACE

EKOLOGICKÁ RIZIKA

vzdálenost od významných komunikací
dostupnost veřejnou dopravou (vlak, BUS, MHD)
kulturní zařízení
zdravotní péče
předškolní a školní zařízení
sociální oblast
sportovní zařízení
přirozený přírůstek
saldo migrace
index stáří
(64,8/95,7)
podíl obyvatel s VŠ vzděláním (%)
(9,5/5,2)
podíl osob bez vzdělání nebo se zákl. (21,2/31,02)
vzděláním (%)
počet dokončených bytových jednotek (2010 – 2011) 1
dostupnost veřejných prostranství plnících funkci veřejné
zeleně ze zastavitelných ploch pro bydlení
možnosti každodenní rekreace (hřiště, sportoviště apod.)
turistické stezky, naučné stezky
cyklostezky, cyklotrasy
vymezené zastavitelných ploch pro bydlení v záplavovém
území

+

ano = mínus, ne = plus

ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL
POLOHA A DOSTUPNOST

-

+

do 2 km = plus, nad 2 km = mínus
dobrá (2 a více forem) = plus, špatná = mínus
dostateční = plus, základní = 0, nedostatečná = mínus
dostateční = plus, základní = 0, nedostatečná = mínus
dostateční = plus, základní = 0, nedostatečná = mínus
dostateční = plus, základní = 0, nedostatečná = mínus
dostateční = plus, základní = 0, nedostatečná = mínus
kladný = plus, záporný = mínus
kladné = plus, záporné = mínus
vyšší než průměr ORP = mínus, nižší než průměr ORP = plus
vyšší než průměr ORP = plus, nižší než průměr ORP = mínus
vyšší než průměr ORP = mínus, nižší než průměr ORP = plus

+
+
+
0
+
+
+
+
+

méně než 3 = mínus, více než 3 = plus

-

-

od 0 - 0,8 = mínus, 0,8 – 1 = plus
ano = plus, ne = mínus
ano = plus, ne = mínus
ano = plus, ne = mínus

+
0
+

+

ano = mínus, ne = plus

+

-

+

-

+
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3. úplná aktualizace ÚAP pro ORP Most - 2014

Obec: Lišnice
faktor

Hodnoty
(obec/ORP)

Kritérium hodnocení

Dílčí
+/-

ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
STAV OKOLNÍ KRAJINY

vyšší než průměr ORP = plus, nižší než průměr ORP = mínus

-

-

PRŮCHOD SILNICE I. NEBO II. TŘÍDY ZÚ OBCE

ano = mínus, ne = plus

-

-

PROBÍHAJÍCÍ TĚŽBA

ano = mínus, ne = plus

+

+

BLÍZKOST DALŠÍCH VELKÝCH ZDROJŮ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ

ano = mínus, ne = plus

+

+

HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ

dobývací prostory
chráněná ložisková území
ložiska nerostných surovin
poddolovaná území
sesuvná území
chráněná území a prvky NATURA 2000

ano = mínus, ne = plus
ano = mínus, ne = plus
ano = mínus, ne = plus
ano = mínus, ne = plus
ano = mínus, ne = plus
ano = plus, ne = mínus

+
-

zavedený systém třídění a recyklace odpadů
ekologické zátěže v území
vodní zdroje

ano = plus, ne = mínus
ano = mínus, ne = plus
ano = plus, ne = mínus

+
+

vyšší než průměr ORP = plus, nižší než průměr ORP = mínus
vyšší než průměr ORP = plus, nižší než průměr ORP = mínus

+
-

OCHRANNA PŘÍRODY
A KRAJINY
HYGIENA ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ
VODNÍ REŽIM
ZPF a PUPFL

Koeficient ekologické stability (ZABAGED)

Suma
+/-

podíl orné půdy ze ZPF (%)
podíl lesů z celkové výměry (%)

(0,14/0,59)

(98,8/81,2)
(1,0/8,2)

ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ

-

-

0
+

0

-

EKONOMICKÁ
ATRAKTIVITA ÚZEMÍ
PLOCHY ROZVOJE

Vzdálenost od významných komunikací (silnice I. a II. třídy)
dostupnost veřejnou dopravou (vlak, BUS, MHD)
plochy výroby a podnikání

do 2 km = plus, nad 2 km = mínus
dobrá (2 a více forem) = plus, špatná = mínus
ano = plus, ne = mínus

+
+

0
+

NEZAMĚSTNANOST

Podíl nezaměstnaných osob (%)

vyšší než průměr ORP = mínus, nižší než průměr ORP = plus

+

+

VYVÁŽENOST SÍDELNÍ A
PRACOVIŠTNÍ FUNKCE

bilanční rovnováha mezi populační a pracovištní velikostí

od 0,8 – 1,2 = plus, méně než 0,8 a více než 1,2 = mínus

+

+

(8,2/12,9)
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3. úplná aktualizace ÚAP pro ORP Most - 2014

VYBAVENOST ÚZEMÍ
TECHNICKOU INFR.
REKREACE

EKOLOGICKÁ RIZIKA

zásobování vodou
zásobování plynem
odkanalizování
atraktivní místo pro cestovní ruch
turistické stezky, naučné stezky
cyklostezky, cyklotrasy
vymezené zastavitelných ploch pro bydlení v záplavovém
území
vymezené zastavitelné plochy v záplavovém území

ano = plus, ne = mínus
ano = plus, ne = mínus
ano = plus, ne = mínus
ano = plus, ne = mínus
ano = plus, ne = mínus
ano = plus, ne = mínus
ano = mínus, ne = plus

+
+
-

ano = mínus, ne = plus

-

ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL
POLOHA A DOSTUPNOST
OBČANSKÁ
VYBAVENOST

SOCIODEMOGRAFICKÉ
UKAZATELE

ROZVOJ PLOCH PRO
BYDLENÍ
ATRAKTIVITA BYDLENÍ
REKREACE

EKOLOGICKÁ RIZIKA

vzdálenost od významných komunikací
dostupnost veřejnou dopravou (vlak, BUS, MHD)
kulturní zařízení
zdravotní péče
předškolní a školní zařízení
sociální oblast
sportovní zařízení
přirozený přírůstek
saldo migrace
index stáří
(150/95,7)
podíl obyvatel s VŠ vzděláním (%)
(4,6/5,3)
podíl osob bez vzdělání nebo se zákl. (30,1/31,02)
vzděláním (%)
počet dokončených bytových jednotek (2010 – 2011) 0
dostupnost veřejných prostranství plnících funkci veřejné
zeleně ze zastavitelných ploch pro bydlení
možnosti každodenní rekreace (hřiště, sportoviště apod.)
turistické stezky, naučné stezky
cyklostezky, cyklotrasy
vymezené zastavitelných ploch pro bydlení v záplavovém
území

-

-

-

-

do 2 km = plus, nad 2 km = mínus
dobrá (2 a více forem) = plus, špatná = mínus
dostateční = plus, základní = 0, nedostatečná = mínus
dostateční = plus, základní = 0, nedostatečná = mínus
dostateční = plus, základní = 0, nedostatečná = mínus
dostateční = plus, základní = 0, nedostatečná = mínus
dostateční = plus, základní = 0, nedostatečná = mínus
kladný = plus, záporný = mínus
kladné = plus, záporné = mínus
vyšší než průměr ORP = mínus, nižší než průměr ORP = plus
vyšší než průměr ORP = plus, nižší než průměr ORP = mínus
vyšší než průměr ORP = mínus, nižší než průměr ORP = plus

+
+
+
+
+

méně než 3 = mínus, více než 3 = plus

-

-

od 0 - 0,8 = mínus, 0,8 – 1 = plus
ano = plus, ne = mínus
ano = plus, ne = mínus
ano = plus, ne = mínus
ano = mínus, ne = plus

0
+
-

-

0

-

-

0
-
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3. úplná aktualizace ÚAP pro ORP Most - 2014

Obec: Lužice
faktor

Hodnoty
(obec/ORP)

Kritérium hodnocení

Dílčí
+/-

ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
STAV OKOLNÍ KRAJINY

+
vyšší než průměr ORP = plus, nižší než průměr ORP = mínus

+

+

PRŮCHOD SILNICE I. NEBO II. TŘÍDY ZÚ OBCE

ano = mínus, ne = plus

+

+

PROBÍHAJÍCÍ TĚŽBA

ano = mínus, ne = plus

+

+

BLÍZKOST DALŠÍCH VELKÝCH ZDROJŮ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ

ano = mínus, ne = plus

+

+

HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ

dobývací prostory
chráněná ložisková území
ložiska nerostných surovin
poddolovaná území
sesuvná území
chráněná území a prvky NATURA 2000

ano = mínus, ne = plus
ano = mínus, ne = plus
ano = mínus, ne = plus
ano = mínus, ne = plus
ano = mínus, ne = plus
ano = plus, ne = mínus

+
+
+
+
+

zavedený systém třídění a recyklace odpadů
ekologické zátěže v území
Vodní zdroje

ano = plus, ne = mínus
ano = mínus, ne = plus
ano = plus, ne = mínus

+
+
+

vyšší než průměr ORP = plus, nižší než průměr ORP = mínus
vyšší než průměr ORP = plus, nižší než průměr ORP = mínus

+

OCHRANNA PŘÍRODY
A KRAJINY
HYGIENA ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ
VODNÍ REŽIM
ZPF a PUPFL

Koeficient ekologické stability (ZABAGED)

Suma
+/-

podíl orné půdy ze ZPF (%)
podíl lesů z celkové výměry (%)

(1,21/0,59)

(73,5/81,2)
(19,6/8,2)

ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ

+

+

+
+

0

+

EKONOMICKÁ
ATRAKTIVITA ÚZEMÍ
PLOCHY ROZVOJE

Vzdálenost od významných komunikací (silnice I. a II. třídy)
dostupnost veřejnou dopravou (vlak, BUS, MHD)
plochy výroby a podnikání

NEZAMĚSTNANOST

Podíl nezaměstnaných osob (%)

VYVÁŽENOST SÍDELNÍ A
PRACOVIŠTNÍ FUNKCE

bilanční rovnováha mezi populační a pracovištní velikostí

(5,7/12.9)

do 2 km = plus, nad 2 km = mínus
dobrá (2 a více forem) = plus, špatná = mínus

-

-

ano = plus, ne = mínus
vyšší než průměr ORP = mínus, nižší než průměr ORP = plus

+
+

+
+

od 0,8 – 1,2 = plus, méně než 0,8 a více než 1,2 = mínus

-

-
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VYBAVENOST ÚZEMÍ
TECHNICKOU INFR.
REKREACE

EKOLOGICKÁ RIZIKA

zásobování vodou
zásobování plynem
odkanalizování
atraktivní místo pro cestovní ruch
turistické stezky, naučné stezky
cyklostezky, cyklotrasy
vymezené zastavitelných ploch pro bydlení v záplavovém
území
vymezené zastavitelné plochy v záplavovém území

ano = plus, ne = mínus
ano = plus, ne = mínus
ano = plus, ne = mínus
ano = plus, ne = mínus
ano = plus, ne = mínus
ano = plus, ne = mínus
ano = mínus, ne = plus

+
+
+
+
+
+
+

OBČANSKÁ
VYBAVENOST

SOCIODEMOGRAFICKÉ
UKAZATELE

ROZVOJ PLOCH PRO
BYDLENÍ
ATRAKTIVITA BYDLENÍ
REKREACE

EKOLOGICKÁ RIZIKA

vzdálenost od významných komunikací
dostupnost veřejnou dopravou (vlak, BUS, MHD)
kulturní zařízení
zdravotní péče
předškolní a školní zařízení
sociální oblast
sportovní zařízení
přirozený přírůstek
saldo migrace
index stáří
(125,4/95,7)
podíl obyvatel s VŠ vzděláním (%)
(7,7/5,3)
podíl osob bez vzdělání nebo se zákl. (20,5/31,02)
vzděláním (%)
počet dokončených bytových jednotek (2010 – 2011) 1
dostupnost veřejných prostranství plnících funkci veřejné
zeleně ze zastavitelných ploch pro bydlení
možnosti každodenní rekreace (hřiště, sportoviště apod.)
turistické stezky, naučné stezky
cyklostezky, cyklotrasy
vymezené zastavitelných ploch pro bydlení v záplavovém
území

