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Ve správním obvodu Města Podbořany jsou tato sídla:











Buškovice
Dolánky u Kaštic
Hlubany
Kaštice (Mory, Oploty)
Kněžice u Podbořan
Letov
Neprobylice u Kaštic
Pšov u Podbořan
Sýrovice
Valov

MĚÚ PODBOŘANY, STAVEBNÍ A VYVLASTŇOVACÍ
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Sledovaný jev
Kód obce
1
1
1
2
2
3
3
6
8
8
8
8
8
11
11
17
18
22
23
24
27
28
29
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
37
37
37
37
37
37

Počet obyvatel
Přirozený přírůstek
Saldo migrace
Podíl obyvatel ve věku 0 - 14 let na celkovém počtu obyvatel (%)
Počet obyvatel ve věku 0 - 14 let
Podíl obyvatel ve věku 65 let a více na celkovém počtu obyvatel
(%)
Počet obyvatel ve věku 65 let a více
Počet částí obce
Podíl nezaměstnaných osob (%)
Počet uchazečů o zaměstnání - dosažitelní
Počet uchazečů o zaměstnání
Počet uchazečů - absolventů
Počet uchazečů - evidence nad 12 měsíců
Počet dokončených bytů
Počet dokončených bytů v rodinných domech
Počet hromadných ubytovacích zařízení celkem
Počet lázeňských léčeben
Podíl zemědělské půdy z celkové výměry (%)
Podíl orné půdy ze zemědělské půdy (%)
Podíl trvalých travních porostů ze zemědělské půdy (%)
Podíl zastavěných a ostatních ploch z celkové výměry (%)
Podíl vodních ploch z celkové výměry (%)
Podíl lesů z celkové výměry (%)
Orná půda - rozloha (ha)
Chmelnice - rozloha (ha)
Vinice - rozloha (ha)
Zahrady - rozloha (ha)
Ovocné sady - rozloha (ha)
Trvalé travní porosty - rozloha (ha)
Lesní půda - rozloha (ha)
Vodní plochy - rozloha (ha)
Zastavěné plochy - rozloha (ha)
Ostatní plochy - rozloha (ha)
Zemědělská půda - rozloha (ha)
Celková výměra (ha)
Koeficient ekologické stability
Živě narození
Zemřelí
Přistěhovalí
Vystěhovalí
Průměrný věk
Počet obyvatel ve věku 15 - 64 let

MĚÚ PODBOŘANY, STAVEBNÍ A VYVLASTŇOVACÍ
ÚŘAD - ÚÚP

Nejčerstvější
údaj
566616
6 302 [3]
- 3 [4]
18 [4]
16,4 [3]
1 035 [3]
15,1 [3]
953 [3]
13 [3]
10,3 [5]
448 [5]
471 [5]
14 [5]
186 [5]
12 [4]
7 [4]
3 [6]
- [3]
78,9 [3]
92,6 [3]
2,1 [3]
11,6 [3]
1,4 [3]
8,1 [3]
4 394 [3]
184 [3]
- [3]
59 [3]
8 [3]
101 [3]
488 [3]
85 [3]
125 [3]
571 [3]
4 746 [3]
6 015 [3]
0,18 [3]
71 [4]
74 [4]
198 [4]
180 [4]
40,0 [3]
4 314 [3]
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Poznámky:
[1] ve sloupci Sledovaný jev se uvádí číslo řádku sledovaného jevu podle přílohy
1 části B k Vyhlášce 500/2006Sb.
[2] zdroj ČÚZK
[3] období: 31.12.2013
[4] období: rok 2013
[5] období: 31.3.2014
[6] období: 31.12.2012

Název obce
Katastrální území:

Název
Podbořany
Podbořany
Buškovice
Dolánky u Kaštic
Hlubany
Kaštice (Mory, Oploty)
Kněžice u Podbořan
Letov
Neprobylice u Kaštic
Pšov u Podbořan
Sýrovice
Valov

Kód
566616
723231
616320
664456
723282
664464
666947
723304
664472
736538
736546
723321

Rozloha obce:
Počet obyvatel:
Zeměpisné souřadnice
Nadmořská výška
První písemná zmínka

6 015 ha
6 302
50° 14´s.š., 13°25´v.d.
331

Zemědělská půda

4 746 ha

Orná půda
Vinice
Chmelnice
Zahrady
Ovocné sady
Trvalé travní porosty

4 394 ha
184 ha
59 ha
8 ha
101 ha

VYBAVENOST OBCE
Vodovod
Kanalizace (ČOV)
Plynovod
Telefonní síť

Ano
Ano (Podbořany, Hlubany, Buškovice)
Ano (Podbořany, Hlubany, Buškovice)
Ano

Škola
Policie
Pošta
Zdravotnické zařízení

Lesní pozemky
Vodní plochy
Zastavěné plochy
Ostatní plochy

488 ha
85 ha
125 ha
571 ha

Mateřská škola (2), Základní škola (2), Praktická škola (1), Střední
škola a učiliště
Ano
Ano
Praktičtí lékaři, Pediatři, Specialisté (oční, ORL, chirurgie, ortopedie,
stomatolog, gynekolog, diabetolog, cévní,…)
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STAV ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE
Název
Zákon
ÚP Podbořany
183/2006 Sb.
Změna č.1 ÚP
183/2006 Sb.
Podbořany

Účinnost od
27.2.2010
20.11.2012

Platnost do

Sociodemografické podmínky
Vývoj počtu obyvatel (vždy k 31.12.)
Trend 1994 1995 1996 1997
6 212 6 185 6 202 6 200
2004 2005 2006 2007
6 191 6 298 6 299 6 364

1998
6 296
2008
6 448

1999
6 291
2009
6 397

2000
6 263
2010
6 399

2001
6 104
2011
6 335

2002
6 132
2012
6 287

2003
6 212
2013
6 302

GRAF
6500

6400

6300

6200
Řada 1
6100

6000

5900
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0-14

15-64

65 a více

Průměrný věk

1 035
3 086
3 216

4 314

953

40,0

GRAF

ORP

15,2

Podbořany

16,4

0%

10%

68,5

16,3

68,5

20%

30%
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40%

50%
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Vývoj nezaměstnanosti
Počet uchazečů – celkem
Počet uchazečů – absolventi
Počet uchazečů – nad 12 měsíců
Míra nezaměstnanosti v %

2011
396
30
130
11,8

2013
471
14
186
10,3

GRAF

2013

471

2011

14

396

0

100

200

Počet uchazečů celkem

30

300

400
Absolventi
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Podnikatelský subjekt podle převažující činnosti
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových
vozidel
Ubytování, stravování a pohostinství
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení
Rostlinná a živočišná výroba
Lesnictví a těžba dřeva
Výroba oděvů
Zpracování dřeva, výroba dřevěných výrobků, kromě
nábytku
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě
strojů a zařízení
Specializované stavební činnosti

Počet
evidovaných
17
52
3
47
8
9
16
62

Rozdělení podnikatelských subjektů
Velkoobchod a maloobchod; opravy
a údržba motorových vozidel
17

Ubytování, stravování a pohostinství
Veřejná správa a obrana; povinné
sociální zabezpečení

62

Rostlinná a živočišná výroba

52

Lesnictví a těžba dřeva
Výroba oděvů
Zpracování dřeva, výroba dřevěných
výrobků, kromě nábytku

16

Výroba kovových konstrukcí a
kovodělných výrobků, kromě strojů a
zařízení
Specializované stavební činnosti

MĚÚ PODBOŘANY, STAVEBNÍ A VYVLASTŇOVACÍ
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SWOT analýza
Horninové prostředí a geologie
SILNÉ STRÁNKY
 specifický výskyt hornin a nerostů kaolinové
jíly

 významná ložiska stavebních surovin: kaolin
(Hlubany, Buškovice), bentonit (Letov,)

SLABÉ STRÁNKY
 chybějící zpracovatelský průmysl
 dopravní zátěž spojená s těžbou surovin v
území

 zvýšená prašnost v důsledku těžby a dopravy
vytěžené suroviny (Buškovice)

 zvýšený hluk v důsledku těžby a dopravy
vytěžené suroviny (Buškovice)

 poddolované území (Podbořany, Letov,
Neprobylice, Kněžice)

 sesuvná území (Kněžice, Neprobylice,
Kaštice, Dolánky)

PŘÍLEŽITOSTI
 využití vytěžených prostor po rekultivaci pro


přírodě blízké plochy nebo pro rekreační
účely, možnost vytvoření nových biotopů
rozvoj těžby surovin může přinést
ekonomické výhody

HROZBY
 devastace krajiny
 koncentrace dopravních a hygienických




problémů
lokální ohrožení kvality podzemních vod
střety ložisek surovin s limity využití území
omezují množnost těžby
zpětné ukládání nevhodných odpadů

Vodní režim
SILNÉ STRÁNKY
 prameniště vodních toků
 možnost zachování neznečištěných vodotečí
 omezený výskyt záplavových oblastí

SLABÉ STRÁNKY
 chybějící zásoby povrchové vody – údolní





PŘÍLEŽITOSTI
 instalace vhodných technologií čištění






odpadních vod do malých sídel
revitalizace vodních toků, obnova jejich
biologického významu
budování poldrů, obnova přirozených
retenčních prostor v krajině
revitalizace vodních toků včetně břehových
porostů a rybníků
přiměřená redukce meliorací
zadržení vody prostřednictvím rybníků

MĚÚ PODBOŘANY, STAVEBNÍ A VYVLASTŇOVACÍ
ÚŘAD - ÚÚP

nádrže
zásah do vodního režimu provedenými
melioracemi
chybějící čištění odpadních vod malých sídel
– malá sídla nedosáhnou na centrální
likvidaci odpadních vod
dílčí střet urbanizovaného území s úrovní
stoleté vody
zanášení vodních toků a rybníků

HROZBY
 podnikání bez odpovídajícího čištění
odpadních vod
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Hygiena životního prostředí
SILNÉ STRÁNKY
 minimální počet lokálních zdrojů znečištění


životního prostředí
velká část území není znečišťována
významnými zdroji emisí

SLABÉ STRÁNKY
 případné ekologické zátěže zemědělských







PŘÍLEŽITOSTI
 likvidace starých ekologických zátěží
 zřízení úplné technické vybavenosti pro

HROZBY
 těžba kaolinu bez dalšího zpracování v

rozvoj či stabilitu malých sídel

 snížení dopravního zatížení zastavěného


území obcí realizací přeložek a obchvatů
silnic I. ,II. a III. třídy
vybudování systému splaškové kanalizace a
ČOV v obcích

areálů
ložiska nerostných surovin ( kaolin ) možná
těžba (zvýšená prašnost a hluk)
domácnosti se vrací k vytápění méně
kvalitními palivy – místní znečištění ovzduší
některé obce nemají vybudovanou kanalizaci
s ČOV
větrná eroze na rozlehlých plochách,
prašnost
zatížení hlukem a zvýšenou prašností podél
významných komunikací: I/27 - průtahy
obcemi (Pšov, Syrovice) a další
zatížení hlukem z dopravy v souvislosti s
těžbou (Buškovice)





regionu – horšení životního prostředí v
důsledku těžby a následné dopravy mimo
region
další zásahy do původní krajiny –
fotovoltaické elektrárny
zpožďování výstavby přeložky I/27
další zdražování plynu a elektřiny – návrat k
vytápění nekvalitním uhlím, dřevem atd. –
místní znečištění ovzduší

Ochrana přírody a krajiny
SILNÉ STRÁNKY
 zachovaná původní společenství
 silná právní ochrana území EVL NATURA

2000 (Kněžice, Neprobylice, Kaštice,
Dolánky, Podbořany), ptačí oblast NATURA
2000 (hranice k.ú. Buškovice – Nepomyšl)
 zemědělská činnost nezasahuje do
přírodních ploch

PŘÍLEŽITOSTI
 správa a ochrana původních přírodních
společenství

 obnova vodních toků, a vodních ploch jako
biotopu

SLABÉ STRÁNKY
 zranitelnost území v důsledku nadměrné
těžby kaolinu

 nebezpečí starých ekologických zátěží v
zemědělských areálech

 nepropojenost krajiny se zastavěným územím
 existence DP a CHLÚ
HROZBY
 další zásahy do původní krajiny –
fotovoltaické elektrárny

 problematická realizace lokálního ÚSES na
kvalitních půdách

 vymezení chráněných území, popř.
bezzásahových zón – Rubín

MĚÚ PODBOŘANY, STAVEBNÍ A VYVLASTŇOVACÍ
ÚŘAD - ÚÚP
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Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plknění funkcí lesa
SILNÉ STRÁNKY
 zemědělská krajina
 realizované investice do ZPF – meliorace,

SLABÉ STRÁNKY
 vysoké investice do chmelařství – chmelnice

chmelnice

 tradiční produkce chmele
PŘÍLEŽITOSTI
 obnova původních mezí
 dokončit komplexní pozemkové úpravy v
území

HROZBY
 zmenšení plochy orné půdy
 neodůvodněný zábor kvalitních půd

Veřejná dopravní a technická infrastruktura
SILNÉ STRÁNKY
 průchod silnic I. a II. třídy územím – dobré
napojení na celostátní síť