+

+
ano = mínus, ne = plus

+

ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL
POLOHA A DOSTUPNOST

+

+

do 2 km = plus, nad 2 km = mínus
dobrá (2 a více forem) = plus, špatná = mínus
dostateční = plus, základní = 0, nedostatečná = mínus
dostateční = plus, základní = 0, nedostatečná = mínus
dostateční = plus, základní = 0, nedostatečná = mínus
dostateční = plus, základní = 0, nedostatečná = mínus
dostateční = plus, základní = 0, nedostatečná = mínus
kladný = plus, záporný = mínus
kladné = plus, záporné = mínus
vyšší než průměr ORP = mínus, nižší než průměr ORP = plus
vyšší než průměr ORP = plus, nižší než průměr ORP = mínus
vyšší než průměr ORP = mínus, nižší než průměr ORP = plus

0
+
+
+
+

méně než 3 = mínus, více než 3 = plus

-

-

od 0 - 0,8 = mínus, 0,8 – 1 = plus
ano = plus, ne = mínus
ano = plus, ne = mínus
ano = plus, ne = mínus

+
+
+

+

ano = mínus, ne = plus

+

+

-

-

+

+
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Obec: Malé Březno
faktor

Hodnoty
(obec/ORP)

Kritérium hodnocení

Dílčí
+/-

ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
STAV OKOLNÍ KRAJINY

vyšší než průměr ORP = plus, nižší než průměr ORP = mínus

-

-

PRŮCHOD SILNICE I. NEBO II. TŘÍDY ZÚ OBCE

ano = mínus, ne = plus

+

+

PROBÍHAJÍCÍ TĚŽBA

ano = mínus, ne = plus

-

-

BLÍZKOST DALŠÍCH VELKÝCH ZDROJŮ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ

ano = mínus, ne = plus

+

+

HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ

dobývací prostory
chráněná ložisková území
ložiska nerostných surovin
poddolovaná území
sesuvná území
chráněná území a prvky NATURA 2000

ano = mínus, ne = plus
ano = mínus, ne = plus
ano = mínus, ne = plus
ano = mínus, ne = plus
ano = mínus, ne = plus
ano = plus, ne = mínus

-

zavedený systém třídění a recyklace odpadů
ekologické zátěže v území
vodní zdroje

ano = plus, ne = mínus
ano = mínus, ne = plus
ano = plus, ne = mínus

+
+

vyšší než průměr ORP = plus, nižší než průměr ORP = mínus
vyšší než průměr ORP = plus, nižší než průměr ORP = mínus

+
-

OCHRANNA PŘÍRODY
A KRAJINY
HYGIENA ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ
VODNÍ REŽIM
ZPF a PUPFL

Koeficient ekologické stability (ZABAGED)

Suma
+/-

podíl orné půdy ze ZPF (%)
podíl lesů z celkové výměry (%)

(0,25/0,59)

(97,2/81,2)
(2,9/8,2)

ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ

-

-

0
+

0

+

EKONOMICKÁ
ATRAKTIVITA ÚZEMÍ
PLOCHY ROZýVOJE

Vzdálenost od významných komunikací (silnice I. a II. třídy)
dostupnost veřejnou dopravou (vlak, BUS, MHD)
plochy výroby a podnikání

NEZAMĚSTNANOST

Podíl nezaměstnaných osob (%)

VYVÁŽENOST SÍDELNÍ A
PRACOVIŠTNÍ FUNKCE

bilanční rovnováha mezi populační a pracovištní velikostí

(8,2/12,9)

do 2 km = plus, nad 2 km = mínus
dobrá (2 a více forem) = plus, špatná = mínus

-

-

ano = plus, ne = mínus
vyšší než průměr ORP = mínus, nižší než průměr ORP = plus

+
+

+
+

od 0,8 – 1,2 = plus, méně než 0,8 a více než 1,2 = mínus

+

+
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VYBAVENOST ÚZEMÍ
TECHNICKOU INFR.
REKREACE

EKOLOGICKÁ RIZIKA

zásobování vodou
zásobování plynem
odkanalizování
atraktivní místo pro cestovní ruch
turistické stezky, naučné stezky
cyklostezky, cyklotrasy
vymezené zastavitelných ploch pro bydlení v záplavovém
území
vymezené zastavitelné plochy v záplavovém území

ano = plus, ne = mínus
ano = plus, ne = mínus
ano = plus, ne = mínus
ano = plus, ne = mínus
ano = plus, ne = mínus
ano = plus, ne = mínus
ano = mínus, ne = plus

+
+
+
+
-

ano = mínus, ne = plus

-

ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL
POLOHA A DOSTUPNOST
OBČANSKÁ
VYBAVENOST

SOCIODEMOGRAFICKÉ
UKAZATELE

ROZVOJ PLOCH PRO
BYDLENÍ
ATRAKTIVITA BYDLENÍ
REKREACE

EKOLOGICKÁ RIZIKA

vzdálenost od významných komunikací
dostupnost veřejnou dopravou (vlak, BUS, MHD)
kulturní zařízení
zdravotní péče
předškolní a školní zařízení
sociální oblast
sportovní zařízení
přirozený přírůstek
saldo migrace
index stáří
(57,5/95,7)
podíl obyvatel s VŠ vzděláním (%)
(4,2/5,3)
podíl osob bez vzdělání nebo se zákl. (32,5/31,02)
vzděláním (%)
počet dokončených bytových jednotek (2010 – 2011) 1
dostupnost veřejných prostranství plnících funkci veřejné
zeleně ze zastavitelných ploch pro bydlení
možnosti každodenní rekreace (hřiště, sportoviště apod.)
turistické stezky, naučné stezky
turistické zajímavosti
cyklostezky, cyklotrasy
vymezené zastavitelných ploch pro bydlení v záplavovém
území

+

-

-

do 2 km = plus, nad 2 km = mínus
dobrá (2 a více forem) = plus, špatná = mínus
dostateční = plus, základní = 0, nedostatečná = mínus
dostateční = plus, základní = 0, nedostatečná = mínus
dostateční = plus, základní = 0, nedostatečná = mínus
dostateční = plus, základní = 0, nedostatečná = mínus
dostateční = plus, základní = 0, nedostatečná = mínus
kladný = plus, záporný = mínus
kladné = plus, záporné = mínus
vyšší než průměr ORP = mínus, nižší než průměr ORP = plus
vyšší než průměr ORP = plus, nižší než průměr ORP = mínus
vyšší než průměr ORP = mínus, nižší než průměr ORP = plus

+
+
+
+
-

méně než 3 = mínus, více než 3 = plus

-

-

od 0 - 0,8 = mínus, 0,8 – 1 = plus
ano = plus, ne = mínus
ano = plus, ne = mínus
ano = plus, ne = mínus
ano = plus, ne = mínus

0
+
+

0

ano = mínus, ne = plus

-

-

-

-

-

0
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Obec: Most
faktor

Hodnoty
(obec/ORP)

Kritérium hodnocení

Dílčí
+/-

ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Koeficient ekologické stability (ZABAGED)

Suma
+/-

vyšší než průměr ORP = plus, nižší než průměr ORP = mínus

+

+

ano = mínus, ne = plus

-

-

PROBÍHAJÍCÍ TĚŽBA

ano = mínus, ne = plus

-

-

BLÍZKOST DALŠÍCH VELKÝCH ZDROJŮ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ

ano = mínus, ne = plus

-

-

dobývací prostory
chráněná ložisková území
ložiska nerostných surovin
poddolovaná území
sesuvná území
chráněná území a prvky NATURA 2000

ano = mínus, ne = plus
ano = mínus, ne = plus
ano = mínus, ne = plus
ano = mínus, ne = plus
ano = mínus, ne = plus
ano = plus, ne = mínus

+

+

zavedený systém třídění a recyklace odpadů
ekologické zátěže v území

ano = plus, ne = mínus
ano = mínus, ne = plus

+
-

0

vodní zdroje

ano = plus, ne = mínus

+

+

vyšší než průměr ORP = plus, nižší než průměr ORP = mínus
vyšší než průměr ORP = plus, nižší než průměr ORP = mínus

+

0

STAV OKOLNÍ KRAJINY
PRŮCHOD SILNICE I. NEBO II. TŘÍDY ZÚ OBCE

HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ

OCHRANNA PŘÍRODY
A KRAJINY
HYGIENA ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ
VODNÍ REŽIM
ZPF a PUPFL

podíl orné půdy ze ZPF (%)
podíl lesů z celkové výměry (%)

(1,05/0,27)

(24,8/81,2)
(12,4/8,2)

ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ
EKONOMICKÁ
ATRAKTIVITA ÚZEMÍ
PLOCHY ROZVOJE
NEZAMĚSTNANOST
VYVÁŽENOST SÍDELNÍ A
PRACOVIŠTNÍ FUNKCE
VYBAVENOST ÚZEMÍ

-

+

Vzdálenost od významných komunikací (silnice I. a II. třídy)
dostupnost veřejnou dopravou (vlak, BUS, MHD)

do 2 km = plus, nad 2 km = mínus
dobrá (2 a více forem) = plus, špatná = mínus

+
+

+

plochy výroby a podnikání

ano = plus, ne = mínus

+

+

vyšší než průměr ORP = mínus, nižší než průměr ORP = plus

-

-

bilanční rovnováha mezi populační a pracovištní velikostí

od 0,8 – 1,2 = plus, méně než 0,8 a více než 1,2 = mínus

+

+

zásobování vodou
zásobování plynem

ano = plus, ne = mínus
ano = plus, ne = mínus

+
+

+

Podíl nezaměstnaných osob (%)

(13/12,9)
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TECHNICKOU INFR.
REKREACE

EKOLOGICKÁ RIZIKA

odkanalizování

ano = plus, ne = mínus

+

atraktivní místo pro cestovní ruch
turistické stezky, naučné stezky
cyklostezky, cyklotrasy
vymezené zastavitelných ploch pro bydlení v záplavovém
území
vymezené zastavitelné plochy v záplavovém území

ano = plus, ne = mínus
ano = plus, ne = mínus
ano = plus, ne = mínus
ano = mínus, ne = plus

+
+
+
+
-

OBČANSKÁ
VYBAVENOST

SOCIODEMOGRAFICKÉ
UKAZATELE

ROZVOJ PLOCH PRO
BYDLENÍ
ATRAKTIVITA BYDLENÍ
REKREACE

EKOLOGICKÁ RIZIKA

vzdálenost od významných komunikací
dostupnost veřejnou dopravou (vlak, BUS, MHD)
kulturní zařízení
zdravotní péče
předškolní a školní zařízení
sociální oblast
sportovní zařízení
přirozený přírůstek
saldo migrace
index stáří
(95,7/106/9)
podíl obyvatel s VŠ vzděláním (%)
(9,0/5,3)
podíl osob bez vzdělání nebo se zákl. (24,1/31,02)
vzděláním (%)
počet dokončených bytových jednotek (2010 – 2011) 28
dostupnost veřejných prostranství plnících funkci veřejné
zeleně ze zastavitelných ploch pro bydlení
možnosti každodenní rekreace (hřiště, sportoviště apod.)
turistické stezky, naučné stezky
cyklostezky, cyklotrasy
vymezené zastavitelných ploch pro bydlení v záplavovém
území