SLABÉ STRÁNKY
 malá sídla nejsou vybaveny kanalizací,
problém rentability vložených investic

 celostátní i regionální železnice, vlečky
 dobrá dosažitelnost území - vybavení území

 v malých sídlech chybějí chodníky
 přetížené silnice: II/224, II/226, II/221
 nevyhovující části silnic: převážně v



 nejsou vybudovány trasy a další





účelovými komunikacemi, vlečkami včetně
potřeb AČR
velká část území je zásobována vodou z
veřejného vodovodu (kromě: Dolánky,
Kaštice)
územím prochází železniční trať Most – Plžeň
ve většině větších obcí funguje systém
základního třídění odpadů
v Podbořanech je sběrný dvůr – tříděný
odpad

PŘÍLEŽITOSTI
 zachování a podpora regionálním tratím
 rozvoj agroturistiky - hipostezky
 vybudování cyklostezek
 propojení komunikací v severní a východní


malých sídlech

zázemí pro místní cyklistickou dopravu

 některé obce nemají veřejný vodovod:
Dolánky, Kaštice

HROZBY
 rušení regionálních tratí
 zatížení dopravní sítě (otevírání nových
ložisek kaolinu)

 zpožďování výstavby přeložky I/27

části města Podbořany – obchvat a napojení
na přeložku silnice I/27
propojení průmyslové zóny s jižní komunikací
(Podbořany)

Sociodemografické podmínky
MĚÚ PODBOŘANY, STAVEBNÍ A VYVLASTŇOVACÍ
ÚŘAD - ÚÚP
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SILNÉ STRÁNKY
SLABÉ STRÁNKY
 dostupnost dalších regionálních sídel (Kadaň,
 omezená nabídka pracovních příležitostí





Chomutov, Žatec, Karlovy Vary, Plzeň)
dobrá dostupnost hlavního města
přístupnost pozemků k podnikání, bydlení
území si udržuje stabilní počet obyvatel
v území funguje kvalitní systém škol všech
stupňů, mateřské školy, základní školy, dvě
střední školy – pouze Podbořany

PŘÍLEŽITOSTI
 vznik nových profesí a dovedností
 dostupnost pozemků
 obnova malých sídel do původní velikost a







(zemědělství, těžba kaolinu...)
zanedbaná malá sídla (osídlení starší
generací)
chybějící nemocniční zařízení,
omezená specializovaná lékařská péče
úbytek obyvatel v malých sídlech
absence školských zařízení v malých sídlech,
nutnost dojíždění

HROZBY
 zhoršení životních podmínek nepřiměřenou
těžbou kaolinu (dalších surovin )

urbanistické struktury

 rekreační bydlení v původní sídelní struktuře
 podporovat místní kulturní akce a další
aktivity zachovávající identitu malých obcí

Bydlení
SILNÉ STRÁNKY
 vymezení dostatečných ploch pro rodinné


domy, přiměřené ceny pozemků a
nemovitostí
dobrá dostupnost okolních měst, Prahy,
Karlových Varů a Plzně

PŘÍLEŽITOSTI
 optimální příležitost spojení bydlení a
podnikání v malých sídlech

SLABÉ STRÁNKY
 omezená obč. vybavenost, v malých sídlech
nedostupná

 nutnost dojíždět za prací, vzděláním, kulturou
 infrastruktura v obcích (občanská
vybavenost, vodovod, kanalizace, ČOV)
často není připravena pro nárůst obyvatel

HROZBY
 zánik malých sídel
 stárnutí obyvatelstva, především v malých
sídlech

 výstavba v některých místech je omezena
limity využití území

 rozvojové plochy pro bydlení často leží na
nejkvalitnějších půdách

Rekreace
SILNÉ STRÁNKY
 dostatek denní rekreace obyvatel v přírodním



prostředí (některé areály škol jsou otevřeny i
pro denní rekreaci a sport mládeže,
koupaliště, dětská hřiště)
dostatek parcel zaniklých či zanikajících
objektů v malých sídlech

SLABÉ STRÁNKY
 chybí možnost zimní rekreace
 nedostatek přírodních vodních ploch
 území není typickým turistickým cílem,


MĚÚ PODBOŘANY, STAVEBNÍ A VYVLASTŇOVACÍ
ÚŘAD - ÚÚP

rozsáhlé plochy intenzivně využívané
zemědělské půdy zasahují velkou část území
a nenabízejí velké možnosti k pobytové
rekreaci
obce mohou jen těžko konkurovat velké
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PŘÍLEŽITOSTI
 vymezení ploch pro rodinnou rekreaci, jejich
založení na platformě souladu s krajinným
rázem a technickou infrastrukturou

turistické přitažlivosti např. Žatce a Karlových
Varů, většinou se v nich jedná pouze o
rekreaci obyvatel (chaty, chalupy), pro
turistiku často nemají vybudovanou nutnou
infrastrukturu (ubytování, stravování – kempy,
tábořiště)
rozvoj rekreace se střetává se zájmy ochrany
přírody

HROZBY
 střet s ochranou ZPF u nových lokalit pro
rekreaci

Hospodářské podmínky
SILNÉ STRÁNKY
SLABÉ STRÁNKY
 nabídka volných ploch v průmyslových zónách
 nákladní doprava z průmyslové zóny přes
centrum města
 přístupnost energií a dopravních tras pro




investice do výrobních ploch
nabídka ploch pro investice do průmyslových
a podnikatelských areálů
dostatek pracovních sil
tradiční produkce chmele

PŘÍLEŽITOSTI
 rozvoj komplexního zpracování kaolinu
 podíl místních firem na investicích do území
 vznik nových odvětví orientovaných na
obnovu malých sídel, krajiny

 rozvoj turistických aktivit
 výstavba zpracovatelského průmyslu

PODBOŘANY

HROZBY
 odliv obyvatelstva v produktivním věku
 struktura pracovních sil
 omezení učňovského školství
 uzavření průmyslových podniků

Kód obce: 566616 Rozloha obce: 6015 ha

MĚÚ PODBOŘANY, STAVEBNÍ A VYVLASTŇOVACÍ
ÚŘAD - ÚÚP
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Počet obyvatel: 6 302
faktor

kritérium

dílčí suma
+/+/-

-

ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Koeficient
Obec/ORP
Vyšší než průměr
STAV OKOLNÍ
ekologické
0,18/0,56
ORP = plus,
KRAJINY

-

Dobývací prostory

-

stability – KES

HORNINOVÉ
PROSTŘEDÍ

Chráněná ložisková území
Poddolovaná území
Sesuvná území
Stará důlní díla

OCHRANA PŘÍRODY A
KRAJINY

Chráněná území a NATURA
2000
Přírodní park
Významné vyhlídkové body

HYGIENA ŽIV.
PROSTŘEDÍ

Zatížení hlukem, prachem

VODNÍ REŽIM

Vodní zdroje

Ekologické zátěže

Záplavová území

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

ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ
Vzdálenost od významných
Sil. I. a II. tř.; do 5
EKONOMICKÁ
komunikací
km = plus, nad 5
ATRAKTIVITA ÚZEMÍ
Dostupnost veřejnou dopravou

PLOCHY ROZVOJE

Atraktivní místo pro cestovní
ruch
Průmyslová výroba
Plochy výroby a skladování

PRACOVNÍ
PŘÍLEŽITOSTI

% obyvatel vyjíždějící za prací
– 7,43/10,57
% z dosažitelných uchazečů –
7,11/7,21

VYBAVENOST ÚZEMÍ

Zásobování vodou

MĚÚ PODBOŘANY, STAVEBNÍ A VYVLASTŇOVACÍ
ÚŘAD - ÚÚP

km = mínus
Dobrá = plus,
špatná = mínus
ano = plus, ne =
mínus
ano = plus, ne =
mínus
ano = plus, ne =
mínus
Vyšší než průměr
ORP = mínus,
Nižší než průměr
ORP = plus
Vyšší než průměr
ORP = mínus,
Nižší než průměr
ORP = plus
ano = plus, ne =
mínus

-

-

-

+
+

+
-

-

-

-

-

+
+
+
+

+

+
+
+

+
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Zásobování plynem
Veřejná kanalizace
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ano = plus, ne =
mínus
ano = plus, ne =
mínus

+
+

ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL
Vzdálenost od významných
Sil. I. a II. tř.; do 5
POLOHA A
+
komunikací
km
=
plus,
nad
5
DOSTUPNOST
Dostupnost veřejnou dopravou
Kulturní zařízení

OBČANSKÁ
VYBAVENOST

zdravotnictví
školství
Sociální oblast
Sportovní zařízení
Možnost každodenní rekreace

REKREACE

Turistické stezky
Turistické zajímavosti
Cyklostezky a cyklotrasy

SOCIODEMOGRAFICKÉ Index změn počtu obyvatel –
100,24/99,63
UKAZATELE
Index stáří – obec/ORP
92,08/107,31
Podíl obyvatel
s vysokoškolským vzděláním
%
- 6,6/5,2

km = mínus
Dobrá = plus,
špatná = mínus
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 = plus, ne =
mínus
ano = plus, ne =
mínus
ano = plus, ne =
mínus
Vyšší než průměr
ORP = plus,
Nižší než průměr
ORP = mínus
Vyšší než průměr
ORP = mínus,
Nižší než průměr
ORP = plus
Vyšší než průměr
ORP = plus,
Nižší než průměr
ORP = mínus

+

+
O

+
+

+

+
+
+
+
+

+

+
+
+
+

+

Problémy k řešení

MĚÚ PODBOŘANY, STAVEBNÍ A VYVLASTŇOVACÍ
ÚŘAD - ÚÚP
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-

zohlednit výstavbu cyklotras a cyklostezek pro podporu cestovního ruchu,

-

posílit sídelní funkci s ohledem na místní možnosti včetně posílení infrastruktury,
zejména rekreační vybavenosti

-

při rozvoji podnikatelských aktivit preferovat zachování podmínek kvalitního
životního prostředí,

-

vytvářet územní podmínky pro zařízení rekreace

-

je nutné respektovat zásady ochrany kulturních památek

-

je nutné respektovat zásady ochrany urbanistických hodnot území, prostorové
uspořádání krajiny a sídel, chránit historický půdorys sídel, v návaznosti na
hodnotné soubory staveb respektovat charakter zástavby,

-

při návrhu nových rozvojových ploch upřednostňovat volné plochy v zastavěném
území, brownfields a plochy s III. a IV. třídou ochrany ZPF,

-

je nutné respektovat záměry stanovené platným Plánem rozvoje vodovodů a
kanalizací Ústeckého kraje,

-

návrhem lokálního systému ekologické stability přispět ke zvýšení retenčních
schopností území obcí,

-

zajistit, aby výstavbou komunikací nevznikaly v území bariéry, zhoršující odtok
vody z území a neobdělávatelné enklávy půdy,

-

respektovat území soustavy NATURA 2000 - evropsky významné lokality,

-

vytvářet územní podmínky pro rozvoj cestovního ruchu a služeb,

-

vymezovat plochy pro lokalizaci podnikatelských aktivit v území při minimálních
negativních dopadech na životní prostředí a posílení soudržnosti obyvatel území,

-

posilovat stabilitu osídlení včetně přiměřeného rozvoje druhého bydlení a
vybavenosti s ohledem na širší region,

-

při urbanistickém rozvoji a intenzifikací využití zastavěného území minimalizovat
fragmentaci krajiny a vytvořit podmínky ke zvyšování biodiverzity krajiny,

-

řešit dopravní zátěž, prašnost, zvýšený hluk spojený s těžbou surovin a dopravou
vytěžené suroviny (Buškovice)

-

devastace krajiny v důsledku těžby (Buškovice)

-

chybějící odkanalizování malých sídel (Buškovice, Dolánky, Kaštice, Kněžice,
Letov, Mory, Neprobylice, Oploty, Pšov, Syrovice, Valov)

-

sídlo Dolánky není napojeno na pitnou vodu

-

zatížení hlukem a prašností obcí podél komunikace I/27 – průtah obcemi: Pšov u
Podbořan a Sýrovice

-

přetížené komunikace: II/224, II/226, II/221, zatěžující především střed Podbořan

-

zanedbaná malá sídla

Popis problému

Zdůvodnění

MĚÚ PODBOŘANY, STAVEBNÍ A VYVLASTŇOVACÍ
ÚŘAD - ÚÚP

stav
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problému
HZ 43

Zvýšená hlučnost a
prašnost

Zatížení dopravou, hlukem a
prašností obcí v důsledku těžby
surovin (Buškovice, Hlubany)

HZ 44

Průtah silnice městem

Silnice II/224 prochází středem
města. Dochází k nadměrnému
zatížení osobní i nákladní
dopravou směřující od Kadaně
směrem na Plzeň a Prahu
(Podbořany)

HZ 45

Průtah silnice I/27

HZ 46

Chybějící odkanalizování

HZ 47

Chybějící veřejné
zásobování vodou

HZ 48

Vysoký podíl lokálních
topenišť

Silnice I/27 procházející obcemi,
je zdrojem zvýšené hladiny
hluku, prašnosti a koncentrace
COx – Pšov, Sýrovice
Buškovice (částečně), Dolánky,
Kaštice, Kněžice, Letov, Mory,
Neprobylice, Oploty, Pšov,
Sýrovice, Valov – chybí veřejná
kanalizace
Chybí možnost napojení na
veřejný vodovod – Dolánky,
Kaštice
Domácnosti se vracejí k vytápění
méně kvalitními palivy

HZ 49

Staré ekologické zátěže

Staré ekologické zátěže

MĚÚ PODBOŘANY, STAVEBNÍ A VYVLASTŇOVACÍ
ÚŘAD - ÚÚP

Řešeno v ÚP
(jižní obchvat
a přeložka
I/27)
Řešit obchvat
Buškovic
v důsledku
rozšíření těžby
Problém je
třeba řešit i
komplexně pro
více správních
území –
nadmístní
význam
Problém je
třeba řešit i
komplexně pro
více správních
území –
nadmístní
význam.
Řešitelné jen
v případě
realizace
přeložky
silnice I/27 a
severního
obchvatu
Podbořan
- je řešeno
v ÚP (přeložka
silnice I/27)
Centrální
odkanalizování
je nerentabilní.
Nutno řešit
individuálně.
Prověřit v
ÚPD
Závada mimo
řešitelnost v
ÚPD
Závada mimo
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HZ 50

Zatížení hlukem
z výrobního závodu

HZ 51

Zatížení zápachem

DZ 29

Jediná přístupová
komunikace

DZ 30

Nevyhovující parametry
silnice I/27

DZ 31

Průjezd silnice II/224
městem

DZ 32

Deficit parkovacích míst

DZ 33

Vedení cyklostezky po
silnici III/2219, II/226

UZ 21

Podvyužitá území

UZ 22

Zanedbaná malá sídla

UZ 23

Devastace krajiny
v důsledku těžby
Kompaktnost sídla

UZ 24
L-37

Koridor jižního obchvatu
Podbořan x OP lesa

L-38

Koridor jižního obchvatu
Podbořan x dráha
Koridor jižního obchvatu
Podbořan x VKP vodní tok
Koridor jižního obchvatu

L-39
L-40

III. ÚPLNÁ AKTUALIZECE 2014

zemědělského areálu –
Podbořany, Letov, Oploty,
Kaštice
Zatížení hlukem (Sídliště Míru)
z výroby – Lassesberger a.s.