0

ano = mínus, ne = plus

ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL
POLOHA A DOSTUPNOST

+

+

do 2 km = plus, nad 2 km = mínus
dobrá (2 a více forem) = plus, špatná = mínus
dostateční = plus, základní = 0, nedostatečná = mínus
dostateční = plus, základní = 0, nedostatečná = mínus
dostateční = plus, základní = 0, nedostatečná = mínus
dostateční = plus, základní = 0, nedostatečná = mínus
dostateční = plus, základní = 0, nedostatečná = mínus
kladný = plus, záporný = mínus
kladné = plus, záporné = mínus
vyšší než průměr ORP = mínus, nižší než průměr ORP = plus
vyšší než průměr ORP = plus, nižší než průměr ORP = mínus
vyšší než průměr ORP = mínus, nižší než průměr ORP = plus

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

méně než 3 = mínus, více než 3 = plus

+

+

od 0 - 0,8 = mínus, 0,8 – 1 = plus

+

+

ano = plus, ne = mínus
ano = plus, ne = mínus
ano = plus, ne = mínus

+
+
+

+

ano = mínus, ne = plus

+

+

+

+

+
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3. úplná aktualizace ÚAP pro ORP Most - 2014

Obec: Obrnice
faktor

Hodnoty
(obec/ORP)

Kritérium hodnocení

Dílčí
+/-

ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
STAV OKOLNÍ KRAJINY
Koeficient ekologické stability (ZABAGED)
PRŮCHOD SILNICE I. NEBO II. TŘÍDY ZÚ OBCE
PROBÍHAJÍCÍ TĚŽBA
BLÍZKOST DALŠÍCH VELKÝCH ZDROJŮ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ
HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ
dobývací prostory

OCHRANNA PŘÍRODY
A KRAJINY
HYGIENA ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ
VODNÍ REŽIM
ZPF a PUPFL

(1,50/0,59)

chráněná ložisková území
ložiska nerostných surovin
poddolovaná území
sesuvná území
chráněná území a prvky NATURA 2000
zavedený systém třídění a recyklace odpadů
ekologické zátěže v území
vodní zdroje
podíl orné půdy ze ZPF (%)
podíl lesů z celkové výměry (%)

(59,3/81,2)
(6,6/8,2)

Suma
+/-

-*
vyšší než průměr ORP = plus, nižší než průměr ORP = mínus

+

+

ano = mínus, ne = plus

-

-

ano = mínus, ne = plus

+

+

ano = mínus, ne = plus

+

+

ano = mínus, ne = plus
ano = mínus, ne = plus
ano = mínus, ne = plus
ano = mínus, ne = plus
ano = mínus, ne = plus

+
+
-

-

ano = plus, ne = mínus
ano = plus, ne = mínus
ano = mínus, ne = plus
ano = plus, ne = mínus

+
+

vyšší než průměr ORP = plus, nižší než průměr ORP = mínus
vyšší než průměr ORP = plus, nižší než průměr ORP = mínus

-

ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ

0
+
-

+

EKONOMICKÁ
ATRAKTIVITA ÚZEMÍ

Vzdálenost od významných komunikací (silnice I. a II. třídy)
dostupnost veřejnou dopravou (vlak, BUS, MHD)

do 2 km = plus, nad 2 km = mínus
dobrá (2 a více forem) = plus, špatná = mínus

+
+

+

PLOCHY ROZVOJE
NEZAMĚSTNANOST
VYVÁŽENOST SÍDELNÍ A
PRACOVIŠTNÍ FUNKCE
VYBAVENOST ÚZEMÍ
TECHNICKOU INFR.

plochy výroby a podnikání

ano = plus, ne = mínus

+

+

REKREACE

Podíl nezaměstnaných osob (%)

vyšší než průměr ORP = mínus, nižší než průměr ORP = plus

-

-

bilanční rovnováha mezi populační a pracovištní velikostí

od 0,8 – 1,2 = plus, méně než 0,8 a více než 1,2 = mínus

+

+

zásobování vodou
zásobování plynem
odkanalizování
atraktivní místo pro cestovní ruch
turistické stezky, naučné stezky

ano = plus, ne = mínus
ano = plus, ne = mínus
ano = plus, ne = mínus
ano = plus, ne = mínus
ano = plus, ne = mínus

+
+
+
-

(18,8/12,9)

+
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EKOLOGICKÁ RIZIKA

cyklostezky, cyklotrasy

ano = plus, ne = mínus

+

vymezené zastavitelných ploch pro bydlení v záplavovém
území
vymezené zastavitelné plochy v záplavovém území

ano = mínus, ne = plus

+
-

ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL
POLOHA A DOSTUPNOST
OBČANSKÁ
VYBAVENOST

SOCIODEMOGRAFICKÉ
UKAZATELE

ROZVOJ PLOCH PRO
BYDLENÍ
ATRAKTIVITA BYDLENÍ
REKREACE

EKOLOGICKÁ RIZIKA

vzdálenost od významných komunikací
dostupnost veřejnou dopravou (vlak, BUS, MHD)
kulturní zařízení
zdravotní péče
předškolní a školní zařízení
sociální oblast
sportovní zařízení
přirozený přírůstek
saldo migrace
index stáří
(35,2/95,7)
podíl obyvatel s VŠ vzděláním (%)
(1,7/5,3)
podíl osob bez vzdělání nebo se zákl. (40,5/31,02)
vzděláním (%)
počet dokončených bytových jednotek (2010 – 2011) 0
dostupnost veřejných prostranství plnících funkci veřejné
zeleně ze zastavitelných ploch pro bydlení
možnosti každodenní rekreace (hřiště, sportoviště apod.)
turistické stezky, naučné stezky
cyklostezky, cyklotrasy
vymezené zastavitelných ploch pro bydlení v záplavovém
území

0

ano = mínus, ne = plus

+

do 2 km = plus, nad 2 km = mínus
dobrá (2 a více forem) = plus, špatná = mínus
dostateční = plus, základní = 0, nedostatečná = mínus
dostateční = plus, základní = 0, nedostatečná = mínus
dostateční = plus, základní = 0, nedostatečná = mínus
dostateční = plus, základní = 0, nedostatečná = mínus
dostateční = plus, základní = 0, nedostatečná = mínus
kladný = plus, záporný = mínus
kladné = plus, záporné = mínus
vyšší než průměr ORP = mínus, nižší než průměr ORP = plus
vyšší než průměr ORP = plus, nižší než průměr ORP = mínus
vyšší než průměr ORP = mínus, nižší než průměr ORP = plus

+
+
+
+
+
+
+
+
-

méně než 3 = mínus, více než 3 = plus

-

-

od 0 - 0,8 = mínus, 0,8 – 1 = plus
ano = plus, ne = mínus
ano = plus, ne = mínus
ano = plus, ne = mínus

+
+

-

ano = mínus, ne = plus

+

+

+

-

+

+

* Přesto, že došlo k rovnosti znamének, byl pilíř životního prostředí vyhodnocen záporně a to zejména proto, že zastavěným územím obce prochází silnice I. třídy, což má na obec výrazný
negativní vliv a v obci nejsou žádné přírodní hodnoty.
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3. úplná aktualizace ÚAP pro ORP Most - 2014

Obec: Patokryje
faktor

Hodnoty
(obec/ORP)

Kritérium hodnocení

Dílčí
+/-

ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
STAV OKOLNÍ KRAJINY

Koeficient ekologické stability (ZABAGED)

Suma
+/-

+
vyšší než průměr ORP = plus, nižší než průměr ORP = mínus

+

+

PRŮCHOD SILNICE I. NEBO II. TŘÍDY ZÚ OBCE

ano = mínus, ne = plus

+

+

PROBÍHAJÍCÍ TĚŽBA

ano = mínus, ne = plus

+

+

BLÍZKOST DALŠÍCH VELKÝCH ZDROJŮ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ

ano = mínus, ne = plus

+

+

HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ

dobývací prostory
chráněná ložisková území
ložiska nerostných surovin
poddolovaná území
sesuvná území

ano = mínus, ne = plus
ano = mínus, ne = plus
ano = mínus, ne = plus
ano = mínus, ne = plus
ano = mínus, ne = plus

+
+
+
+
+

+

OCHRANNA PŘÍRODY
A KRAJINY
HYGIENA ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ
VODNÍ REŽIM

chráněná území a prvky NATURA 2000
zavedený systém třídění a recyklace odpadů
ekologické zátěže v území

ano = plus, ne = mínus
ano = plus, ne = mínus
ano = mínus, ne = plus

+
+

ZPF a PUPFL

vodní zdroje
podíl orné půdy ze ZPF (%)
podíl lesů z celkové výměry (%)

ano = plus, ne = mínus
vyšší než průměr ORP = plus, nižší než průměr ORP = mínus
vyšší než průměr ORP = plus, nižší než průměr ORP = mínus

+
+
-

(0,80/0,59)

(87,7/81,2)
(5,7/8,2)

ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ

+
+
0

+

EKONOMICKÁ
ATRAKTIVITA ÚZEMÍ
PLOCHY ROZVOJE

Vzdálenost od významných komunikací (silnice I. a II. třídy)
dostupnost veřejnou dopravou (vlak, BUS, MHD)
plochy výroby a podnikání

NEZAMĚSTNANOST

Podíl nezaměstnaných osob (%)

VYVÁŽENOST SÍDELNÍ A
PRACOVIŠTNÍ FUNKCE
VYBAVENOST ÚZEMÍ
TECHNICKOU INFR.

bilanční rovnováha mezi populační a pracovištní velikostí
zásobování vodou
zásobování plynem
odkanalizování

-

(9,9/12,9)

do 2 km = plus, nad 2 km = mínus
dobrá (2 a více forem) = plus, špatná = mínus

+
+

+

ano = plus, ne = mínus
vyšší než průměr ORP = mínus, nižší než průměr ORP = plus

+
+

+
+

od 0,8 – 1,2 = plus, méně než 0,8 a více než 1,2 = mínus
ano = plus, ne = mínus
ano = plus, ne = mínus
ano = plus, ne = mínus

+
+
+

+
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3. úplná aktualizace ÚAP pro ORP Most - 2014

REKREACE

EKOLOGICKÁ RIZIKA

atraktivní místo pro cestovní ruch
turistické stezky, naučné stezky
cyklostezky, cyklotrasy
vymezené zastavitelných ploch pro bydlení v záplavovém
území
vymezené zastavitelné plochy v záplavovém území

ano = plus, ne = mínus
ano = plus, ne = mínus
ano = plus, ne = mínus
ano = mínus, ne = plus

+
-

ano = mínus, ne = plus

-

ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL
POLOHA A DOSTUPNOST
OBČANSKÁ
VYBAVENOST

SOCIODEMOGRAFICKÉ
UKAZATELE

ROZVOJ PLOCH PRO
BYDLENÍ
ATRAKTIVITA BYDLENÍ
REKREACE

EKOLOGICKÁ RIZIKA

vzdálenost od významných komunikací
dostupnost veřejnou dopravou (vlak, BUS, MHD)
kulturní zařízení
zdravotní péče
předškolní a školní zařízení
sociální oblast
sportovní zařízení
přirozený přírůstek
saldo migrace
index stáří
(70,7/95,7)
podíl obyvatel s VŠ vzděláním (%)
(10,5/5,3)
podíl osob bez vzdělání nebo se zákl. (25,1/31,02)
vzděláním (%)
počet dokončených bytových jednotek (2010 – 2011)0
dostupnost veřejných prostranství plnících funkci veřejné
zeleně ze zastavitelných ploch pro bydlení
možnosti každodenní rekreace (hřiště, sportoviště apod.)
turistické stezky, naučné stezky
cyklostezky, cyklotrasy
vymezené zastavitelných ploch pro bydlení v záplavovém
území

-

-

-

do 2 km = plus, nad 2 km = mínus
dobrá (2 a více forem) = plus, špatná = mínus
dostateční = plus, základní = 0, nedostatečná = mínus
dostateční = plus, základní = 0, nedostatečná = mínus
dostateční = plus, základní = 0, nedostatečná = mínus
dostateční = plus, základní = 0, nedostatečná = mínus
dostateční = plus, základní = 0, nedostatečná = mínus
kladný = plus, záporný = mínus
kladné = plus, záporné = mínus
vyšší než průměr ORP = mínus, nižší než průměr ORP = plus
vyšší než průměr ORP = plus, nižší než průměr ORP = mínus
vyšší než průměr ORP = mínus, nižší než průměr ORP = plus

+
+
0
+
+
+
+
+
+

méně než 3 = mínus, více než 3 = plus

-

-

od 0 - 0,8 = mínus, 0,8 – 1 = plus
ano = plus, ne = mínus
ano = plus, ne = mínus
ano = plus, ne = mínus

+
+

-

ano = mínus, ne = plus

-

+

-

+

+

-
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3. úplná aktualizace ÚAP pro ORP Most - 2014

Obec: Polerady
faktor

Hodnoty
(obec/ORP)

Kritérium hodnocení

Dílčí
+/-

ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
STAV OKOLNÍ KRAJINY

vyšší než průměr ORP = plus, nižší než průměr ORP = mínus

-

-

PRŮCHOD SILNICE I. NEBO II. TŘÍDY ZÚ OBCE

ano = mínus, ne = plus

-

-

PROBÍHAJÍCÍ TĚŽBA

ano = mínus, ne = plus

+

+

BLÍZKOST DALŠÍCH VELKÝCH ZDROJŮ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ

ano = mínus, ne = plus

-

-

HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ

dobývací prostory
chráněná ložisková území
ložiska nerostných surovin
poddolovaná území
sesuvná území
chráněná území a prvky NATURA 2000

ano = mínus, ne = plus
ano = mínus, ne = plus
ano = mínus, ne = plus
ano = mínus, ne = plus
ano = mínus, ne = plus
ano = plus, ne = mínus

+
+
-

zavedený systém třídění a recyklace odpadů
ekologické zátěže v území
vodní zdroje

ano = plus, ne = mínus
ano = mínus, ne = plus
ano = plus, ne = mínus

+
+
+

+
+

vyšší než průměr ORP = plus, nižší než průměr ORP = mínus
vyšší než průměr ORP = plus, nižší než průměr ORP = mínus

+
-

0

OCHRANNA PŘÍRODY
A KRAJINY
HYGIENA ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ
VODNÍ REŽIM
ZPF a PUPFL

Koeficient ekologické stability (ZABAGED)

Suma
+/-

podíl orné půdy ze ZPF (%)
podíl lesů z celkové výměry (%)

(0,23/0,59)

(98,7/81,2)
(3,6/8,2)

ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ

-

-

+*

EKONOMICKÁ
ATRAKTIVITA ÚZEMÍ
PLOCHY ROZVOJE

Vzdálenost od významných komunikací (silnice I. a II. třídy)
dostupnost veřejnou dopravou (vlak, BUS, MHD)
plochy výroby a podnikání

do 2 km = plus, nad 2 km = mínus
dobrá (2 a více forem) = plus, špatná = mínus
ano = plus, ne = mínus

+
+

0
+

NEZAMĚSTNANOST

Podíl nezaměstnaných osob (%)

vyšší než průměr ORP = mínus, nižší než průměr ORP = plus

+

+

VYVÁŽENOST SÍDELNÍ A
PRACOVIŠTNÍ FUNKCE
VYBAVENOST ÚZEMÍ
TECHNICKOU INFR.

bilanční rovnováha mezi populační a pracovištní velikostí
od 0,8 – 1,2 = plus, méně než 0,8 a více než 1,2 = mínus
ano = plus, ne = mínus
ano = plus, ne = mínus
ano = plus, ne = mínus
ano = plus, ne = mínus

+
+
-

+

REKREACE

zásobování vodou
zásobování plynem
odkanalizování
atraktivní místo pro cestovní ruch

(6,6/12,9)

-
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3. úplná aktualizace ÚAP pro ORP Most - 2014

EKOLOGICKÁ RIZIKA

turistické stezky, naučné stezky
cyklostezky, cyklotrasy
vymezené zastavitelných ploch pro bydlení v záplavovém
území
vymezené zastavitelné plochy v záplavovém území

ano = plus, ne = mínus
ano = plus, ne = mínus
ano = mínus, ne = plus

-

OBČANSKÁ
VYBAVENOST

SOCIODEMOGRAFICKÉ
UKAZATELE

ROZVOJ PLOCH PRO
BYDLENÍ
ATRAKTIVITA BYDLENÍ
REKREACE

EKOLOGICKÁ RIZIKA

vzdálenost od významných komunikací
dostupnost veřejnou dopravou (vlak, BUS, MHD)
kulturní zařízení
zdravotní péče
předškolní a školní zařízení
sociální oblast
sportovní zařízení
přirozený přírůstek
saldo migrace
index stáří
(115,6/95,7)
podíl obyvatel s VŠ vzděláním (%)
(4,5/5,3)
podíl osob bez vzdělání nebo se zákl. (31,1/31,02)
vzděláním (%)
počet dokončených bytových jednotek (2010 – 2011) 0
dostupnost veřejných prostranství plnících funkci veřejné
zeleně ze zastavitelných ploch pro bydlení
možnosti každodenní rekreace (hřiště, sportoviště apod.)
turistické stezky, naučné stezky
cyklostezky, cyklotrasy
vymezené zastavitelných ploch pro bydlení v záplavovém
území

-

ano = mínus, ne = plus

ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL
POLOHA A DOSTUPNOST

-

-

do 2 km = plus, nad 2 km = mínus
dobrá (2 a více forem) = plus, špatná = mínus
dostateční = plus, základní = 0, nedostatečná = mínus
dostateční = plus, základní = 0, nedostatečná = mínus
dostateční = plus, základní = 0, nedostatečná = mínus
dostateční = plus, základní = 0, nedostatečná = mínus
dostateční = plus, základní = 0, nedostatečná = mínus
kladný = plus, záporný = mínus
kladné = plus, záporné = mínus
vyšší než průměr ORP = mínus, nižší než průměr ORP = plus
vyšší než průměr ORP = plus, nižší než průměr ORP = mínus
vyšší než průměr ORP = mínus, nižší než průměr ORP = plus

+
+
+
+
-

méně než 3 = mínus, více než 3 = plus

-

-

od 0 - 0,8 = mínus, 0,8 – 1 = plus
ano = plus, ne = mínus
ano = plus, ne = mínus
ano = plus, ne = mínus
ano = mínus, ne = plus

+
+
-

+

0

-

-

-

* Přesto, že došlo k rovnosti znamének, byl pilíř pro hospodářský rozvoj vyhodnocen kladně a to z důvodu, že je zde výrazně nižší nezaměstnanost než v rámci ORP a dobrá bilanční rovnováha
mezi populační a pracovištní velikostí.
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3. úplná aktualizace ÚAP pro ORP Most - 2014

Obec: Skršín
faktor

Hodnoty
(obec/ORP)

Kritérium hodnocení

Dílčí
+/-

ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
STAV OKOLNÍ KRAJINY

+
vyšší než průměr ORP = plus, nižší než průměr ORP = mínus

-

-

PRŮCHOD SILNICE I. NEBO II. TŘÍDY ZÚ OBCE

ano = mínus, ne = plus

-

-

PROBÍHAJÍCÍ TĚŽBA

ano = mínus, ne = plus

+

+

BLÍZKOST DALŠÍCH VELKÝCH ZDROJŮ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ

ano = mínus, ne = plus

+

+

HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ

dobývací prostory
chráněná ložisková území
ložiska nerostných surovin
poddolovaná území
sesuvná území
chráněná území a prvky NATURA 2000

ano = mínus, ne = plus
ano = mínus, ne = plus
ano = mínus, ne = plus
ano = mínus, ne = plus
ano = mínus, ne = plus
ano = plus, ne = mínus

+
+
+
+
-

+

zavedený systém třídění a recyklace odpadů
ekologické zátěže v území
vodní zdroje

ano = plus, ne = mínus
ano = mínus, ne = plus
ano = plus, ne = mínus

+
+
+

vyšší než průměr ORP = plus, nižší než průměr ORP = mínus
vyšší než průměr ORP = plus, nižší než průměr ORP = mínus

+
-

OCHRANNA PŘÍRODY
A KRAJINY
HYGIENA ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ
VODNÍ REŽIM
ZPF a PUPFL

Koeficient ekologické stability (ZABAGED)

Suma
+/-

podíl orné půdy ze ZPF (%)
podíl lesů z celkové výměry (%)

(0,42/0,59)

(85,7/81,2)
(7,8/8,2)

ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ

0
+
0

+

EKONOMICKÁ
ATRAKTIVITA ÚZEMÍ
PLOCHY ROZVOJE

Vzdálenost od významných komunikací (silnice I. a II. třídy)
dostupnost veřejnou dopravou (vlak, BUS, MHD)
plochy výroby a podnikání

do 2 km = plus, nad 2 km = mínus
dobrá (2 více forem) = plus, špatná = mínus
ano = plus, ne = mínus

NEZAMĚSTNANOST

Podíl nezaměstnaných osob (%)

vyšší než průměr ORP = mínus, nižší než průměr ORP = plus

VYVÁŽENOST SÍDELNÍ A
PRACOVIŠTNÍ FUNKCE
VYBAVENOST ÚZEMÍ
TECHNICKOU INFR.

bilanční rovnováha mezi populační a pracovištní velikostí
zásobování vodou
zásobování plynem
odkanalizování

+

(10,4/12,9)

od 0,8 – 1,2 = plus, méně než 0,8 a více než 1,2 = mínus
ano = plus, ne = mínus
ano = plus, ne = mínus
ano = plus, ne = mínus

+
+
+

+
+

+

+

+
+
+
-

+
+
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3. úplná aktualizace ÚAP pro ORP Most - 2014

REKREACE

EKOLOGICKÁ RIZIKA

atraktivní místo pro cestovní ruch
turistické stezky, naučné stezky
cyklostezky, cyklotrasy
vymezené zastavitelných ploch pro bydlení v záplavovém
území
vymezené zastavitelné plochy v záplavovém území

ano = plus, ne = mínus
ano = plus, ne = mínus
ano = plus, ne = mínus
ano = mínus, ne = plus

+
+
+
+
+

OBČANSKÁ
VYBAVENOST

SOCIODEMOGRAFICKÉ
UKAZATELE

ROZVOJ PLOCH PRO
BYDLENÍ
ATRAKTIVITA BYDLENÍ
REKREACE

EKOLOGICKÁ RIZIKA

vzdálenost od významných komunikací
dostupnost veřejnou dopravou (vlak, BUS, MHD)
kulturní zařízení
zdravotní péče
předškolní a školní zařízení
sociální oblast
sportovní zařízení
přirozený přírůstek
saldo migrace
index stáří
(160,7/95,7)
podíl obyvatel s VŠ vzděláním (%)
(7,8/5,3)
podíl osob bez vzdělání nebo se zákl. (23,3/31,02)
vzděláním (%)
počet dokončených bytových jednotek (2010 – 2011) 0
dostupnost veřejných prostranství plnících funkci veřejné
zeleně ze zastavitelných ploch pro bydlení
možnosti každodenní rekreace (hřiště, sportoviště apod.)
turistické stezky, naučné stezky
cyklostezky, cyklotrasy
vymezené zastavitelných ploch pro bydlení v záplavovém
území