řešitelnost v
ÚPD

Demolicemi došlo k narušení
kompaktnosti sídla - Oploty
Kolize návrhu koridoru obchvatu
Podbořan s ochranným pásmem
lesa
Kolize návrhu koridoru obchvatu
Podbořan s dráhou
Kolize návrhu koridoru obchvatu
Podbořan s vodním tokem
Kolize návrhu koridoru obchvatu

Řešit v ÚPD

Závada mimo
řešitelnost v
ÚPD
Zatížení zápachem z areálu Vapo Závada mimo
a.s. Podbořany
řešitelnost v
ÚPD
Obec je závislá na jediné
Řešit v ÚP.
přístupové komunikaci, která
z obce dále nepokračuje. (Valov)
Nevyhovující parametry silnice
- je řešeno
I/27 – zatáčka u Pšova
v ÚP (přeložka
silnice I/27)
Silnice II/224 prochází
Řešitelné jen
zastavěným územím = centrem
v případě
města
realizace
přeložky
silnice I/27 a
jižním
obchvatem
města
Podbořany
Nedostatek parkovacích míst na
Řešit v ÚPD
náměstí v Podbořanech
Část cyklostezky je vedena po
Řešit v ÚPD
frekventované silnici III/2219,
II/226
Brownfields – kasárna
Řešeno v ÚP
Podbořany
Chátrající vzhled celého sídla –
Závada mimo
Letov, Pšov, Sýrovice,
řešitelnost v
Neprobylice, Kněžice, Kaštice,
ÚPD
Oploty
Buškovice
Řešit v ÚPD

MĚÚ PODBOŘANY, STAVEBNÍ A VYVLASTŇOVACÍ
ÚŘAD - ÚÚP

Řešeno v ÚP
Řešeno v ÚP
Řešeno v ÚP
Řešeno v ÚP
20

PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO
ROZVOJE ÚZEMÍ

L-41
L-42
L-43
L-44
L-45

L-46
L-47

L-48
L-49

Podbořan x VTL plynovod
Koridor jižního obchvatu
Podbořan x vodovodní řad
Koridor jižního obchvatu
Podbořan x el.nadzemní
vedení
Zastavitelná plocha pro
bydlení BI 3 x
archeologické naleziště
Zastavitelná plocha pro
bydlení BI 3, BI 4 x OP
hřbitova
Zastavitelná plocha pro
bydlení BI 19 x
archeologické naleziště
Zastavitelná plocha pro
bydlení BV 2 x OP
hřbitova
Zastavitelná plocha pro
bydlení BI 1 x CHLÚ
Podbořany I. – Krásný
Dvůr
Koridor přeložky silnice
I/27 x LBK 7/C, 5/C, 4/C
Koridor přeložky silnice
I/27 x VVTL 1400 DN

L-50

Koridor přeložky silnice
I/27 x produktovod

L-51

Koridor přeložky silnice
I/27 x OP hřbitova
Koridor přeložky silnice
I/27 x VTL plynu
Koridor vedení 400 kV x
OP lesa
Koridor vedení 400 kV x
LBC 5/C, LBK 7/B, 8/B
Koridor vedení 400 kV x
sesuv
Koridor vedení 400 kV x
RBK 1080, RBC 1518
Koridor vedení 400 kV x
NATURA 2000
VVTL 1400 DN x LBC
2/C

L-52
L-53
L-54
L-55
L-56
L-57
L-58
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Podbořan s VTL plynovodem
Kolize návrhu koridoru obchvatu
Podbořan s vodovodním řadem
Kolize návrhu koridoru obchvatu
Podbořan s el.nadzemním
vedením
Návrh nové zastavitelné plochy
pro bydlení BI 3 x archeologické
naleziště
Část nové zastavitelné plochy pro
bydlení BI 3, BI 4 x OP hřbitova
(Hlubany)
Návrh nové zastavitelné plochy
pro bydlení BI 19 x
archeologické naleziště (za
Malou osadou)
Část nové zastavitelné plochy pro
bydlení BV 2 x OP hřbitova
(Buškovice)
Návrh nové zastavitelné plochy
pro bydlení BI 1 s CHLÚ
Podbořany I. – Krásný Dvůr
Kolize koridoru přeložky silnice
I/27 s LBK 7/C, 5/C, 4/C
Kolize koridoru přeložky silnice
I/27 s VVTL 1400 DN
(Sýrovice)
Kolize koridoru přeložky silnice
I/27 s produktovodem ČEPRO
a.s. (Sýrovice)
Kolize koridoru přeložky silnice
I/27 s OP hřbitova (Sýrovice)
Kolize koridoru přeložky silnice
I/27 s VTL plynu (Pšov)
Kolize koridoru el.vedení 400 kV
s OP lesa

MĚÚ PODBOŘANY, STAVEBNÍ A VYVLASTŇOVACÍ
ÚŘAD - ÚÚP

Řešeno v ÚP
Řešeno v ÚP
Řešeno v ÚP
Řešeno v ÚP
Řešeno v ÚP

Řešeno v ÚP
Řešeno v ÚP

Řešeno v ÚP
Řešeno v ÚP
Řešeno v ÚP
Řešeno v ÚP
Řešeno v ÚP
Řešeno v ÚP
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L-59

Záměr místní komunikace
x LBC 3/A

Kolize záměru místní
komunikace s LBC 3/A
(Buškovice)

Řešeno v ÚP

L-?

Plocha pro svozový dvůr x
ochrana ZPF

Možná kolize plánovaného
svozového dvora a ochrany ZPF (tř.
II.)

Řešit v ÚP

S-5

Koridor jižního obchvatu
Podbořan x LBK 15/A

Řešeno v ÚP

S-6

Koridor přeložky silnice
I/27 x RBK 1082, 1081
Koridor přeložky silnice
I/27 x LBK 16/A, 14/A,
8/D, 7/D, 3/C, LBC 3/D
Koridor přeložky silnice
I/27 x el.vedení 400 kV

Kolize koridoru jižního obchvatu
Podbořan s návrhem lokálního
biokoridoru
Kolize koridoru přeložky silnice
I/27 s návrhem RBK 1082, 1081
Kolize koridoru přeložky silnice
I/27 s návrhem LBK 16/A, 14/A,
8/D, 7/D, 3/C, LBC 3/D
Kolize koridoru přeložky silnice
I/27 s návrhem el.vedení 400 kV
ČEPS a.s. (Sýrovice)
Kolize koridoru vedení 400 kV
s návrhem LBC 1/D
Neprobylice, Kněžice,
Podbořany, Letov, Neprobylice

S-7
S-8

OHR 12

Koridor vedení 400 kV x
LBC 1/D
Poddolovaná území

OHR 13

Sesuvná území

OHR 14

Ohrožení záplavami podél Záplavy podél vodního toku
vodních toků
Dolánecký potok

S-9

Kněžice, Neprobylice, Kaštice,
Dolánky, Buškovice

Řešeno v ÚP
Řešeno v ÚP
Řešeno v ÚP
Řešeno v ÚP
V ÚP
nenavrhovat
nové
rozvojové
plochy
V ÚP
nenavrhovat
nové
rozvojové
plochy
V ÚP
nenavrhovat
nové
rozvojové
plochy

BLATNO
MĚÚ PODBOŘANY, STAVEBNÍ A VYVLASTŇOVACÍ
ÚŘAD - ÚÚP
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Starosta:
adresa úřadu:
tel.:
datová schránka:
web:
sídla:
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Václav Beneš
Blatno 59, 439 84 Blatno
412 217 523
i24bvzj
www.blatno-lounsko.cz
Malměřice

MĚÚ PODBOŘANY, STAVEBNÍ A VYVLASTŇOVACÍ
ÚŘAD - ÚÚP
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Ve správním obvodu obce Blatno jsou tato sídla:


Malměřice

MĚÚ PODBOŘANY, STAVEBNÍ A VYVLASTŇOVACÍ
ÚŘAD - ÚÚP
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Sledovaný jev
Kód obce
1
1
1
2
2
3
3
6
8
8
8
8
8
11
11
17
18
22
23
24
27
28
29
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
37
37
37
37
37
37

Počet obyvatel
Přirozený přírůstek
Saldo migrace
Podíl obyvatel ve věku 0 - 14 let na celkovém počtu obyvatel (%)
Počet obyvatel ve věku 0 - 14 let
Podíl obyvatel ve věku 65 let a více na celkovém počtu obyvatel
(%)
Počet obyvatel ve věku 65 let a více
Počet částí obce
Podíl nezaměstnaných osob (%)
Počet uchazečů o zaměstnání - dosažitelní
Počet uchazečů o zaměstnání
Počet uchazečů - absolventů
Počet uchazečů - evidence nad 12 měsíců
Počet dokončených bytů
Počet dokončených bytů v rodinných domech
Počet hromadných ubytovacích zařízení celkem
Počet lázeňských léčeben
Podíl zemědělské půdy z celkové výměry (%)
Podíl orné půdy ze zemědělské půdy (%)
Podíl trvalých travních porostů ze zemědělské půdy (%)
Podíl zastavěných a ostatních ploch z celkové výměry (%)
Podíl vodních ploch z celkové výměry (%)
Podíl lesů z celkové výměry (%)
Orná půda - rozloha (ha)
Chmelnice - rozloha (ha)
Vinice - rozloha (ha)
Zahrady - rozloha (ha)
Ovocné sady - rozloha (ha)
Trvalé travní porosty - rozloha (ha)
Lesní půda - rozloha (ha)
Vodní plochy - rozloha (ha)
Zastavěné plochy - rozloha (ha)
Ostatní plochy - rozloha (ha)
Zemědělská půda - rozloha (ha)
Celková výměra (ha)
Koeficient ekologické stability
Živě narození
Zemřelí
Přistěhovalí
Vystěhovalí
Průměrný věk
Počet obyvatel ve věku 15 - 64 let

MĚÚ PODBOŘANY, STAVEBNÍ A VYVLASTŇOVACÍ
ÚŘAD - ÚÚP

Nejčerstvější
údaj
566004
513 [3]
3 [4]
-6 [4]
12,7 [3]
65 [3]
15,6 [3]
80 [3]
2 [3]
6,7 [5]
25 [5]
28 [5]
3 [5]
13 [5]
- [4]
- [4]
- [6]
- [3]
34,8 [3]
90,4 [3]
6,0 [3]
6,0 [3]
2,0 [3]
57,2 [3]
702 [3]
- [3]
- [3]
19 [3]
10 [3]
46 [3]
1278 [3]
45 [3]
19 [3]
115 [3]
777 [3]
2 235 [3]
1,67 [3]
8 [4]
5 [4]
16 [4]
22 [4]
41,6 [3]
368 [3]
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Poznámky:
[1] ve sloupci Sledovaný jev se uvádí číslo řádku sledovaného jevu podle přílohy
1 části B k Vyhlášce 500/2006Sb.
[2] zdroj ČÚZK
[3] období: 31.12.2013
[4] období: rok 2013
[5] období: 31.3.2014
[6] období: 31.12.2012

Název obce
Katastrální území:

Název
Blatno
Blatno
Malměřice

Rozloha obce:
Počet obyvatel:
Zeměpisné souřadnice
Nadmořská výška
První písemná zmínka

2 235 ha
513

Zemědělská půda

777 ha

Orná půda
Vinice
Chmelnice
Zahrady
Ovocné sady
Trvalé travní porosty

702 ha
19 ha
10 ha
46 ha

VYBAVENOST OBCE
Vodovod
Kanalizace (ČOV)
Plynovod
Telefonní síť

Ano
Ne
Ne
Ano

Škola
Policie
Pošta
Zdravotnické zařízení

Mateřská škola
Ne
Ano
Ne

Kód
566004
605433
605441

50°5′46″ s. š., 13°23′27″ v. d.
412 m n m.
1253

STAV ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE
Název
Zákon
ÚP Blatno
183/2006 Sb.