+

ano = mínus, ne = plus

ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL
POLOHA A DOSTUPNOST

+

+

do 2 km = plus, nad 2 km = mínus
dobrá (2 a více forem) = plus, špatná = mínus
dostateční = plus, základní = 0, nedostatečná = mínus
dostateční = plus, základní = 0, nedostatečná = mínus
dostateční = plus, základní = 0, nedostatečná = mínus
dostateční = plus, základní = 0, nedostatečná = mínus
dostateční = plus, základní = 0, nedostatečná = mínus
kladný = plus, záporný = mínus
kladné = plus, záporné = mínus
vyšší než průměr ORP = mínus, nižší než průměr ORP = plus
vyšší než průměr ORP = plus, nižší než průměr ORP = mínus
vyšší než průměr ORP = mínus, nižší než průměr ORP = plus

+
+
0
0
0
0
+
+
+

+

méně než 3 = mínus, více než 3 = plus

-

-

od 0 - 0,8 = mínus, 0,8 – 1 = plus
ano = plus, ne = mínus
ano = plus, ne = mínus
ano = plus, ne = mínus

+
+
-

-

ano = mínus, ne = plus

+

-

+

+

+

* Přesto, že došlo k rovnosti znamének, byl pilíř pro soudržnost společenství obyvatel vyhodnocen záporně a to z důvodu, že je zde špatná dostupnost veřejnou dopravou, nedostatečná nebo
pouze základní občanská vybavenost, málo veřejné zeleně v sídlech a nízký počet dokončených bytových jednotek.
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Obec: Volevčice
faktor

Hodnoty
(obec/ORP)

Kritérium hodnocení

Dílčí
+/-

ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
STAV OKOLNÍ KRAJINY

+
vyšší než průměr ORP = plus, nižší než průměr ORP = mínus

-

-

PRŮCHOD SILNICE I. NEBO II. TŘÍDY ZÚ OBCE

ano = mínus, ne = plus

-

-

PROBÍHAJÍCÍ TĚŽBA
BLÍZKOST DALŠÍCH VELKÝCH ZDROJŮ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ

ano = mínus, ne = plus

+

+

ano = mínus, ne = plus

-

-

HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ

dobývací prostory
chráněná ložisková území
ložiska nerostných surovin
poddolovaná území
sesuvná území
chráněná území a prvky NATURA 2000

ano = mínus, ne = plus
ano = mínus, ne = plus
ano = mínus, ne = plus
ano = mínus, ne = plus
ano = mínus, ne = plus
ano = plus, ne = mínus

+
+
+
+
+

zavedený systém třídění a recyklace odpadů
ekologické zátěže v území
vodní zdroje

ano = plus, ne = mínus
ano = mínus, ne = plus
ano = plus, ne = mínus

+
+
+

vyšší než průměr ORP = plus, nižší než průměr ORP = mínus
vyšší než průměr ORP = plus, nižší než průměr ORP = mínus

+
-

OCHRANNA PŘÍRODY
A KRAJINY
HYGIENA ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ
VODNÍ REŽIM
ZPF a PUPFL

Koeficient ekologické stability (ZABAGED)

Suma
+/-

podíl orné půdy ze ZPF (%)
podíl lesů z celkové výměry (%)

(0,14/0,59)

(99,4/81,2)
(4,4/8,2)

ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ

+

+

+
+

0

+

EKONOMICKÁ
ATRAKTIVITA ÚZEMÍ
PLOCHY ROZVOJE

vzdálenost od významných komunikací (silnice I. a II. třídy)
dostupnost veřejnou dopravou (vlak, BUS, MHD)
plochy výroby a podnikání

do 2 km = plus, nad 2 km = mínus
dobrá (2 a více forem) = plus, špatná = mínus
ano = plus, ne = mínus

+
+
+

+
+

NEZAMĚSTNANOST

Podíl nezaměstnaných osob (%)

vyšší než průměr ORP = mínus, nižší než průměr ORP = plus

+

+

VYVÁŽENOST SÍDELNÍ A
PRACOVIŠTNÍ FUNKCE
VYBAVENOST ÚZEMÍ
TECHNICKOU INFR.

bilanční rovnováha mezi populační a pracovištní velikostí

od 0,8 – 1,2 = plus, méně než 0,8 a více než 1,2 = mínus

-

-

zásobování vodou
zásobování plynem
odkanalizování

ano = plus, ne = mínus
ano = plus, ne = mínus
ano = plus, ne = mínus

+
+
-

+

(11,1/12,9)
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REKREACE

EKOLOGICKÁ RIZIKA

atraktivní místo pro cestovní ruch
turistické stezky, naučné stezky
cyklostezky, cyklotrasy
vymezené zastavitelných ploch pro bydlení v záplavovém
území
vymezené zastavitelné plochy v záplavovém území

ano = plus, ne = mínus
ano = plus, ne = mínus
ano = plus, ne = mínus
ano = mínus, ne = plus

0
0

OBČANSKÁ
VYBAVENOST

SOCIODEMOGRAFICKÉ
UKAZATELE

ROZVOJ PLOCH PRO
BYDLENÍ
ATRAKTIVITA BYDLENÍ
REKREACE

EKOLOGICKÁ RIZIKA

vzdálenost od významných komunikací
dostupnost veřejnou dopravou (vlak, BUS, MHD)
kulturní zařízení
zdravotní péče
předškolní a školní zařízení
sociální oblast
sportovní zařízení
přirozený přírůstek
saldo migrace
index stáří
(133,3/95,7)
podíl obyvatel s VŠ vzděláním (%)
(1,3/5,3)
podíl osob bez vzdělání nebo se zákl. (36,3/31,02)
vzděláním (%)
počet dokončených bytových jednotek (2010 – 2011) 1
dostupnost veřejných prostranství plnících funkci veřejné
zeleně ze zastavitelných ploch pro bydlení
možnosti každodenní rekreace (hřiště, sportoviště apod.)
turistické stezky, naučné stezky
cyklostezky, cyklotrasy
vymezené zastavitelných ploch pro bydlení v záplavovém
území

0

ano = mínus, ne = plus

ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL
POLOHA A DOSTUPNOST

-

-

do 2 km = plus, nad 2 km = mínus
dobrá (2 a více forem) = plus, špatná = mínus
dostateční = plus, základní = 0, nedostatečná = mínus
dostateční = plus, základní = 0, nedostatečná = mínus
dostateční = plus, základní = 0, nedostatečná = mínus
dostateční = plus, základní = 0, nedostatečná = mínus
dostateční = plus, základní = 0, nedostatečná = mínus
kladný = plus, záporný = mínus
kladné = plus, záporné = mínus
vyšší než průměr ORP = mínus, nižší než průměr ORP = plus
vyšší než průměr ORP = plus, nižší než průměr ORP = mínus
vyšší než průměr ORP = mínus, nižší než průměr ORP = plus

+
+
0
0
+
-

méně než 3 = mínus, více než 3 = plus

-

-

od 0 - 0,8 = mínus, 0,8 – 1 = plus
ano = plus, ne = mínus
ano = plus, ne = mínus
ano = plus, ne = mínus
ano = mínus, ne = plus

+
+
-

+

0

0

+

-

-

-
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Obec: Želenice
faktor

Hodnoty
(obec/ORP)

Kritérium hodnocení

Dílčí
+/-

Suma
+/-

ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
STAV OKOLNÍ KRAJINY

Koeficient ekologické stability (ZABAGED)

vyšší než průměr ORP = plus, nižší než průměr ORP = mínus

+

+

+
+
+

+

chráněná ložisková území
ložiska nerostných surovin
poddolovaná území
sesuvná území
chráněná území a prvky NATURA 2000

ano = mínus, ne = plus
ano = mínus, ne = plus
ano = mínus, ne = plus
ano = mínus, ne = plus
ano = mínus, ne = plus
ano = mínus, ne = plus
ano = mínus, ne = plus
ano = mínus, ne = plus
ano = plus, ne = mínus

zavedený systém třídění a recyklace odpadů
ekologické zátěže v území
vodní zdroje

ano = plus, ne = mínus
ano = mínus, ne = plus
ano = plus, ne = mínus

+
+

0
+

vyšší než průměr ORP = plus, nižší než průměr ORP = mínus
vyšší než průměr ORP = plus, nižší než průměr ORP = mínus

+

0

(1,81/0,59)

PRŮCHOD SILNICE I. NEBO II. TŘÍDY ZÚ OBCE
PROBÍHAJÍCÍ TĚŽBA
BLÍZKOST DALŠÍCH VELKÝCH ZDROJŮ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ
HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ
dobývací prostory

OCHRANNA PŘÍRODY
A KRAJINY
HYGIENA ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ
VODNÍ REŽIM
ZPF a PUPFL

+

podíl orné půdy ze ZPF (%)
podíl lesů z celkové výměry (%)

(69,6/81,2)
(9,2/8,2)

ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ

-

+

+

EKONOMICKÁ
ATRAKTIVITA ÚZEMÍ
PLOCHY ROZVOJE

Vzdálenost od významných komunikací (silnice I. a II. třídy)
dostupnost veřejnou dopravou (vlak, BUS, MHD)
plochy výroby a podnikání

do 2 km = plus, nad 2 km = mínus
dobrá (2 a více forem) = plus, špatná = mínus
ano = plus, ne = mínus

+
+
+

+
+

NEZAMĚSTNANOST

Podíl nezaměstnaných osob (%)

vyšší než průměr ORP = mínus, nižší než průměr ORP = plus

+

+

VYVÁŽENOST SÍDELNÍ A
PRACOVIŠTNÍ FUNKCE
VYBAVENOST ÚZEMÍ
TECHNICKOU INFR.

bilanční rovnováha mezi populační a pracovištní velikostí

od 0,8 – 1,2 = plus, méně než 0,8 a více než 1,2 = mínus

-

-

zásobování vodou
zásobování plynem
odkanalizování

ano = plus, ne = mínus
ano = plus, ne = mínus
ano = plus, ne = mínus

+
+
+

+

(9,5/12,9)
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REKREACE

EKOLOGICKÁ RIZIKA

atraktivní místo pro cestovní ruch
turistické stezky, naučné stezky
cyklostezky, cyklotrasy
vymezené zastavitelných ploch pro bydlení v záplavovém
území
vymezené zastavitelné plochy v záplavovém území

ano = plus, ne = mínus
ano = plus, ne = mínus
ano = plus, ne = mínus
ano = mínus, ne = plus

+
+
+
-

OBČANSKÁ
VYBAVENOST

SOCIODEMOGRAFICKÉ
UKAZATELE

ROZVOJ PLOCH PRO
BYDLENÍ
ATRAKTIVITA BYDLENÍ
REKREACE

EKOLOGICKÁ RIZIKA

vzdálenost od významných komunikací
dostupnost veřejnou dopravou (vlak, BUS, MHD)
kulturní zařízení
zdravotní péče
předškolní a školní zařízení
sociální oblast
sportovní zařízení
přirozený přírůstek
saldo migrace
index stáří
(133,3/95,7)
podíl obyvatel s VŠ vzděláním (%)
(4,9/5,3)
podíl osob bez vzdělání nebo se zákl. (28,3/31,02)
vzděláním (%)
počet dokončených bytových jednotek (2010 – 2011) 0
dostupnost veřejných prostranství plnících funkci veřejné
zeleně ze zastavitelných ploch pro bydlení
možnosti každodenní rekreace (hřiště, sportoviště apod.)
turistické stezky, naučné stezky
cyklostezky, cyklotrasy
vymezené zastavitelných ploch pro bydlení v záplavovém
území

-

ano = mínus, ne = plus

ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL
POLOHA A DOSTUPNOST

+

-

do 2 km = plus, nad 2 km = mínus
dobrá (2 a více forem) = plus, špatná = mínus
dostateční = plus, základní = 0, nedostatečná = mínus
dostateční = plus, základní = 0, nedostatečná = mínus
dostateční = plus, základní = 0, nedostatečná = mínus
dostateční = plus, základní = 0, nedostatečná = mínus
dostateční = plus, základní = 0, nedostatečná = mínus
kladný = plus, záporný = mínus
kladné = plus, záporné = mínus
vyšší než průměr ORP = mínus, nižší než průměr ORP = plus
vyšší než průměr ORP = plus, nižší než průměr ORP = mínus
vyšší než průměr ORP = mínus, nižší než průměr ORP = plus