MĚÚ PODBOŘANY, STAVEBNÍ A VYVLASTŇOVACÍ
ÚŘAD - ÚÚP

Lesní pozemky
Vodní plochy
Zastavěné plochy
Ostatní plochy

Účinnost od
26.11.2012

1278 ha
45 ha
19 ha
115 ha

Platnost do
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Sociodemografické podmínky
Vývoj počtu obyvatel (vždy k 31.12.)
Trend 1994 1995 1996 1997 1998
569 556 556 558 557
2004 2005 2006 2007 2008
535 525 524 521 523

1999
551
2009
515

2000
545
2010
508

2001
551
2011
519

2002
531
2012
516

2003
533
2013
513

GRAF
580
570
560
550
540
530
520

Řada 1

510
500
490
480
470

MĚÚ PODBOŘANY, STAVEBNÍ A VYVLASTŇOVACÍ
ÚŘAD - ÚÚP
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Věková
skupina
Celkem
Muži
Ženy

III. ÚPLNÁ AKTUALIZECE 2014

0-14

15-64

65 a více

Průměrný věk

65
248
265

368

80

41,6

GRAF

ORP

15,2

Blatno

68,5

12,7

0%

10%

2

71,7

20%

30%

40%

50%

MĚÚ PODBOŘANY, STAVEBNÍ A VYVLASTŇOVACÍ
ÚŘAD - ÚÚP

15,6

60%

70%

80%

90%

100%

28

PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO
ROZVOJE ÚZEMÍ

III. ÚPLNÁ AKTUALIZECE 2014

Vývoj nezaměstnanosti
2011
Počet uchazečů – celkem
Počet uchazečů – absolventi
Počet uchazečů – nad 12 měsíců
Míra nezaměstnanosti v %

2013
28
3
13
6,7

35
0
17
11,4

GRAF

2013

28

2011

3

35

0

10

13

0

20

30

Počet uchazečů celkem

Absolventi

MĚÚ PODBOŘANY, STAVEBNÍ A VYVLASTŇOVACÍ
ÚŘAD - ÚÚP

17

40

50

60

Počet uchazečů nad 12 měsíců
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Podnikatelský subjekt podle převažující činnosti
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových
vozidel
Ubytování, stravování a pohostinství
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení
Rostlinná a živočišná výroba
Lesnictví a těžba dřeva
Výroba oděvů
Zpracování dřeva, výroba dřevěných výrobků, kromě nábytku
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě
strojů a zařízení
Specializované stavební činnosti

Počet
evidovaných
3
14
3
8
2
1
2
2
12

GRAF
Počet evidovaných
Velkoobchod a maloobchod; opravy a
údržba motorových vozidel
Ubytování, stravování a pohostinství
3
Veřejná správa a obrana; povinné
sociální zabezpečení

12

Rostlinná a živočišná výroba

14

Lesnictví a těžba dřeva

Výroba oděvů

Zpracování dřeva, výroba dřevěných
výrobků, kromě nábytku

2
2
1

Výroba kovových konstrukcí a
kovodělných výrobků, kromě strojů a
zařízení
Specializované stavební činnosti

MĚÚ PODBOŘANY, STAVEBNÍ A VYVLASTŇOVACÍ
ÚŘAD - ÚÚP

2

3
8
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SWOT analýza
Horninové prostředí a geologie
SILNÉ STRÁNKY
xxx
PŘÍLEŽITOSTI
xxx

SLABÉ STRÁNKY
xxx
HROZBY
xxx

Vodní režim
SILNÉ STRÁNKY
 prameniště vodních toků v prostoru



k.ú. Blatno, Malměřice
možnost zachování neznečištěných
vodotečí
omezený výskyt záplavových oblastí

SLABÉ STRÁNKY
 chybějící zásoby povrchové vody –




PŘÍLEŽITOSTI
 instalace vhodných technologií





čištění odpadních vod do malých
sídel
revitalizace vodních toků, obnova
jejich biologického významu
budování poldrů, obnova přirozených
retenčních prostor v krajině
revitalizace vodních toků včetně
břehových porostů a rybníků
zadržení vody prostřednictvím rybníků

údolní nádrže
zásah do vodního režimu
provedenými melioracemi
(Malměřice, Blatno)
chybějící čištění odpadních vod
malých sídel – malá sídla nedosáhnou
na centrální likvidaci odpadních vod
zanášení vodních toků a rybníků –
Tisový potok

HROZBY
 podnikání bez odpovídajícího
čištění odpadních vod

Hygiena životního prostředí
SILNÉ STRÁNKY
 velká část území není znečišťována
významnými zdroji emisí

SLABÉ STRÁNKY
 případné ekologické zátěže





MĚÚ PODBOŘANY, STAVEBNÍ A VYVLASTŇOVACÍ
ÚŘAD - ÚÚP

zemědělských areálů – Malměřice
(býv. objekt ZD)
domácnosti se vrací k vytápění
méně kvalitními palivy – místní
znečištění ovzduší
obce nemají vybudovanou kanalizaci s ČOV
zatížení hlukem a zvýšenou
prašností podél významných
komunikací – Malměřice I/6
lokální zdroje znečištění životního
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prostředí

PŘÍLEŽITOSTI
 Zřízení úplné technické vybavenosti
pro rozvoj či stabilitu malých sídel
 Vybudování systému splaškové
kanalizace a ČOV v obcích

 Sídla nejsou napojena na ČOV
HROZBY
 Další zásahy do původní krajiny
 Zpožďování výstavby rychlostní
komunikace R6 a přeložky I/27
 Další zdražování plynu a elektřiny –
návrat k vytápění nekvalitním uhlím,
dřevem atd. – místní znečištění
ovzduší

Ochrana přírody a krajiny
SILNÉ STRÁNKY
 Stabilita přírodních ploch zachovává
původní společenství
 Silná právní ochrana maloplošných
přírodních památek – chráněné území
„Hraběnka“
 Navazující přírodní plochy – Džbán,
Jesenický žulový masiv
 Zemědělská činnost nezasahuje do
přírodních ploch
PŘÍLEŽITOSTI
 správa a ochrana původních




přírodních společenství
obnova vodních toků, a vodních
ploch jako biotopu
vymezení chráněných území, popř.
bezzásahových zón – Hraběnka,
skály
zřízení liniové zeleně

SLABÉ STRÁNKY
xxxxx

HROZBY
 další zásahy do původní krajiny
 problematická realizace lokálního
ÚSES na kvalitních půdách

Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa
SILNÉ STRÁNKY
 zemědělská krajina
 realizované investice do ZPF – meliorace,
 přirozená skladba lesních porostů
 odolnost lesa vůči nárazovému větru

SLABÉ STRÁNKY

PŘÍLEŽITOSTI
 správa a ochrana původních

HROZBY
 zmenšení plochy orné půdy
 další zásahy do původní krajiny
 problematická realizace lokálního





přírodních společenství
obnova vodních toků, a vodních
ploch jako biotopu
vymezení chráněných území, popř.
bezzásahových zón – Hraběnka,
skály
zřízení liniové zeleně

MĚÚ PODBOŘANY, STAVEBNÍ A VYVLASTŇOVACÍ
ÚŘAD - ÚÚP

ÚSES na kvalitních půdách
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Veřejná dopravní a technická infrastruktura
SILNÉ STRÁNKY
 průchod silnic I. třídy územím – dobré





napojení na celostátní síť
celostátní i regionální železnice, vlečky
dobrá dosažitelnost území
územím prochází železniční trať Most –
Plžeň, Rakovník - Bečov
funguje systém základního třídění odpadů a
sběr nebezpečných odpadů

PŘÍLEŽITOSTI
 úpravy silniční sítě I. třídy – silnice I/6
 zachování a podpora regionálním tratím
 vytvoření vhodného systému čištění




SLABÉ STRÁNKY
 malá sídla nejsou vybaveny kanalizací,





problém rentability vložených investic
v malých sídlech chybějí chodníky
přetížené silnice (nákladní doprava)
nevyhovující části silnic: III/2063 v úseku
Blatno - Krty
nejsou vybudovány trasy a další zázemí pro
cyklistickou dopravu

HROZBY
 rušení regionálních tratí
 zpožďování výstavby rychlostní komunikace
R6

odpadních vod
rozvoj agroturistiky - hipostezky
výstavby R6– ideální napojení na hlavní
město, SRN
vybudování cyklostezek

Sociodemografické podmínky
SILNÉ STRÁNKY
 dostupnost dalších regionálních sídel (Praha,




Karlovy Vary, Plzeň)
dobrá dostupnost hlavního města
mateřská škola
historická sídla, osobitost urbanizovaných
prostorů

PŘÍLEŽITOSTI
 vznik nových profesí a dovedností
 rekreační bydlení v původní sídelní struktuře
 podporovat místní kulturní akce a další

SLABÉ STRÁNKY
 omezená nabídka pracovních příležitostí




(zemědělství) – chybějící výroba, služby
chybějící nemocniční zařízení, absence
praktických lékařů ve většině obcí
omezená specializovaná lékařská
péče(dojíždění)
území si neudržuje stabilní počet obyvatel

HROZBY
 hlubinné úložiště radioaktivních odpadů –
odliv obyvatel

aktivity zachovávající identitu malých obcí

Bydlení
SILNÉ STRÁNKY
 nízká hustota obyvatel
 přiměřené ceny pozemků a nemovitostí


(Podbořany, Očihov, Kryry)
atraktivní bydlení v krajině – výhledy, kontakt
s přírodními prvky (Podbořany, Očihov, Kryry,

MĚÚ PODBOŘANY, STAVEBNÍ A VYVLASTŇOVACÍ
ÚŘAD - ÚÚP

SLABÉ STRÁNKY
 omezená obč. vybavenost, v malých sídlech



nedostupná
nutnost dojíždět za prací, vzděláním, kulturou
infrastruktura v obcích (občanská vybavenost,
kanalizace, ČOV) často není připravena pro
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Lubenec)

 dobrá dostupnost sídel
PŘÍLEŽITOSTI
 atraktivnost parcel v malých sídlech v


kontaktu s jádrovými plochami, kulturními
památkami
optimální příležitost spojení bydlení a
podnikání v malých sídlech

nárůst obyvatel

HROZBY
 zánik malých sídel
 stagnující počet obyvatel, stárnutí


obyvatelstva
výstavba v některých místech je omezena
limity využití území – Gazela, železnice

Rekreace
SILNÉ STRÁNKY
 území je využíváno i pro individuální rekreaci
– chaty (Blatno)

SLABÉ STRÁNKY
 chybí možnost zimní rekreace
 nedostatek přírodních vodních ploch
 obce mohou jen těžko konkurovat velké

turistické přitažlivosti např. Žatce a Karlových
Varů, většinou se v nich jedná pouze o
rekreaci obyvatel (chaty, chalupy), pro
turistiku často nemají vybudovanou nutnou
infrastrukturu (ubytování, stravování – kempy,
tábořiště)

PŘÍLEŽITOSTI
HROZBY
 prohloubení sportovně rekreačního potenciálu
zřízením:
-dalších tras
-obnovou památek, sídel, tradic
-vhodnou propagací

Hospodářské podmínky
SILNÉ STRÁNKY
 dostatek pracovních sil

SLABÉ STRÁNKY
 většina průmyslových podniků je umístěna

PŘÍLEŽITOSTI
 podíl místních firem na investicích do území
 vznik nových odvětví orientovaných na

HROZBY
 odliv obyvatelstva v produktivním věku
 struktura pracovních sil



obnovu malých sídel, krajiny
rozvoj turistických aktivit

MĚÚ PODBOŘANY, STAVEBNÍ A VYVLASTŇOVACÍ
ÚŘAD - ÚÚP

v Podbořanech, mimo Podbořany se
nachází jen výjimečně (Očihov, Kryry,
Vroutek)
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Rozloha obce: 2 235 ha
Počet obyvatel: 513
kritérium

ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Koeficient
Obec/ORP Vyšší než průměr
STAV OKOLNÍ
ekologické
1,67/0,56
ORP = plus,
KRAJINY
stability – KES

Dobývací prostory

HORNINOVÉ
PROSTŘEDÍ

Chráněná ložisková území
Poddolovaná území
Sesuvná území
Stará důlní díla

OCHRANA PŘÍRODY A
KRAJINY

Chráněná území a NATURA
2000
Přírodní park
Významné vyhlídkové body

HYGIENA ŽIV.
PROSTŘEDÍ

Zatížení hlukem, prachem

VODNÍ REŽIM

Vodní zdroje

Ekologické zátěže

Záplavová území

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

ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ
Vzdálenost od významných
Sil. I. a II. tř.; do 5
EKONOMICKÁ
komunikací
km = plus, nad 5
ATRAKTIVITA ÚZEMÍ

PLOCHY ROZVOJE

Dostupnost veřejnou
dopravou
Atraktivní místo pro cestovní
ruch
Průmyslová výroba
Plochy výroby a skladování