+
+
+
0
+
+
+

méně než 3 = mínus, více než 3 = plus

-

-

od 0 - 0,8 = mínus, 0,8 – 1 = plus
ano = plus, ne = mínus
ano = plus, ne = mínus
ano = plus, ne = mínus
ano = plus, ne = mínus
ano = mínus, ne = plus

+
+
+

-

-

+

0

-

+

-
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Hodnocení celkové vyváženosti územních podmínek pro příznivé životní prostředí,
hospodářský rozvoj a soudržnost společenství obyvatel území
Vyhodnocení územních podmínek pro hospodářský rozvoj, pro soudržnost obyvatel území
a pro příznivé životní prostředí bylo provedeno vždy pro každou obec samostatně. Pro každý
pilíř byly zvoleny ukazatele, které mají nebo mohou mít na pilíř významný vliv. Výchozím
zdrojem byly SWOT analýzy jednotlivých obcí, dostupné statistické údaje za obce
a indikátory udržitelného rozvoje území. Některé indikátory jsou založeny na porovnání
dosažené hodnoty v dílčích ukazatelích s průměrem ORP.
Podle nastavených parametrů jsou jednotlivé obce v ukazatelích hodnoceny kladně (označené
+) nebo záporně (označené -). Celkové hodnocení pilířů je výsledkem součtu bodového
Výsledkem hodnocení je typologie obcí z hlediska vyváženosti územních podmínek pro
hospodářský rozvoj, soudržnost společenství obyvatel území a příznivé životní prostředí
čítající osm kategorií dle následujícího klíče.
územní podmínky

kategorie
zařazení
obce

vyváženost vztahu územních
podmínek pro udržitelný
rozvoj území

pro příznivé
životní
prostředí

pro
hospodářský
rozvoj

pro soudržnost
obyvatel v
území

Z

H

S

dobrý stav

1

+

+

+

Z, H, S

žádné

2a

+

+

-

Z, H

S

S

2b

+

-

+

Z, S

H

H

2c

-

+

+

H, S

Z

Z

3a

+

-

-

Z

H, S

H, S

3b

-

+

-

H

Z, S

Z, S

3c

-

-

+

S

Z, H

Z, H

4

-

-

-

žádné

Z, H, S

vyjádření v
kartogamu

špatný stav

Legenda: + dobrý stav, - špatný stav
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Závěr:
Dle provedeného vyhodnocení vyváženosti územních podmínek pro udržitelný rozvoj území,
vychází nejméně příznivě obec Lišnice. Negativní vliv v pilíři životního prostředí má zejména
průchod silnice II. třídy zastavěným územím obce, minimální podíl lesů a absence
hodnotných prvků v krajině. Nepříznivě byl vyhodnocen rovněž pilíř ekonomický a sociální,
a to s ohledem na neuspokojivé hospodářské podmínky, na nedostatečnou vybavenost obce
sociální infrastrukturou, nedostatečný rozvoj bydlení, apod.
Druhou kategorií jsou obce, u kterých byly z hlediska vyváženosti územních podmínek pro
udržitelný rozvoj území negativně hodnoceny dva pilíře udržitelného rozvoje území. Jsou
to obec Polerady a Malé Březno. Jedná se o obce, které spadají do těžební oblasti, což
nepříznivě ovlivňuje zejména pilíř životního prostředí a má to dopad rovněž na pilíř sociální.
Nejpočetnější kategorií obcí z hlediska vyváženosti územních podmínek pro udržitelný rozvoj
území jsou obce, u nichž byl negativně vyhodnocen pouze jeden pilíř. Jedná se zejména
o obce, kde byl vyhodnocen nepříznivě pilíř životního prostředí (Bečov, Braňany, Havraň,
Most, Obrnice). U těchto obcí má negativní vliv těžba uhlí, velké zdroje znečištění ovzduší a
průchod silnice I. nebo II. třídy zastavěným územím obce. U obce Volevčice, Želenice a
Patokryje byl negativně vyhodnocen pilíř sociální, a to s ohledem na nedostatečnou
vybavenost obce sociální infrastrukturou, nedostatečný rozvoj bydlení, apod.
U čtyř obcí – Bělušice, Korozluky, Lužice a Skršín vychází vyhodnocení z hlediska
vyváženosti územních podmínek pro udržitelný rozvoj území příznivě ve všech třech pilířích.
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4 URČENÍ PROBLÉMŮ K ŘEŠENÍ V ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ
DOKUMENTACI
Na základě provedených SWOT analýz jednotlivých oblastí, hodnocení jednotlivých obcí a
indikátorů udržitelného rozvoje území byly identifikovány závady a problémy k řešení
v územně plánovací dokumentaci, které jsou uvedeny vždy pro příslušnou obec
Přehled závad a problémů je obsažen v následujících tabulkách. Jednotlivé závady a problémy
jsou uvedeny vždy k příslušné obci (označena kódem), na jejímž území byly identifikovány.
Závady, které jsou přesně územně lokalizovány a které tak jsou zobrazeny v grafické části
dokumentace, jsou označeny kódem. Každá závada či problém je doplněn návrhem způsobu
řešení v ÚPD a barevným podbarvením je uvedeno, v jaké územně plánovací dokumentaci by
měl problém být řešen. Je-li návrh řešení některé z identifikovaných závad resp. problémů
v dané územně plánovací dokumentaci již obsažen, je tato ÚPD označena křížkem.

4.1 Bečov (BE)
Kód

Popis problému

Způsob řešení v ÚPD

ZÚR

ÚP

RP

Urbanistické závady
BE-U-1

Nedostatečná úroveň veřejných
prostranství v sídlištní zástavbě

BE-U-2

Narušená urbanistická struktura v části
obce Zaječice

Vymezení zastavitelných ploch
s adekvátním funkčním využitím

BE-U-3

Rozsáhlý brownfield v části obce
Zaječice

Vymezení plochy přestavby
s adekvátním funkčním využitím

X

Dopravní závady
BE-D-1

Dopravně nepřehledná zatáčka na silnici
III/2507

Návrh řešení dopravní závady a její
zapracování do ÚP jako VPS

Hygienické závady
V obci nebyly identifikovány žádné hygienické závady
Problémy v oblasti rozvoje území
Rozsáhlé postižení území těžbou (lomy,
výsypky)

Vymezení rekultivace území po
ukončení těžby, obnovy krajiny,
infrastruktury a sídel

Nízká míra nové bytové výstavby

Vymezení nových ploch určených pro
bydlení v ÚPD

Vysoký podíl nových vymezených
zastavitelných ploch v ÚPD

V nové ÚPD prověřit nutnost takového
rozsahu vymezených zastavitelných
ploch, zejména s ohledem na jejich
dosavadní míru zaplnění

X

4.2 Bělušice (BL)
Kód

Popis problému

Způsob řešení v ÚPD

ZÚR

ÚP

RP

Urbanistické závady
V obci nebyly identifikovány žádné urbanistické závady
Dopravní závady
BL-D-1

Nepřehledná křižovatka na silnici I/15

Návrh řešení dopravní závady a její
zapracování do ÚP jako VPS
Hygienické závady

BL-H-1

Znečištění ovzduší a hluková zátěž ze
silnice I/15

Návrh opatření k eliminaci nepříznivých
faktorů (protihlukové stěny, pás izolační
zeleně apod.) a jejich zapracování do
ÚP jako VPS
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Kód

Popis problému

Způsob řešení v ÚPD

ZÚR

ÚP

RP

Problémy v oblasti rozvoje území
Nízká míra nové bytové výstavby

Vymezení nových ploch určených pro
bydlení v ÚPD

Nedostatečné vybavení území
infrastrukturou cestovního ruchu

Vymezení ploch pro lokalizaci
infrastruktury cestovního ruchu a/nebo
stanovení regulativů využití stávajících
objektů či ploch, které umožní umístění
zařízení infrastruktury cestovního ruchu

Nízký podíl nových vymezených
zastavitelných ploch v ÚPD

V nové ÚPD prověřit možnost
vymezení nových zastavitelných ploch,
zejména s ohledem na vysoké procento
naplněnosti sávajících ploch přestavby

X

4.3 Braňany (BR)
Kód

Popis problému

Způsob řešení v ÚPD

BR-U-1

Nevhodné řešení veřejného prostranství
v rámci lokality bytových domů při
silnici III/2538

ZÚR

ÚP

RP

ZÚR

ÚP

RP

X

X

Urbanistické závady
Návrh úpravy veřejného prostranství

Dopravní závady
BR-D-1

Nepřehledná křižovatka silnic II/256 a
III/2538

Návrh řešení dopravní závady a její
zapracování do ÚP jako VPS
Hygienické závady

V obci nebyly identifikovány žádné hygienické závady
Problémy v oblasti rozvoje území
Rozsáhlé postižení území těžbou (lomy,
výsypky)

Vymezení rekultivace území po
ukončení těžby, obnovy krajiny,
infrastruktury a sídel

X

4.4 Havraň (HA)
Kód

Popis problému

Způsob řešení v ÚPD
Urbanistické závady

HA-U-1

Rozsáhlý brownfield (bývalý cukrovar)
v obci Havraň

Vymezení plochy přestavby
s adekvátním funkčním využitím

Dopravní závady
HA-D-1

Průtah silnice I/27 zastavěným územím
obce Havraň

Návrh objízdné trasy a její zapracování
do ÚP jako VPS

HA-D-2

Průtah silnice II/251 zastavěným
územím obce Havraň

Návrh objízdné trasy a její zapracování
do ÚP jako VPS

HA-D-3

Průtah silnice II/251 zastavěným
územím části obce Saběnice

Návrh objízdné trasy a její zapracování
do ÚP jako VPS

HA-D-4

Průtah silnice II/251 zastavěným
územím části obce Moravěves

Návrh objízdné trasy a její zapracování
do ÚP jako VPS

HA-D-5

Nepřehledná křižovatka silnice I/27
s místní komunikací

Návrh řešení dopravní závady a její
zapracování do ÚP jako VPS
Hygienické závady

HA-H-1

Znečištění ovzduší a zvýšení hlukové
zátěže ze silnice I/27 v obci Havraň

Návrh objízdné trasy a její zapracování
do ÚP jako VPS

HA-H-2

Znečištění ovzduší a hluková zátěž ze
silnice II/251 na území obce Havraň

Návrh objízdné trasy a její zapracování
do ÚP jako VPS

HA-H-3

Znečištění ovzduší a hluková zátěž ze
silnice II/251 na území obce Saběnice

Návrh objízdné trasy a její zapracování
do ÚP jako VPS

X
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HA-H-4

Znečištění ovzduší a hluková zátěž ze
silnice II/251 na území obce Moravěves

Návrh objízdné trasy a její zapracování
do ÚP jako VPS

Problémy v oblasti rozvoje území
V nové ÚPD prověřit nutnost takového
rozsahu vymezených zastavitelných
ploch, zejména s ohledem na jejich
dosavadní míru zaplnění

Vysoký podíl nových vymezených
zastavitelných ploch v ÚPD

4.5 Korozluky (KO)
Kód

Popis problému

Způsob řešení v ÚPD

ZÚR

ÚP

RP

Urbanistické závady

KO-U-1

Vymezení ploch přestavby smíšených
obytných nebo pro bydlení v ÚPD a
regulace využití pozemků (uspořádání
zástaby, objemová regulace apod.)
s cílem obnovení historické urbanistické
struktury

Zanikající historická urbanistická
struktura části obce Sedlec

Dopravní závady
KO-D-1

Průtah silnice I/15 zastavěným územím
obce Korozluky

Návrh řešení dopravní závady a její
zapracování do ÚP jako VPS (např.
protihluková opatření)

KO-D-2

Nepřehledná křižovatka na silnici I/15
v části obce Sedlec

Návrh řešení dopravní závady a její
zapracování do ÚP jako VPS

KO-D-3

Nevhodné řešení příjezdu ze silnice
I/15 k průmyslovému areálu přes
zastavěné území obce Korozluky

Návrh řešení dopravní závady a její
zapracování do ÚP jako VPS

X

Hygienické závady
KO-H-1

Znečištění ovzduší a hluková zátěž ze
silnice I/15

Návrh řešení dopravní závady a její
zapracování do ÚP jako VPS (např.
protihluková opatření)

Problémy v oblasti rozvoje území
Absence plošné splaškové kanalizace

Navržení plošné splaškové kanalizace

4.6 Lišnice (LI)
Kód

Popis problému

Způsob řešení v ÚPD

ZÚR

ÚP

RP

Urbanistické závady
LI-U-1

Nevhodné funkční využití areálu
s negativním rušivým vlivem na
prostředí obce

Vymezení plochy přestavby
s adekvátním funkčním využitím bez
negativního vlivu na prostředí obce

X

Dopravní závady
LI-D-1

Průtah silnice II/255 zastavěným
územím části obce Nemilkov

Návrh objízdné trasy a její zapracování
do ÚP jako VPS

LI-D-2

Průchod nákladní železniční tratě pro
zásobování elektrárny Počerady uhlím
přes území obce

Návrh opatření pro snížení negativního
vlivu na území obce a jejich
zapracování do ÚP jako VPS

LI-H-1

Znečištění ovzduší a hluková zátěž ze
silnice II/255

Návrh objízdných tras obcí a jejich
zapracování do ÚP jako VPS

LI-H-2

Znečištění ovzduší a zvýšení hlukové
zátěže z nákladní železniční tratě
vedoucí přes území obce

Návrh opatření pro snížení negativního
vlivu na území obce a jejich
zapracování do ÚP jako VPS

LI-H-3

Nevhodné umístění areálu drůbežárny
ve středu obce (zápach)

Vymezení plochy přestavby
s adekvátním funkčním využitím bez
negativního vlivu na prostředí obce

Hygienické závady

X
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LI-H-4

Ekologická zátěž – skládka v obci
Lišnice

Návrh asanace skládky a její
zapracování do ÚP jako VPO

X

LI-H-5

Ekologická zátěž – skládka v části obce
Koporeč

Návrh asanace skládky a její
zapracování do ÚP jako VPO

X

Problémy v oblasti rozvoje území
Absence plošné splaškové kanalizace

Navržení plošné splaškové kanalizace

Velký podíl zcela nevyužitých pozemků
resp. objektů (brownfields)

Vymezení ploch přestavby s adekvátním
funkčním využitím

Nízká míra nové bytové výstavby

Zvýšení atraktivnosti a urbanistické
hodnoty obce

Vysoký podíl nových vymezených
zastavitelných ploch v ÚPD

V nové ÚPD prověřit nutnost takového
rozsahu vymezených zastavitelných
ploch, zejména s ohledem na jejich
dosavadní míru zaplnění

Vymezené zastavitelné plochy
v záplavovém území i aktivní zóně
záplavového území

V nové ÚPD prověřit nutnost vymezení
zastavitelných ploch v záplavovém
území případně navrhnout vhodná
protipovodňová opatření. Plochy
z aktivní zóny záplavového území
vyjmout.

X

4.7 Lužice (LU)
Kód

Popis problému

Způsob řešení v ÚPD

ZÚR

ÚP

RP

Urbanistické závady
LU-U-1

Vymezení plochy přestavby
s adekvátním funkčním využitím

Rozsáhlý brownfield v obci Lužice

X

Dopravní závady
V obci nebyly identifikovány žádné dopravní závady
Hygienické závady
V obci nebyly identifikovány žádné hygienické závady
Problémy v oblasti rozvoje území
V obci nebyly identifikovány problémy v oblasti rozvoje území

4.8 Malé Březno (MB)
Kód

Popis problému

Způsob řešení v ÚPD

ZÚR

ÚP

RP

Urbanistické závady
MB-U-1

Vymezení plochy přestavby s využitím
pro tepelnou elektrárnu

Brownfield v obci Malé Březno

Dopravní závady
MB-D-1

Nedostatečná kapacita propustku potoka
Srpina pod silnicí III. třídy

Návrh řešení závady a její zapracování
do ÚP jako VPS

Hygienické závady
V obci nebyly identifikovány žádné hygienické závady
Problémy v oblasti rozvoje území
Rozsáhlé postižení území těžbou (lomy,
výsypky)

Vymezení rekultivace území po
ukončení těžby, obnovy krajiny,
infrastruktury a sídel

Nízká míra nové bytové výstavby

Vymezení nových ploch určených pro
bydlení v ÚPD

X
X
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4.9 Most (MO)
Kód

Popis problému

Způsob řešení v ÚPD

ZÚR

ÚP

RP

Urbanistické závady

MO-U-1

Urbanisticky nestabilizované území
sídliště Chanov v souvislosti se sociální
exkluzí

Integrace sídliště Chánov do okolní
urbanistické struktury, zlepšení pěšího a
cyklistického propojení sídliště
s okolními obcemi a především
s městem Most

MO-U-2

Nevhodné funkční využití části areálu
bývalých kasáren

Vymezení plochy přestavby s funkčním
využitím adekvátním poloze areálu ve
struktuře města (využití pro bydlení
nebo pro funkce smíšené obytné)

MO-U-3

Rozsáhlý brownfield v obci Most

Vymezení plochy přestavby
s adekvátním funkčním využitím
Dopravní závady

MO-D-1

Vysoká zátěž tranzitní dopravou v ulici
Žatecká a Československé armády

MO-H-1

Znečištění ovzduší a hluková zátěž
z tranzitní dopravy v ulici Žatecká a
Československé armády

Návrh převedení tranzitní dopravy
mimo zastavěné území města např.
formou zklidnění ulice

Hygienické závady
Návrh převedení tranzitní dopravy
mimo zastavěné území města např.
formou zklidnění ulice

Problémy v oblasti rozvoje území
Rozsáhlé postižení území těžbou (lomy,
výsypky)

Vymezení rekultivace území po
ukončení těžby, obnovy krajiny,
infrastruktury a sídel

Prohlubující se sociální exkluze v části
obce Chanov

Navržením opatření vedoucích ke
zmírnění či zastavení procesu sociální
segregace

Nedostatek parkovacích kapacit ve
městě Most

Vymezení nových ploch pro dopravu
v klidu (povrchová parkoviště,
podzemní parkoviště, parkovací domy)
v ÚPD jako VPS

Nízká míra nové bytové výstavby ve
městě Most

Vymezení nových ploch určených pro
bydlení v ÚPD

Nízká úroveň veřejných prostranství
v sídlištích ve městě Most

Návrh úprav veřejných prostranství

Vymezené zastavitelné plochy
v záplavovém území

X

X

V nové ÚPD prověřit nutnost vymezení
zastavitelných ploch v záplavovém
území případně navrhnout vhodná
protipovodňová opatření
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4.10 Obrnice (OB)
Kód

Popis problému

Způsob řešení v ÚPD

ZÚR

ÚP

RP

Urbanistické závady
Dopravní závady
OB-D-1

Průtah silnice I/13 zastavěným územím
obce Obrnice

Návrh objízdné trasy a její zapracování
do ÚP jako VPS

OB-D-2

Průjezd těžké kamionové dopravy na
silnici III/2552 a III/25310

Návrh objízdné trasy a její zapracování
do ÚP jako VPS

OB-D-3

Technicky nevhodné řešení MÚK na
silnici I/13 u části obce České Zlatníky

Návrh řešení dopravní závady a její
zapracování do ÚP jako VPS

OB-D-4

Nepřehledná křižovatka v obci Obrnice

Návrh řešení dopravní závady a její
zapracování do ÚP jako VPS

OB-H-1

X

Hygienické závady
Návrh opatření k eliminaci nepříznivých
Znečištění ovzduší a hluková zátěž ze
faktorů a jejich zapracování do ÚPD
silnice I/13
jako VPS (např. protihluková opatření)

OB-H-2

Znečištění ovzduší a hluková zátěž
z kamionové dopravy na silnici III/2552
a III/25310

Návrh opatření k eliminaci nepříznivých
faktorů a jejich zapracování do ÚPD
jako VPS (např. protihluková opatření)

OB-H-3

Vysoká hluková zátěž ze železniční
tratě

Návrh opatření k eliminaci nepříznivých
faktorů a jejich zapracování do ÚPD
jako VPS (např. protihluková opatření)

Problémy v oblasti rozvoje území
Prohlubující se sociální exkluze v obci
Obrnice

Navržením opatření vedoucích ke
zmírnění či zastavení procesu sociální
segregace

Nízká míra nové bytové výstavby

Vymezení nových ploch určených pro
bydlení v ÚPD

Vymezené zastavitelné plochy
v záplavovém území

V nové ÚPD prověřit nutnost vymezení
zastavitelných ploch v záplavovém
území případně navrhnout vhodná
protipovodňová opatření

Urbanisticky nestabilizované území
sídliště Obrnice v souvislosti se sociální
exkluzí

X

Lepší integrace sídliště Obrnice do
okolní urbanistické struktury

X

4.11 Patokryje (PA)
Kód

Popis problému

Způsob řešení v ÚPD

ZÚR

ÚP

RP

Urbanistické závady
V obci nebyly identifikovány žádné urbanistické závady
Dopravní závady
V obci nebyly identifikovány žádné dopravní závady
Hygienické závady
V obci nebyly identifikovány žádné hygienické závady
Problémy v oblasti rozvoje území
Absence plošné splaškové kanalizace

Navržení plošné splaškové kanalizace

Vysoký podíl nových vymezených
zastavitelných ploch v ÚPD

V nové ÚPD prověřit nutnost takového
rozsahu vymezených zastavitelných
ploch, zejména s ohledem na jejich
dosavadní míru zaplnění

Vymezené zastavitelné plochy

V nové ÚPD prověřit nutnost vymezení
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Kód

Popis problému
v záplavovém území

Způsob řešení v ÚPD
zastavitelných ploch v záplavovém
území případně navrhnout vhodná
protipovodňová opatření

ZÚR

ÚP

RP

Způsob řešení v ÚPD

ZÚR

ÚP

RP

4.12 Polerady (PO)
Kód

Popis problému

Urbanistické závady
V obci nebyly identifikovány žádné urbanistické závady
Dopravní závady
PO-D-1

Průtah silnice II/255 zastavěným
územím obce Polerady

Návrh objízdné trasy a její zapracování
do ÚP jako VPS

PO-D-2

Zátěž dopravou do areálu Best

Návrh objízdné trasy a její zapracování
do ÚP jako VPS

PO-D-3

Průchod nákladní železniční tratě pro
zásobování elektrárny Počerady uhlím
přes území obce

Návrh opatření pro snížení negativního
vlivu na území obce a jejich
zapracování do ÚP jako VPS

X

Hygienické závady
PO-H-1

Znečištění ovzduší a hluková zátěž ze
silnice II/255

Návrh objízdné trasy a její zapracování
do ÚP jako VPS

PO-H-2

Znečištění ovzduší a hluková zátěž
z kamionové dopravy do areálu Best

Návrh objízdné trasy a její zapracování
do ÚP jako VPS

PO-H-3

Znečištění ovzduší a hluková zátěž
z nákladní železniční tratě pro
zásobování elektrárny Počerady uhlím
vedoucí přes území obce

Návrh opatření pro snížení negativního
vlivu na území obce a jejich
zapracování do ÚP jako VPS