PRACOVNÍ
PŘÍLEŽITOSTI

% obyvatel vyjíždějící za
prací – 14,04/10,57
% z dosažitelných uchazečů
- 4,87/7,21

MĚÚ PODBOŘANY, STAVEBNÍ A VYVLASTŇOVACÍ
ÚŘAD - ÚÚP

km = mínus
Dobrá = plus,
špatná = mínus
ano = plus, ne =
mínus
ano = plus, ne =
mínus
ano = plus, ne =
mínus
Vyšší než průměr
ORP = mínus,
Nižší než průměr
ORP = plus
Vyšší než průměr
ORP = mínus,

dílčí suma
+/+/-

+
+

+

+
+

+

+
+
+
+

+
+
-

-

+

+

+

+
+
+
+
+
+

+

O
+
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TECH.
INFRASTRUKTUROU

Zásobování vodou
Zásobování plynem
Veřejná kanalizace
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Nižší než průměr
ORP = plus
ano = plus, ne =
mínus
ano = plus, ne =
mínus
ano = plus, ne =
mínus

+

-

ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL
Vzdálenost od významných
Sil. I. a II. tř.; do 5
POLOHA A
+
komunikací
km
=
plus,
nad
5
DOSTUPNOST
Dostupnost veřejnou
dopravou
Kulturní zařízení

OBČANSKÁ
VYBAVENOST

zdravotnictví
školství
Sociální oblast
Sportovní zařízení

REKREACE

Možnost každodenní
rekreace
Turistické stezky
Turistické zajímavosti
Cyklostezky a cyklotrasy

SOCIODEMOGRAFICKÉ Index změn počtu obyvatel –
99,42/99,63
UKAZATELE
Index stáří – obec/ORP
123,08/107,31
Podíl obyvatel
s vysokoškolským vzděláním
%
- 4,2/5,2

MĚÚ PODBOŘANY, STAVEBNÍ A VYVLASTŇOVACÍ
ÚŘAD - ÚÚP

km = mínus
Dobrá = plus,
špatná = mínus
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 = plus, ne =
mínus
ano = plus, ne =
mínus
ano = plus, ne =
mínus
Vyšší než průměr
ORP = plus,
Nižší než průměr
ORP = mínus
Vyšší než průměr
ORP = mínus,
Nižší než průměr
ORP = plus
Vyšší než průměr
ORP = plus,
Nižší než průměr
ORP = mínus

-

-

+
+

+
+
-

O

+/+
+
+

+

+
-

-
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Problémy k řešení
-

zohlednit výstavbu cyklotras a cyklostezek pro podporu cestovního ruchu,

-

respektovat území vymezených částí regionálního a nadregionálního ÚSES,

-

posílit sídelní funkci s ohledem na místní možnosti včetně posílení infrastruktury,
zejména rekreační vybavenosti

-

při rozvoji podnikatelských aktivit preferovat zachování podmínek kvalitního
životního prostředí,

-

vytvářet územní podmínky pro zařízení rekreace

-

je nutné respektovat zásady ochrany kulturních památek

-

je nutné respektovat zásady ochrany urbanistických hodnot území, prostorové
uspořádání krajiny a sídel, chránit historický půdorys sídel, v návaznosti na
hodnotné soubory staveb respektovat charakter zástavby,

-

při návrhu nových rozvojových ploch upřednostňovat volné plochy v zastavěném
území, brownfields a plochy s III. a IV. třídou ochrany ZPF,

-

respektovat záměry stanovené platným Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací
Ústeckého kraje,

-

návrhem lokálního systému ekologické stability přispět ke zvýšení retenčních
schopností území obcí,

-

zajistit, aby výstavbou komunikací nevznikaly v území bariéry, zhoršující odtok
vody z území,

-

vytvářet územní podmínky pro rozvoj cestovního ruchu a služeb,

-

vymezovat plochy pro lokalizaci podnikatelských aktivit v území při minimálních
negativních dopadech na životní prostředí a posílení soudržnosti obyvatel území,

-

posilovat stabilitu osídlení včetně přiměřeného rozvoje druhého bydlení a
vybavenosti s ohledem na širší region,

-

při urbanistickém rozvoji a intenzifikací využití zastavěného území minimalizovat
fragmentaci krajiny a vytvořit podmínky ke zvyšování biodiverzity krajiny,
Blatno a Malměřice nejsou odkanalizovány
zatížení hlukem a prašností podél komunikace I/6 (Malměřice)

-

MĚÚ PODBOŘANY, STAVEBNÍ A VYVLASTŇOVACÍ
ÚŘAD - ÚÚP
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Kód
Popis problému
problému
HZ 1
HZ 2

HZ 3
DZ 1
DZ 2
UZ 1

UZ 2
L-1

L-2

L-3

Zvýšená prašnost a hlučnost
prostředí - silnice I./6

III. ÚPLNÁ AKTUALIZECE 2014

Zdůvodnění

Poznámka

- je řešeno
v ZÚK,
- vydané ÚR
Chybějící odkanalizování
Pro obec Blatno
je zpracována
PD na výstavbu
splaškové
kanalizace,
zakončené
v ČOV.
Vysoký podíl lokálních
Domácnosti se vracejí
Závada mimo
topenišť
k vytápění méně kvalitními
řešitelnost v
palivy
ÚPD
Nebezpečný železniční
Úsek častých dopravních nehod, Závada
přejezd
nevyhovující rozhledové
k prověření v
poměry. (Blatno 2x, Malměřice) ÚP
Absence chodníků u
Chybí chodníky u průjezdní
Závada k řešení
průjezdní komunikace
komunikace – Malměřice,
v ÚP
Blatno
Pozice zemědělského areálu
Nevhodně umístěný zemědělský Závada daná
areál v blízkosti rekreační
historickým
oblasti - vodní nádrž Blatno a
vývojem území,
rekreační chaty
těžko řešitelná v
ÚP
Podvyužitá území
Zemědělský areál ZD Blatno a
Řešit v ÚP
ZD Malměřice
Rozvojová plocha pro bydlení Kolize návrhu zastavitelných
- je řešeno v ÚP
x OP dráhy
ploch pro bydlení s ochranným v regulativech
pásmem dráhy (v ÚP řešeno
regulativy) – BV 16; BV 17
(Blatno)
Rozvojová plocha výroba a Kolize návrhu zastavitelných
- je řešeno v ÚP
skladování x OP dráhy
ploch pro výrobu a skladování
v regulativech
s ochranným pásmem dráhy (v
ÚP řešeno regulativy) – VD 1
(Blatno)
Rozvojová plocha smíšená Kolize návrhu zastavitelných
- je řešeno v ÚP
výrobní x OP dráhy
ploch pro smíšenou výrobu
v regulativech
s ochranným pásmem dráhy (v
ÚP řešeno regulativy) – MV 1;
MV 2 (Blatno)

MĚÚ PODBOŘANY, STAVEBNÍ A VYVLASTŇOVACÍ
ÚŘAD - ÚÚP

Zatížení hlukem a prašností
obcí podél silnice I/6
(Malměřice)
Malměřice, Blatno – chybí
veřejná kanalizace
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BLŠANY

Starosta:
adresa úřadu:
tel.:
datová schránka:
web:
sídla:

Petr Bukáček
Náměstí 29, 439 88 Blšany
412 214 704
cgdbsqb
http://www.blsany.cz/
Liběšovice (Čárka), Malá Černoc, Siřem, Soběchleby u
Podbořan, Stachov u Blšan

MĚÚ PODBOŘANY, STAVEBNÍ A VYVLASTŇOVACÍ
ÚŘAD - ÚÚP
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Ve správním obvodu Města Blšany jsou tato sídla:






Liběšovice (Čárka)
Malá Černoc
Siřem
Soběchleby u Podbořan
Stachov u Blšan

MĚÚ PODBOŘANY, STAVEBNÍ A VYVLASTŇOVACÍ
ÚŘAD - ÚÚP
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Sledovaný jev
Kód obce
1
1
1
2
2
3
3
6
8
8
8
8
8
11
11
17
18
22
23
24
27
28
29
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
37
37
37
37
37
37

Počet obyvatel
Přirozený přírůstek
Saldo migrace
Podíl obyvatel ve věku 0 - 14 let na celkovém počtu obyvatel (%)
Počet obyvatel ve věku 0 - 14 let
Podíl obyvatel ve věku 65 let a více na celkovém počtu obyvatel (%)
Počet obyvatel ve věku 65 let a více
Počet částí obce
Podíl nezaměstnaných osob (%)
Počet uchazečů o zaměstnání - dosažitelní
Počet uchazečů o zaměstnání
Počet uchazečů - absolventů
Počet uchazečů - evidence nad 12 měsíců
Počet dokončených bytů
Počet dokončených bytů v rodinných domech
Počet hromadných ubytovacích zařízení celkem
Počet lázeňských léčeben
Podíl zemědělské půdy z celkové výměry (%)
Podíl orné půdy ze zemědělské půdy (%)
Podíl trvalých travních porostů ze zemědělské půdy (%)
Podíl zastavěných a ostatních ploch z celkové výměry (%)
Podíl vodních ploch z celkové výměry (%)
Podíl lesů z celkové výměry (%)
Orná půda - rozloha (ha)
Chmelnice - rozloha (ha)
Vinice - rozloha (ha)
Zahrady - rozloha (ha)
Ovocné sady - rozloha (ha)
Trvalé travní porosty - rozloha (ha)
Lesní půda - rozloha (ha)
Vodní plochy - rozloha (ha)
Zastavěné plochy - rozloha (ha)
Ostatní plochy - rozloha (ha)
Zemědělská půda - rozloha (ha)
Celková výměra (ha)
Koeficient ekologické stability
Živě narození
Zemřelí
Přistěhovalí
Vystěhovalí
Průměrný věk
Počet obyvatel ve věku 15 - 64 let

MĚÚ PODBOŘANY, STAVEBNÍ A VYVLASTŇOVACÍ
ÚŘAD - ÚÚP

Nejčerstvějš
í údaj
566021
972 [3]
- [4]
- [4]
15,3 [3]
149 [3]
17,7[3]
172 [3]
6 [3]
13,0 [5]
86 [5]
90 [5]
5 [5]
29 [5]
- [4]
- [4]
1 [6]
- [3]
72,8 [3]
76,7 [3]
8,2 [3]
14,0 [3]
1,1 [3]
12,2 [3]
2 028 [3]
360 [3]
- [3]
24 [3]
17 [3]
216 [3]
443 [3]
39 [3]
49 [3]
460 [3]
2 644 [3]
3 635 [3]
0,43 [3]
11 [4]
11 [4]
41 [4]
41 [4]
41,7 [3]
651 [3]
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Poznámky
[1] ve sloupci Sledovaný jev se uvádí číslo řádku sledovaného jevu podle
přílohy 1 části B k Vyhlášce 500/2006Sb.
[2] zdroj ČÚZK
[3] období: 31.12.2013
[4] období: rok 2013
[5] období: 31.3.2014
[6] období: 31.12.2012

Název obce
Katastrální území:

Název
Blšany
Blšany
Liběšovice (Čárka)
Malá Černoc
Siřem
Soběchleby u Podbořan
Stachov u Blšan

Rozloha obce:
Počet obyvatel:
Zeměpisné souřadnice
Nadmořská výška
První písemná zmínka

3 635 ha
972

Zemědělská půda

2 644 ha

Orná půda
Vinice
Chmelnice
Zahrady
Ovocné sady
Trvalé travní porosty

2 028 ha
360 ha
24 ha
17 ha
216 ha

VYBAVENOST OBCE
Vodovod
Kanalizace (ČOV)

Kód
566021
605786
682641
690066
682659
751561
605794

50°13′20″ s. š., 13°28′35″ v. d.
280 m n m.
1238

Lesní pozemky
Vodní plochy
Zastavěné plochy
Ostatní plochy

443 ha
39 ha
49 ha
460 ha

Plynovod
Telefonní síť

Ano
Ano (Blšany, individuální ČOV: Liběšovice, Stachov, Siřem,
Soběchleby, Malá Černoc)
Ano (Blšany)
Ano

Škola
Policie
Pošta
Zdravotnické zařízení

Mateřská škola
Ne
Ano
Ne

STAV ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE
Název
Zákon
ÚP Blšany
183/2006 Sb.

MĚÚ PODBOŘANY, STAVEBNÍ A VYVLASTŇOVACÍ
ÚŘAD - ÚÚP

Účinnost od
1.10.2014

Platnost do
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Sociodemografické podmínky
Vývoj počtu obyvatel (vždy k 31.12.)
Trend 1994 1995 1996 1997 1998
906 912 899 894 898
2004 2005 2006 2007 2008
931 919 929 953 977

1999
896
2009
986

2000
906
2010
976

2001
919
2011
987

2002
915
2012
972

2003
938
2013
972

GRAF
1000
980
960
940
920

Řada 1

900
880
860
840

MĚÚ PODBOŘANY, STAVEBNÍ A VYVLASTŇOVACÍ
ÚŘAD - ÚÚP
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Věková
skupina
Celkem
Muži
Ženy
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0-14

15-64

65 a
více

Průměrný věk

149
505
467

651

172

41,7

GRAF

ORP

15,2

68,5

16,3

Blšany

15,3

67

17,7

0%

10%

20%

30%

40%

50%

MĚÚ PODBOŘANY, STAVEBNÍ A VYVLASTŇOVACÍ
ÚŘAD - ÚÚP

60%

70%

80%

90%

100%
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Vývoj nezaměstnanosti
2011
Počet uchazečů – celkem
84
Počet uchazečů – absolventi
5
Počet uchazečů – nad 12 měsíců 21
Míra nezaměstnanosti v %
17,9

2013
90
5
29
13,0

GRAF

2013

90

2011

5

84

0

20

40

Počet uchazečů celkem

5

60
Absolventi

80

21

100

120

140

Počet uchazečů nad 12 měsíců

Podnikatelský subjekt podle převažující činnosti
MĚÚ PODBOŘANY, STAVEBNÍ A VYVLASTŇOVACÍ
ÚŘAD - ÚÚP

29

Počet
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Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových
vozidel
Ubytování, stravování a pohostinství
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení
Rostlinná a živočišná výroba
Lesnictví a těžba dřeva
Výroba oděvů
Zpracování dřeva, výroba dřevěných výrobků, kromě
nábytku
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě
strojů a zařízení
Specializované stavební činnosti

evidovaných
6
8
3
28
1
2
4
14

GRAF
Počet evidovaných
Velkoobchod a maloobchod; opravy
a údržba motorových vozidel
Ubytování, stravování a
pohostinství

6
14

Veřejná správa a obrana; povinné
sociální zabezpečení

8

Rostlinná a živočišná výroba
3

4

Lesnictví a těžba dřeva

2
Výroba oděvů

1

0

Zpracování dřeva, výroba dřevěných
výrobků, kromě nábytku

28

Výroba kovových konstrukcí a
kovodělných výrobků, kromě strojů
a zařízení
Specializované stavební činnosti

SWOT analýza
MĚÚ PODBOŘANY, STAVEBNÍ A VYVLASTŇOVACÍ
ÚŘAD - ÚÚP
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Horninové prostředí a geologie
SILNÉ STRÁNKY
 významná ložiska stavebních surovin: kaolin,
bentonit (Letov - Blšany)

SLABÉ STRÁNKY
 chybějící zpracovatelský průmysl
 poddolované území (Blšany, Siřem,


PŘÍLEŽITOSTI
 rozvoj těžby surovin může přinést
ekonomické výhody

Liběšovice)
sesuvná území (Blšany)

HROZBY
 devastace krajiny
 koncentrace dopravních a hygienických
problémů v případě těžby

Vodní režim
SILNÉ STRÁNKY
 možnost rekreace

SLABÉ STRÁNKY
 chybějící zásoby povrchové vody – údolní




PŘÍLEŽITOSTI
 instalace vhodných technologií čištění





odpadních vod do malých sídel
revitalizace vodních toků, obnova jejich
biologického významu
budování poldrů, obnova přirozených
retenčních prostor v krajině
revitalizace vodních toků včetně břehových
porostů a rybníků
zadržení vody prostřednictvím rybníků

nádrže
chybějící čištění odpadních vod malých sídel
– malá sídla nedosáhnou na centrální
likvidaci odpadních vod (Blšany – částečně)
dílčí střet urbanizovaného území s úrovní
stoleté vody
zanášení vodních toků a rybníků

HROZBY
 podnikání bez odpovídajícího čištění
odpadních vod

Hygiena životního prostředí
SILNÉ STRÁNKY
 velká část území není znečišťována
významnými zdroji emisí

SLABÉ STRÁNKY
 případné ekologické zátěže zemědělských






MĚÚ PODBOŘANY, STAVEBNÍ A VYVLASTŇOVACÍ
ÚŘAD - ÚÚP

areálů: Blšany, Soběchleby, Liběšovice, Malá
Černoc
ložiska nerostných surovin ( kaolin, bentonit )
– možná těžba
domácnosti se vrací k vytápění méně
kvalitními palivy – místní znečištění ovzduší
obce nemají vybudovanou kanalizaci s ČOV
větrná eroze na rozlehlých plochách,
prašnost
zatížení hlukem a zvýšenou prašností podél
47
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významných komunikací: I/27 - průtahy
obcemi (Blšany)

PŘÍLEŽITOSTI
 likvidace starých ekologických zátěží
 zřízení úplné technické vybavenosti pro


rozvoj či stabilitu malých sídel
vybudování systému splaškové kanalizace a
ČOV v obcích

HROZBY
 možná těžba kaolinu a bentonitu bez dalšího




zpracování v regionu – horšení životního
prostředí v důsledku těžby a následné
dopravy mimo region
zpožďování výstavby přeložky I/27
další zdražování plynu a elektřiny – návrat k
vytápění nekvalitním uhlím, dřevem atd. –
místní znečištění ovzduší

Ochrana přírody a krajiny
SILNÉ STRÁNKY
 zachovaná původní společenství
 silná právní ochrana území EVL NATURA



2000 (Soběchleby), maloplošná ochrana
přírodních památek
navazující přírodní plochy – Džbán,
Rakovnická pahorkatina
zemědělská činnost nezasahuje do přírodních
ploch

PŘÍLEŽITOSTI
 správa a ochrana původních přírodních






SLABÉ STRÁNKY
 existence DP a CHLÚ

společenství
obnova vodních toků, a vodních ploch jako
biotopu
zřízení liniové zeleně na ochranu chmelnic
doplnění ÚSES o lokální prvky v zemědělsky
využívané krajině (biokoridory, biocentra,
interakční prvky plošné a liniové) snížení
větrné a vodní eroze
koordinace návaznosti ÚSES při hranicích
obcí

HROZBY
 další zásahy do původní krajiny

Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa
SILNÉ STRÁNKY
 zemědělská krajina
 realizované investice do ZPF – meliorace,




SLABÉ STRÁNKY

chmelnice
tradiční produkce chmele
přirozená skladba lesních porostů
odolnost lesa vůči nárazovému větru

PŘÍLEŽITOSTI
 obnova původních mezí
 dokončit komplexní pozemkové úpravy
v území

MĚÚ PODBOŘANY, STAVEBNÍ A VYVLASTŇOVACÍ
ÚŘAD - ÚÚP

HROZBY
 zmenšení plochy orné půdy
 neodůvodněný zábor kvalitních půd
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Veřejná dopravní a technická infrastruktura
SILNÉ STRÁNKY
 průchod silnic I. třídy územím – dobré



napojení na celostátní síť
dobrá dosažitelnost území – Žatec,
Podbořany, Praha, Plzeň
ve většině obcí funguje systém základního
třídění odpadů a sběr nebezpečných odpadů
- Blšany
všechny obce mají veřejný vodovod


PŘÍLEŽITOSTI
 úpravy silniční sítě I. třídy – silnice I/27
 vytvoření vhodného systému čištění



odpadních vod
rozvoj agroturistiky - hipostezky
vybudování cyklostezek

SLABÉ STRÁNKY
 malá sídla nejsou vybaveny kanalizací,





problém rentability vložených investic
v malých sídlech chybějí chodníky
přetížené silnice
nevyhovující části silnic
nejsou vybudovány trasy a další zázemí pro
cyklistiku a pěší turistiku

HROZBY
 zatížení dopravní sítě (v případě otevírání


nových ložisek kaolinu, bentonitu)
zpožďování výstavby přeložky I/27

Sociodemografické podmínky
SILNÉ STRÁNKY
 dostupnost dalších regionálních sídel (Kadaň,





Chomutov, Žatec, Karlovy Vary, Plzeň)
dobrá dostupnost hlavního města
území si udržuje stabilní počet obyvatel
v Blšanech je mateřská škola
historická sídla, osobitost urbanizovaných
prostorů (Soběchleby)

SLABÉ STRÁNKY
 omezená nabídka pracovních příležitostí






PŘÍLEŽITOSTI
 vznik nových profesí a dovedností
 dostupnost pozemků
 obnova malých sídel do původní velikost a



(zemědělství)
zanedbaná malá sídla (osídlení starší
generací)
chybějící nemocniční zařízení, absence
praktických lékařů ve většině obcí
omezená specializovaná lékařská péče
dojíždění dětí do základních škol (Podbořany,
Měcholupy)
zhoršení životních podmínek nepřiměřenou
těžbou kaolinu – bentonitu, v případě otevření
těžby

HROZBY
 přirozený úbytek obyvatel

urbanistické struktury
rekreační bydlení v původní sídelní struktuře
podporovat místní kulturní akce a další
aktivity zachovávající identitu malých obcí

Bydlení
MĚÚ PODBOŘANY, STAVEBNÍ A VYVLASTŇOVACÍ
ÚŘAD - ÚÚP
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SLABÉ STRÁNKY
 omezená obč. vybavenost, v malých




PŘÍLEŽITOSTI
 optimální příležitost spojení bydlení a
podnikání v malých sídlech

sídlech nedostupná (Malá Černoc, Siřem,
Stachov)
nutnost dojíždět za prací, vzděláním,
kulturou
infrastruktura v obcích (občanská
vybavenost, vodovod, kanalizace, ČOV)
často není připravena pro nárůst obyvatel
nedostatečné plochy pro rodinné domy

HROZBY
 zánik malých sídel
 stagnující počet obyvatel, stárnutí


obyvatelstva
výstavba v některých místech je omezena
limity využití území

Rekreace
SILNÉ STRÁNKY
 dostatek parcel zaniklých či zanikajících




objektů v malých sídlech
turistické zajímavosti – Soběchleby vesnická
památková zóna, Soběchlebské terasy
území je využíváno pro individuální rekreaci –
chalupy: Liběšovice, Soběchleby, Malá
Černoc, Blšany, Stachov, Siřem
rozhledová místa

PŘÍLEŽITOSTI
 prohloubení sportovně rekreačního

potenciálu:
- další trasy
- rozhledny
- obnova památek, sídel, tradic
- vhodná propagace
 vymezení ploch pro rodinnou rekreaci, jejich
založení na platformě souladu s krajinným
rázem a technickou infrastrukturou

SLABÉ STRÁNKY
 území není typickým turistickým cílem,



rozsáhlé plochy intenzivně využívané
zemědělské půdy zasahují velkou část území
a nenabízejí velké možnosti k pobytové
rekreaci
obce mohou jen těžko konkurovat velké
turistické přitažlivosti např. Žatce a Karlových
Varů, většinou se v nich jedná pouze o
rekreaci obyvatel (chaty, chalupy), pro
turistiku často nemají vybudovanou nutnou
infrastrukturu (kempy, tábořiště)

HROZBY
 střet s ochranou ZPF u nových lokalit pro
rekreaci

Hospodářské podmínky
MĚÚ PODBOŘANY, STAVEBNÍ A VYVLASTŇOVACÍ
ÚŘAD - ÚÚP
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SLABÉ STRÁNKY
 nákladní doprava z možného DP Letov přes
centrum města

 dostatek pracovních sil
 tradiční produkce chmele

 většina průmyslových podniků v regionu je


PŘÍLEŽITOSTI
 podíl místních firem na investicích do území
 vznik nových odvětví orientovaných na
obnovu malých sídel, krajiny

 rozvoj turistických aktivit
 výstavba zpracovatelského průmyslu (příp. v

umístěna v Podbořanech, mimo Podbořany
se nachází jen výjimečně
chybí nabídka volných ploch pro průmysl,
výrobu

HROZBY
 odliv obyvatelstva v produktivním věku
 struktura pracovních sil
 omezení učňovského školství

DP Letov - Blšany)

BLŠANY

Kód obce:
566021

faktor
MĚÚ PODBOŘANY, STAVEBNÍ A VYVLASTŇOVACÍ
ÚŘAD - ÚÚP

Rozloha obce: 3 635 ha
Počet obyvatel: 972
kritérium

dílčí suma
+/+/51
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ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Koeficient
Obec/ORP Vyšší než průměr
STAV OKOLNÍ KRAJINY
ekologické
0,43/0,56
stability –
KES
Dobývací prostory

HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ

Chráněná ložisková území
Poddolovaná území
Sesuvná území
Stará důlní díla

OCHRANA PŘÍRODY A
KRAJINY

Chráněná území a
NATURA 2000
Přírodní park
Významné vyhlídkové body

HYGIENA ŽIV.
PROSTŘEDÍ

Zatížení hlukem, prachem

VODNÍ REŽIM

Vodní zdroje

Ekologické zátěže

Záplavová území

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

ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ
Vzdálenost od významných
Sil. I. a II. tř.; do 5
EKONOMICKÁ
komunikací
km = plus, nad 5
ATRAKTIVITA ÚZEMÍ

PLOCHY ROZVOJE

Dostupnost veřejnou
dopravou
Atraktivní místo pro
cestovní ruch
Průmyslová výroba
Plochy výroby a skladování

PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI % obyvatel vyjíždějící za
prací – 12,86/10,57

% z dosažitelných uchazečů
– 8,85/7,21

VYBAVENOST ÚZEMÍ
TECH.
INFRASTRUKTUROU

Zásobování vodou
Zásobování plynem
Veřejná kanalizace

MĚÚ PODBOŘANY, STAVEBNÍ A VYVLASTŇOVACÍ
ÚŘAD - ÚÚP

km = mínus
Dobrá = plus,
špatná = mínus
ano = plus, ne =
mínus
ano = plus, ne =
mínus
ano = plus, ne =
mínus
Vyšší než průměr
ORP = mínus,
Nižší než průměr
ORP = plus
Vyšší než průměr
ORP = mínus,
Nižší než průměr
ORP = plus
ano = plus, ne =
mínus
ano = plus, ne =
mínus
ano = plus, ne =
mínus