X

Problémy v oblasti rozvoje území
V nové ÚPD prověřit nutnost vymezení
zastavitelných ploch v záplavovém
území případně navrhnout vhodná
protipovodňová opatření

Vymezené zastavitelné plochy
v záplavovém území

4.13 Skršín (SK)
Kód

Popis problému

Způsob řešení v ÚPD

ZÚR

ÚP

RP

Urbanistické závady
SK-U-1

Rozsáhlý brownfield v části obce
Chrámce

Vymezení plochy přestavby
s adekvátním funkčním využitím
Dopravní závady

SK-D-1

Průtah silnice I/15 zastavěným územím
obce Skršín

Návrh objízdné trasy a její zapracování
do ÚP jako VPS

X

X

SK-D-2

Průtah silnice I/15 zastavěným územím
části obce Chrámce

Návrh objízdné trasy a její zapracování
do ÚP jako VPS

X

X

SK-H-1

Znečištění ovzduší a hluková zátěž ze
silnice I/15

Návrh objízdné trasy a její zapracování
do ÚP jako VPS

X

SK-H-2

Znečištění ovzduší a hluková zátěž ze
silnice I/15

Návrh objízdné trasy a její zapracování
do ÚP jako VPS

X

Hygienické závady

Problémy v oblasti rozvoje území
V obci nebyly identifikovány problémy v oblasti rozvoje území
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4.14 Volevčice (VO)
Kód

Popis problému

Způsob řešení v ÚPD

ZÚR

ÚP

RP

ZÚR

ÚP

RP

Urbanistické závady
V obci nebyly identifikovány žádné urbanistické závady
Dopravní závady
VO-D-1

Průtah silnice II/255 zastavěným
územím obce Volevčice

Návrh objízdné trasy a její zapracování
do ÚP jako VPS
Hygienické závady

VO-H-1

Znečištění ovzduší a hluková zátěž ze
silnice II/255

Návrh objízdné trasy a její zapracování
do ÚP jako VPS

VO-H-2

Hluková a emisní zátěž z provozu
elektrárny Počerady

Návrh opatření k eliminaci nepříznivých
faktorů a jejich zapracování do ÚP jako
VPS nebo VPO

Problémy v oblasti rozvoje území
Vymezení nových ploch určených pro
bydlení v ÚPD

Nízká míra nové bytové výstavby

4.15 Želenice (ZE)
Kód

Popis problému

Způsob řešení v ÚPD
Urbanistické závady

ZE-U-1

Vymezení plochy přestavby
s adekvátním funkčním využitím

Rozsáhlý brownfield v obci Želenice

X

Dopravní závady
ZE-D-1

Průtah silnice I/13 zastavěným územím
obce Želenice a částí obce Liběšice

Návrh řešení dopravní závady a její
zapracování do ÚP jako VPS

ZE-D-2

Nepřehledná MÚK na silnici I/13 a
III/25314

Návrh řešení dopravní závady a její
zapracování do ÚP jako VPS

ZE-D-3

Nepřehledná křižovatka na silnici II/256
v obci Želenice

Návrh řešení dopravní závady a její
zapracování do ÚP jako VPS

Hygienické závady
ZE-H-1

Znečištění ovzduší a hluková zátěž ze
silnice I/13

Návrh opatření k eliminaci nepříznivých
faktorů a jejich zapracování do ÚP jako
VPS (např. protihluková opatření)

ZE-H-2

Vysoká hluková zátěž ze železniční
tratě

Návrh opatření k eliminaci nepříznivých
faktorů a jejich zapracování do ÚP jako
VPS (např. protihluková opatření)

Problémy v oblasti rozvoje území
Nízká míra nové bytové výstavby

Vymezení nových ploch určených pro
bydlení v ÚPD

Vymezené zastavitelné plochy
v záplavovém území

V nové ÚPD prověřit nutnost vymezení
zastavitelných ploch v záplavovém
území případně navrhnout vhodná
protipovodňová opatření

X
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5 ZÁVĚRY ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ORP
MOST
Tato kapitola obsahuje souhrnnou SWOT analýzu za celé území ORP Most, dále jsou zde
shrnuty pro ORP most nejzásadnější problémy k řešení v Politice územního rozvoje, Zásadách
územního rozvoje a v ÚPD dotčených obcí.

5.1 Souhrnná SWOT analýza ORP Most
Souhrnná SWOT analýza je provedena na základě všech předchozích SWOT analýz a je tak
jejich syntézou. Obsahuje všechna klíčová konstatování ze všech pilířů udržitelného rozvoje
území a všech sledovaných oblastí.
Tabulka č. 67 – Souhrnná SWOT analýza udržitelného územního rozvoje ORP Most
SILNÉ STRÁNKY

regionálně - republikově významné ekonomické
aktivity – těžba, průmysl, energetika

významné přírodní zdroje – uhlí, jíly, bentonit

atraktivní přírodní lokality, zejména v krajina CHKO
České středohoří

kvalitní zemědělská půda (I. a II. třídy)

dokončené a stále probíhající rekultivace ploch
postižených těžbou

nadregionálně významné dopravní propojení center
Podkrušnohorské aglomerace

napojení vysokého podílu obcí na vodovod, kanalizaci
a plyn

stabilní počet obyvatel

nízký průměrný věk obyvatel

odpovídající příležitosti pro každodenní rekreaci

SLABÉ STRÁNKY

významné narušení hydrologického režimu
povrchových a podzemních vod způsobené těžbou a
vysokým podílem orné půdy a zpevněných ploch

významné narušení krajiny a složek životního prostředí
(hluk, znečištění ovzduší) těžbou, průmyslovou
výrobou a dopravou

limity územního rozvoje vyplývající z ochrany
nerostných surovin, poddolovaných území ochrany půd
a ochrany přírody a krajiny

významná plocha území se středním radonovým
rizikem

znečištění ovzduší a hluková zátěž související s těžbou,
výrobou a dopravou

nízká ekologická stabilita krajiny

poloha ORP mimo významné koridory automobilové
dopravy (dálnice, rychlostní silnice)

průchod silnic I. a II. třídy zastavěným územím
některých obcí

nepříznivá vzdělanostní struktura

vysoká míra nezaměstnanosti

vysoké saldo vyjížďky za prací

obytná území s vysokou koncentrací sociálně
problémových skupin

nedostatečná obnova domovního fondu

nízká míra nové bytové výstavby

image neatraktivního průmyslového a těžebního území
se špatným životním prostředím
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Tabulka č. 67 – Souhrnná SWOT analýza udržitelného územního rozvoje ORP Most
PŘÍLEŽITOSTI

realizace ÚSES a opatření ke zvýšení retenční
schopnosti krajiny

pokračování rekultivací ploch postižených těžbou

zlepšení životního prostředí (hluk, emise) v souvislosti
s útlumem těžby a snížení dopravní zátěže

nárůst ploch travních porostů, lesa a krajinné zeleně za
účelem zvýšení retenční schopnosti krajiny

vymezení a vybudování silničních obchvatů sídel

zlepšení technických parametrů stávajících silnic a
železničních tratí

další vzdělávání a rekvalifikace obyvatelstva

zkvalitňování bytového fondu a obytného prostředí

využití specifických charakteristik rekultivované
krajiny jako atraktivit cestovního ruchu

využití rekreačního potenciálu České středohoří

vybudování infrastruktury pro cestovní ruch vč. sítě
turistických a cyklistických tras, cyklostezek a
hipostezek

orientace na jiné segmenty hospodářství než doposud
(těžební průmysl)

lokalizace ekonomických aktivit s vyšší přidanou
hodnotou

vymezení a příprava rozvojových území pro bytovou
výstavbu a pro ekonomické aktivity

HROZBY

další koncentrace ekonomických aktivit náročných na
dopravu v Mostě

rozvoj těžby a přetrvávající dopravní zátěží s
důsledkem narušení přírodních procesů v krajině

další zábor kvalitní půdy pro výstavbu

stárnutí populace

odliv vzdělaných mladých lidí za lepšími příležitostmi
mimo ORP

ztráta atraktivity odlehlých sídel pro bydlení

pokračující segregace národnostních a sociálních
skupin

postupné chátrání bytového fondu, vylidňování, vznik
ghett

pokles zájmu o druhé bydlení

přetrvávající nezájem turistů a tranzitní charakter
území

zánik hlavních podnikatelských subjektů v regionu –
ztráta ekonomického potenciálu a pracovních
příležitostí

nevhodné umístění nových průmyslových ploch
v krajině bez vazby na kapacitní dopravní napojení

5.2 Problémy k řešení v Politice územního rozvoje, Zásadách územního
rozvoje a v územně plánovacích dokumentacích
Problémy k řešení v Politice územního rozvoje
Kromě problémů, které jsou již v Politice územního rozvoje řešeny, by do této dokumentace
mělo být zahrnuto vymezení plochy pro umístění včetně vyvedení elektrického a tepelného
výkonu nové tepelné elektrárny v areálu stávajícího závodu Hrabák, a to zejména z toho
důvodu, že se bude jednat o zdroj elektrické energie s nadregionálním významem.

Problémy k řešení v Zásadách územního rozvoje
Kromě problémů, které jsou již v Zásadách územního rozvoje řešeny, by do této dokumentace
měly být zahrnuty tyto problémy:





Průtah silnice II/251 zastavěným územím obce Havraň, Saběnice, Moravěves (návrh
objízdné trasy)
Průtah silnice I/15 zastavěným územím obce Korozluky (návrh objízdné trasy)
Průtah silnice II/255 zastavěným územím části obce Nemilkov (návrh objízdné trasy)
Průchod nákladní železniční tratě pro zásobování elektrárny Počerady uhlím přes
území obce Lišnice (návrh opatření pro snížení negativního vlivu na území)
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Průtah silnice I/13 zastavěným územím obce Obrnice (návrh objízdné trasy)
P0růtah silnice II/255 zastavěným územím obce Polerady (návrh objízdné trasy)
Průchod nákladní železniční tratě pro zásobování elektrárny Počerady uhlím přes
území obce Polerady (návrh opatření pro snížení negativního vlivu na území)
Průtah silnice II/255 zastavěným územím obce Volevčice (návrh objízdné trasy)
Průtah silnice I/13 zastavěným územím obce Želenice a částí obce Liběšice
(návrh objízdné trasy)
Vymezení plochy pro umístění včetně vyvedení elektrického a tepelného výkonu nové
tepelné elektrárny v místě stávajícího závodu Hrabák

Problémy k řešení v územních plánech obcí
V územních plánech je nutné řešit především tyto problémy:












Rozsáhlé postižení území těžbou (lomy, výsypky) - Braňany, Malé Březno, Most,
Bečov.
Nedostatečné vybavení území infrastrukturou cestovního ruchu – všechny obce v
ORP, zejména však obce v oblasti Českého středohoří.
Zásadní závady v urbanistické struktuře v plochách zázemí těžby – Most (Komořany,
Kopisty ad.).
Velký podíl brownfields v některých obcích – Korozluky (Sedlec), Lišnice (Koporeč),
Havraň), Malé Březno (Bylany u Mostu) apod.
Dopravní závady v obcích - všechny obce v ORP.
Průchod silnice I/13 zastavěným územím obcí – Most, Obrnice, Želenice (Liběšice).
Průchod silnice I/15 zastavěným územím obcí – Korozluky, Skršín (Skršín, Chrámce).
Průchod silnic II. třídy zastavěným územím obcí - Havraň (Havraň, Moravěves a
Saběnice), Lišnice (Nemilkov), Polerady, Volevčice ad.
Nízká míra nové bytové výstavby - všechny obce v ORP.
Silnice I. třídy jako významné bariéry migrace organismů – Most, Obrnice, Želenice,
Korozluky, Skršín
Nízká retenční schopnost krajiny – všechny obce v ORP.
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