-

-

+
-

-

+
+
-

+

+
-

+

O

-

O
+
+
+
-

-

-

+
+

+

-
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ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL
Vzdálenost od významných
Sil. I. a II. tř.; do 5
POLOHA A
+
komunikací
km = plus, nad 5
DOSTUPNOST
Dostupnost veřejnou
dopravou
Kulturní zařízení

OBČANSKÁ
VYBAVENOST

zdravotnictví
školství
Sociální oblast
Sportovní zařízení

REKREACE

Možnost každodenní
rekreace
Turistické stezky
Turistické zajímavosti
Cyklostezky a cyklotrasy

SOCIODEMOGRAFICKÉ
UKAZATELE

Index změn počtu obyvatel
– 100/99,63
Index stáří – obec/ORP
115,44/107,31
Podíl obyvatel
s vysokoškolským
vzděláním %
- 2,8/5,2

km = mínus
Dobrá = plus,
špatná = mínus
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 = plus, ne =
mínus
ano = plus, ne =
mínus
ano = plus, ne =
mínus
Vyšší než průměr
ORP = plus,
Nižší než průměr
ORP = mínus
Vyšší než průměr
ORP = mínus,
Nižší než průměr
ORP = plus
Vyšší než průměr
ORP = plus,
Nižší než průměr
ORP = mínus

+

+
-

-

+/+
-

O

+
+
-

-

Problémy k řešení
-

zohlednit výstavbu cyklotras a cyklostezek pro podporu cestovního ruchu,

-

respektovat území vymezených částí regionálního a nadregionálního ÚSES,

MĚÚ PODBOŘANY, STAVEBNÍ A VYVLASTŇOVACÍ
ÚŘAD - ÚÚP

53

PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO
ROZVOJE ÚZEMÍ

III. ÚPLNÁ AKTUALIZECE 2014

-

posílit sídelní funkci s ohledem na místní možnosti včetně posílení infrastruktury,
zejména rekreační vybavenosti

-

při rozvoji podnikatelských aktivit preferovat zachování podmínek kvalitního
životního prostředí,

-

vytvářet územní podmínky pro zařízení rekreace

-

je nutné respektovat zásady ochrany kulturních památek a podmínky ochrany
památkově chráněných území,

-

je nutné respektovat zásady ochrany urbanistických hodnot území, prostorové
uspořádání krajiny a sídel, chránit historický půdorys sídel, v návaznosti na
hodnotné soubory staveb respektovat charakter zástavby,

-

při návrhu nových rozvojových ploch upřednostňovat volné plochy v zastavěném
území, brownfields a plochy s III. a IV. třídou ochrany ZPF,

-

respektovat záměry stanovené platným Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací
Ústeckého kraje,

-

návrhem lokálního systému ekologické stability přispět ke zvýšení retenčních
schopností území obcí,

-

v ÚPD zajistit, aby výstavbou komunikací nevznikaly v území bariéry, zhoršující
odtok vody z území,

-

respektovat území soustavy NATURA 2000 - evropsky významné lokality,

-

vytvářet územní podmínky pro rozvoj cestovního ruchu a služeb,

-

vymezovat plochy pro lokalizaci podnikatelských aktivit v území při minimálních
negativních dopadech na životní prostředí a posílení soudržnosti obyvatel území,

-

posilovat stabilitu osídlení včetně přiměřeného rozvoje druhého bydlení a
vybavenosti s ohledem na širší region,

-

při urbanistickém rozvoji a intenzifikaci využití zastavěného území minimalizovat
fragmentaci krajiny a vytvořit podmínky ke zvyšování biodiverzity krajiny,
respektovat poddolované území (Blšany, Siřem, Liběšovice)
chybí čištění odpadních vod (Blšany, Liběšovice, Malá Černoc, Siřem,
Soběchleby, Stachov)
doprava spojená s možnou těžbou bentonitu – ložisko Blšany
zatížení prašností a hlukem podél komunikace I/27 – průtah Městem Blšany
zanedbaní malá sídla

-

Kód
Popis problému
problému
HZ 4

Průtah silnice I/27

MĚÚ PODBOŘANY, STAVEBNÍ A VYVLASTŇOVACÍ
ÚŘAD - ÚÚP

Zdůvodnění

stav

Silnice I/27 procházející obcí, je
zdrojem zvýšené hladiny hluku,

- je řešeno
v ÚP

54

PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO
ROZVOJE ÚZEMÍ

III. ÚPLNÁ AKTUALIZECE 2014

prašnosti a koncentrace COx a
NOx - Blšany
HZ 5

Chybějící odkanalizování

HZ 6

Vysoký podíl lokálních
topenišť

HZ 7

Staré ekologické zátěže

HZ 8

Černá skládka

DZ 3

Kolizní křižovatka

DZ 4

Absence chodníků u
průjezdní komunikace

UZ 3

Zanedbaná malá sídla

UZ 4

Nízká kvalita veřejného
prostranství

UZ 5

Podvyužitá území

OHR 1

Poddolované území

MĚÚ PODBOŘANY, STAVEBNÍ A VYVLASTŇOVACÍ
ÚŘAD - ÚÚP

okolních
obcí
(Podbořany,
Očihov)
Řešeno
v ÚP

Blšany, Liběšovice, Malá
Černoc, Siřem, Soběchleby,
Stachov – chybí veřejná
kanalizace
Domácnosti se vracejí k vytápění Závada
méně kvalitními palivy
mimo
řešitelnost v
ÚPD
Staré ekologické zátěže
Závada
zemědělského areálu mimo
Soběchleby, Siřem, Liběšovice,
řešitelnost v
Soběchleby
ÚPD
Malá Černoc, Siřem
Závada
mimo
řešitelnost v
ÚPD
Úsek častých nehod a
Řešeno
nepřehledná křižovatka se
v ÚP
špatnými rozhledovými poměry okolních
(„Svatý Václav“)
obcí –
obchvat
I/27
Chybí chodníky u průjezdní
Závada
komunikace - Blšany
mimo
řešitelnost v
ÚPD
Chátrající vzhled celého sídla Nelze řešit
Siřem, Malá Černoc
v ÚPD,
závislost na
finančních
možnostech
vlastníků
objektů a
pozemků
Neucelený vzhled návsi - náves
Řešeno
v Siřemi – (okolí kostela),
v ÚP
Náměstí Blšany, náves
Soběchleby
Zemědělský areál ZD Liběšovice Řešeno
v ÚP
Blšany, Siřem, Liběšovice
V ÚP
nenavrhovat
zastavitelné
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OHR 2

Nárůst dopravy

Nárůst dopravy spojený
s možnou těžbou bentonitu –
ložisko Letov

OHR 3

Ohrožení záplavami podél
vodních toků

Záplavy podél vodního toku
Blšanka – Liběšovice, Siřem,
Blšany

OHR 4

Ohrožení záplavami podél
vodních toků

Záplavy podél vodního toku –
Černocký potok

OHR 5

Sesuvná území

Blšany

plochy
Nelze řešit
v ÚP obce.
Problém
nadmístního
významu.
Nutno řešit
komplexně
pro více
správních
území –
v ZÚR.
V ÚP
nenavrhovat
nové
rozvojové
plochy.
V ÚP
nenavrhovat
nové
rozvojové
plochy.
V ÚP
nenavrhovat
zastavitelné
plochy

KRÁSNÝ DVŮR
MĚÚ PODBOŘANY, STAVEBNÍ A VYVLASTŇOVACÍ
ÚŘAD - ÚÚP
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Zuliko Vychytil
439 72, Krásný Dvůr 117
415 210 020
wmaqq3
http://www.krasnydvur.cz
Brody, Chotěbudice, Chrášťany, Němčany, Vysoké
Třebušice, Zlovědice

MĚÚ PODBOŘANY, STAVEBNÍ A VYVLASTŇOVACÍ
ÚŘAD - ÚÚP
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Ve správním obvodu obce Krásný Dvůr jsou tato
sídla:
 Brody
 Chotěbudice
 Chrášťany
 Němčany
 Vysoké Třebušice
 Zlovědice

MĚÚ PODBOŘANY, STAVEBNÍ A VYVLASTŇOVACÍ
ÚŘAD - ÚÚP
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Nejčerstvější údaj
Počet obyvatel
Přirozený přírůstek
Saldo migrace
Podíl obyvatel ve věku 0 - 14 let na celkovém počtu obyvatel (%)
Počet obyvatel ve věku 0 - 14 let
Podíl obyvatel ve věku 65 let a více na celkovém počtu obyvatel
(%)
Počet obyvatel ve věku 65 let a více
Počet částí obce
Podíl nezaměstnaných osob (%)
Počet uchazečů o zaměstnání - dosažitelní
Počet uchazečů o zaměstnání
Počet uchazečů - absolventů
Počet uchazečů - evidence nad 12 měsíců
Počet dokončených bytů
Počet dokončených bytů v rodinných domech
Počet hromadných ubytovacích zařízení celkem
Počet lázeňských léčeben
Podíl zemědělské půdy z celkové výměry (%)
Podíl orné půdy ze zemědělské půdy (%)
Podíl trvalých travních porostů ze zemědělské půdy (%)
Podíl zastavěných a ostatních ploch z celkové výměry (%)
Podíl vodních ploch z celkové výměry (%)
Podíl lesů z celkové výměry (%)
Orná půda - rozloha (ha)
Chmelnice - rozloha (ha)
Vinice - rozloha (ha)
Zahrady - rozloha (ha)
Ovocné sady - rozloha (ha)
Trvalé travní porosty - rozloha (ha)
Lesní půda - rozloha (ha)
Vodní plochy - rozloha (ha)
Zastavěné plochy - rozloha (ha)
Ostatní plochy - rozloha (ha)
Zemědělská půda - rozloha (ha)
Celková výměra (ha)
Koeficient ekologické stability
Živě narození
Zemřelí
Přistěhovalí
Vystěhovalí
Průměrný věk
Počet obyvatel ve věku 15 - 64 let

MĚÚ PODBOŘANY, STAVEBNÍ A VYVLASTŇOVACÍ
ÚŘAD - ÚÚP

566306
682 [3]
-5 [4]
3 [4]
10,4 [3]
71 [3]
16,7 [3]
114 [3]
7 [3]
9,0 [5]
44 [5]
50 [5]
- [5]
25 [5]
1 [4]
1 [4]
2 [6]
- [3]
82,3 [3]
96,8 [3]
2,3 [3]
10,7 [3]
1,3 [3]
5,7 [3]
2 008 [3]
- [3]
- [3]
19 [3]
0 [3]
47 [3]
144 [3]
33 [3]
34 [3]
235 [3]
2 075 [3]
2 521 [3]
0,11 [3]
4 [4]
9 [4]
35 [4]
32 [4]
43,5 [3]
497 [3]
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Název obce
Katastrální území:

Název
Krásný Dvůr
Krásný Dvůr

Rozloha obce:
Počet obyvatel:
Zeměpisné souřadnice
Nadmořská výška
První písemná zmínka

2 521 ha
682
50°14′54″ s. š., 13°22′6″ v. d.
387 m n m.
1295

Zemědělská půda

2 075 ha

Orná půda
Vinice
Chmelnice
Zahrady
Ovocné sady
Trvalé travní porosty

2 008 ha
19 ha
47 ha

VYBAVENOST OBCE
Vodovod

Kód
566306
673862

Lesní pozemky
Vodní plochy
Zastavěné plochy
Ostatní plochy

144 ha
33 ha
34 ha
235 ha

Kanalizace (ČOV)
Plynovod
Telefonní síť

Ano (kromě: Němčany, Chotěbudice, Zlovědice, Vysoké Třebušice–
část)
Ano (Krásný Dvůr
Ano (Krásný Dvůr)
Ano

Škola
Policie
Pošta
Zdravotnické zařízení

Mateřská škola, Základní škola
Ne
Ano
Ano (stomatologická ordinace)

STAV ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE
Název
Zákon
ÚPN SÚ
50/1976 Sb.

Účinnost od
9.6.1993

Platnost do
2020

Dne 29.5.2013 bylo schváleno Zadání Územního plánu Krásný Dvůr.
V současné době se zpracovává návrh ÚP Krásný Dvůr.

MĚÚ PODBOŘANY, STAVEBNÍ A VYVLASTŇOVACÍ
ÚŘAD - ÚÚP
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Sociodemografické podmínky
Vývoj počtu obyvatel (vždy k 31.12.)
Trend 1994 1995 1996 1997 1998
787 769 759 754 751
2004 2005 2006 2007 2008
732 729 732 749 747

1999
735
2009
754

2000
740
2010
746

2001
715
2011
702

2002
737
2012
684

2003
758
2013
682

GRAF
800
780
760
740
720
700

Řada 1

680
660
640
620

MĚÚ PODBOŘANY, STAVEBNÍ A VYVLASTŇOVACÍ
ÚŘAD - ÚÚP
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Věková
skupina
Celkem
Muži
Ženy
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0-14

15-64

65 a více

Průměrný věk

71
345
337

497

114

43,5

GRAF

ORP

15,2

Krásný Dvůr

68,5

10,4

0%

16,3

72,9

10%

20%

30%

40%
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60%

70%
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Vývoj nezaměstnanosti
2011
Počet uchazečů – celkem
Počet uchazečů – absolventi
Počet uchazečů – nad 12 měsíců
Míra nezaměstnanosti v %

2013

67
0
29
16,9

50
0
25
9,0

GRAF

2013

50

2011

0

25

67

0

20

0

40

60

Počet uchazečů celkem

Absolventi

MĚÚ PODBOŘANY, STAVEBNÍ A VYVLASTŇOVACÍ
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29

80

100

120

Počet uchazečů nad 12 měsíců
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Podnikatelský subjekt podle převažující činnosti
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových
vozidel
Ubytování, stravování a pohostinství
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení
Rostlinná a živočišná výroba
Lesnictví a těžba dřeva
Výroba oděvů
Zpracování dřeva, výroba dřevěných výrobků, kromě
nábytku
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě
strojů a zařízení
Specializované stavební činnosti

Počet
evidovaných
4
10
3
13
2
1
7
8

Počet evidovaných
Velkoobchod a maloobchod; opravy
a údržba motorových vozidel
Ubytování, stravování a pohostinství

Veřejná správa a obrana; povinné
sociální zabezpečení

4

8

Rostlinná a živočišná výroba
10
Lesnictví a těžba dřeva

7

Výroba oděvů
1
Zpracování dřeva, výroba dřevěných
výrobků, kromě nábytku

3
2
0

Výroba kovových konstrukcí a
kovodělných výrobků, kromě strojů
a zařízení

13

Specializované stavební činnosti

MĚÚ PODBOŘANY, STAVEBNÍ A VYVLASTŇOVACÍ
ÚŘAD - ÚÚP
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SWOT analýza
Horninové prostředí a geologie
SILNÉ STRÁNKY
 specifický výskyt hornin a nerostů kaolinové
jíly (Krásný Dvůr)

 významná ložiska stavebních surovin:

bentonit (Vysoké Třebušice, Krásný Dvůr,
Brody)

SLABÉ STRÁNKY
 chybějící zpracovatelský průmysl
 dopravní zátěž spojená s těžbou surovin v
území

 zvýšená prašnost v důsledku těžby a dopravy
vytěžené suroviny

 zvýšený hluk v důsledku těžby a dopravy

PŘÍLEŽITOSTI
 využití vytěžených prostor po rekultivaci pro


přírodě blízké plochy nebo pro rekreační
účely, možnost vytvoření nových biotopů
rozvoj těžby surovin může přinést
ekonomické výhody

vytěžené suroviny
poddolované území – severní část území

HROZBY
 devastace krajiny
 koncentrace dopravních a hygienických
problémů

 lokální ohrožení kvality podzemních vod
 zpětné ukládání nevhodných odpadů

Vodní režim
SILNÉ STRÁNKY
 možnost zachování neznečištěných vodotečí
 omezený výskyt záplavových oblastí

SLABÉ STRÁNKY
 zásah do vodního režimu provedenými
melioracemi

 chybějící čištění odpadních vod malých sídel



PŘÍLEŽITOSTI
 instalace vhodných technologií čištění
odpadních vod do malých sídel

 revitalizace vodních toků, obnova jejich

– malá sídla nedosáhnou na centrální
likvidaci odpadních vod (všechny, kromě Kr.
Dvora)
zanášení vodních toků a rybníků
splavování hnojiv ze zemědělských ploch

HROZBY
 podnikání bez odpovídajícího čištění
odpadních vod

biologického významu

 budování poldrů, obnova přirozených
retenčních prostor v krajině

 revitalizace vodních toků včetně břehových
porostů a rybníků přiměřená redukce
meliorací

MĚÚ PODBOŘANY, STAVEBNÍ A VYVLASTŇOVACÍ
ÚŘAD - ÚÚP
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Hygiena životního prostředí
SILNÉ STRÁNKY
 minimální počet středních a velkých zdrojů


znečištění životního prostředí
velká část území není znečišťována
významnými zdroji emisí

PŘÍLEŽITOSTI
 likvidace starých ekologických zátěží (Vysoké



Třebušice)
zřízení úplné technické vybavenosti pro
rozvoj či stabilitu malých sídel
vybudování systému splaškové kanalizace a
ČOV v obcích

SLABÉ STRÁNKY
 případné ekologické zátěže zemědělských



areálů (Vysoké Třebušice)
domácnosti se vrací k vytápění méně
kvalitními palivy – místní znečištění ovzduší
některé obce nemají vybudovanou kanalizaci
s ČOV (všechny, kromě Kr. Dvora)

HROZBY
 těžba kaolinu bez dalšího zpracování v



regionu – zhoršení životního prostředí v
důsledku těžby a následné dopravy mimo
region
další zdražování plynu a elektřiny – návrat k
vytápění nekvalitním uhlím, dřevem atd. –
místní znečištění ovzduší

Ochrana přírody a krajiny
SILNÉ STRÁNKY
 stabilita přírodních ploch Doupovských hor
 zachovaná původní společenství
 silná právní ochrana území EVL NATURA

SLABÉ STRÁNKY
 zranitelnost území v důsledku nadměrné

PŘÍLEŽITOSTI
 správa a ochrana původních přírodních

HROZBY
 další zásahy do původní krajiny

těžby kaolinu – v případě pokračování těžby
nebezpečí starých ekologických zátěží

2000, maloplošná ochrana přírodních
památek – Krásný Dvůr – Brody - Němčany






společenství
obnova vodních toků, a vodních ploch jako
biotopu
doplnění ÚSES o lokální prvky v zemědělsky
využívané krajině (biokoridory, biocentra,
interakční prvky plošné a liniové) snížení
větrné a vodní eroze
koordinace návaznosti ÚSES při hranicích
obcí



problematická realizace lokálního ÚSES na
kvalitních půdách
možné omezení rozvoje sídel, které leží v
území NATURA 2000

Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa
SILNÉ STRÁNKY
 zemědělská krajina
 přirozená skladba lesních porostů (park


SLABÉ STRÁNKY
 malé zalesnění

Krásný Dvůr – Brody)
odolnost lesa vůči nárazovému větru

PŘÍLEŽITOSTI
 obnova původních mezí
 dokončit komplexní pozemkové úpravy v
MĚÚ PODBOŘANY, STAVEBNÍ A VYVLASTŇOVACÍ
ÚŘAD - ÚÚP
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 zmenšení plochy orné půdy
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území, vč. vymezení lokálních systémů ÚSES

Veřejná dopravní a technická infrastruktura
SILNÉ STRÁNKY
 velká část území je zásobována vodou z


veřejného vodovodu
ve většině obcí funguje systém základního
třídění odpadů a sběr nebezpečných odpadů
(sběrné místo) – Krásný Dvůr

SLABÉ STRÁNKY
 malá sídla nejsou vybaveny kanalizací,




PŘÍLEŽITOSTI
 vytvoření vhodného systému čištění





odpadních vod (malá sídla)
rozvoj agroturistiky - hipostezky
vybudování cyklostezek
obnova původních tras podél Doupovských
hor
zachování a podpora regionálních tratí

problém rentability vložených investic v
malých sídlech chybějí chodníky
nevyhovující části silnic
nejsou vybudovány trasy a další
zázemí pro cyklistickou dopravu
některé obce nemají veřejný vodovod:
Chotěbudice, Zlovědice

HROZBY
 zatížení dopravní sítě (otevírání nových
ložisek kaolinu, bentonitu)
rušení regionálních tratí



Sociodemografické podmínky
SILNÉ STRÁNKY
SLABÉ STRÁNKY
 dostupnost dalších regionálních sídel (Kadaň,
 omezená nabídka pracovních příležitostí
Chomutov, Žatec, Plzeň)

(zemědělství, těžba kaolinu...)

 v území funguje kvalitní systém škol:

 zanedbaná malá sídla (osídlení starší

 historická sídla, osobitost urbanizovaných

 chybějící nemocniční zařízení v ORP,

mateřská škola, základní školy – Krásný Dvůr
prostorů

PŘÍLEŽITOSTI
 obnova malých sídel do původní velikost a
urbanistické struktury

generací) - Zlovědice

absence praktických lékařů ve většině obcí

 omezená specializovaná lékařská péče

HROZBY
 zhoršení životních podmínek nepřiměřenou
těžbou bentonitu (dalších surovin)

 rekreační bydlení v původní sídelní struktuře
 podporovat místní kulturní akce a další
aktivity zachovávající identitu malých obcí

Bydlení
SILNÉ STRÁNKY
 Nízká hustota obyvatel
 dobrá dostupnost sídel
 přiměřené ceny pozemků a
MĚÚ PODBOŘANY, STAVEBNÍ A VYVLASTŇOVACÍ
ÚŘAD - ÚÚP

SLABÉ STRÁNKY
 omezená obč.


vybavenost, v malých
sídlech nedostupná
nutnost dojíždět za prací, vzděláním,
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nemovitostí
atraktivní bydlení v krajině – výhledy,
kontakt s přírodními prvky

PŘÍLEŽITOSTI
 atraktivnost parcel v malých sídlech v


kontaktu s jádrovými plochami, kulturními
památkami
optimální příležitost spojení bydlení a
podnikání v malých sídlech
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kulturou
infrastruktura v obcích (občanská
vybavenost, vodovod, kanalizace, ČOV)
často není připravena pro nárůst obyvatel

HROZBY
 stagnující počet obyvatel, stárnutí
obyvatelstva

Rekreace
SILNÉ STRÁNKY
 dostatek denní rekreace obyvatel v přírodním





prostředí (některé areály škol jsou otevřeny i
pro denní rekreaci a sport mládeže,
koupaliště, dětská hřiště) – Krásný Dvůr
Krásný Dvůr - zámek, park,
území je využíváno i pro individuální rekreaci
– chaty (Krásný Dvůr)
koupaliště

PŘÍLEŽITOSTI
 prohloubení sportovně rekreačního

potenciálu:
- další trasy
- rozhledny
- obnova památek, sídel, tradic
- vhodná propagace
 vymezení ploch pro rodinnou rekreaci, jejich
založení na platformě souladu s krajinným
rázem a technickou infrastrukturou

SLABÉ STRÁNKY
 chybí možnost zimní rekreace
 rozvoj rekreace se střetává se zájmy ochrany
přírody

HROZBY
 střet s ochranou ZPF u nových lokalit pro
rekreaci

Hospodářské podmínky
SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY
 většina průmyslových podniků je umístěna v
Podbořanech, mimo Podbořany se nachází
jen výjimečně (Očihov, Kryry, Vroutek)

PŘÍLEŽITOSTI
 podíl místních firem na investicích do území
 vznik nových odvětví orientovaných na
obnovu malých sídel, krajiny

HROZBY
 odliv obyvatelstva v produktivním věku
 struktura pracovních sil

 rozvoj turistických aktivit
 zpracovatelský průmysl - kaolin

MĚÚ PODBOŘANY, STAVEBNÍ A VYVLASTŇOVACÍ
ÚŘAD - ÚÚP
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Kód obce: 566306 Rozloha obce: 2 521 ha
Počet obyvatel: 682

faktor

kritérium

dílčí suma
+/+/-

O

ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Koeficient
Obec/ORP
Vyšší než průměr
STAV OKOLNÍ
ekologické
0,11/0,56
ORP = plus,
KRAJINY

-

Dobývací prostory

-

stability – KES

HORNINOVÉ
PROSTŘEDÍ

Chráněná ložisková území
Poddolovaná území
Sesuvná území
Stará důlní díla

OCHRANA PŘÍRODY A
KRAJINY

Chráněná území a NATURA
2000
Přírodní park
Významné vyhlídkové body

HYGIENA ŽIV.
PROSTŘEDÍ

Zatížení hlukem, prachem

VODNÍ REŽIM

Vodní zdroje

Ekologické zátěže

Záplavová území

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

ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ
Vzdálenost od významných
Sil. I. a II. tř.; do 5
EKONOMICKÁ
komunikací
km = plus, nad 5
ATRAKTIVITA ÚZEMÍ
Dostupnost veřejnou dopravou

PLOCHY ROZVOJE

Atraktivní místo pro cestovní
ruch
Průmyslová výroba
Plochy výroby a skladování

PRACOVNÍ
PŘÍLEŽITOSTI

% obyvatel vyjíždějící za prací
– 17,0/10,57
% z dosažitelných uchazečů –
6,45/7,21

MĚÚ PODBOŘANY, STAVEBNÍ A VYVLASTŇOVACÍ
ÚŘAD - ÚÚP

km = mínus
Dobrá = plus,
špatná = mínus
ano = plus, ne =
mínus
ano = plus, ne =
mínus
ano = plus, ne =
mínus
Vyšší než průměr
ORP = mínus,
Nižší než průměr
ORP = plus
Vyšší než průměr
ORP = mínus,
Nižší než průměr
ORP = plus

-

-

-

+
+
+

+
+

O

-

O

+

+
-

-

O
+
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TECH.
INFRASTRUKTUROU

Zásobování vodou
Zásobování plynem
Veřejná kanalizace
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ano = plus, ne =
mínus
ano = plus, ne =
mínus
ano = plus, ne =
mínus

+
+
-

ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL
Vzdálenost od významných
Sil. I. a II. tř.; do 5
POLOHA A
komunikací
km
=
plus,
nad
5
DOSTUPNOST
Dostupnost veřejnou dopravou
Kulturní zařízení

OBČANSKÁ
VYBAVENOST

zdravotnictví
školství
Sociální oblast
Sportovní zařízení
Možnost každodenní rekreace

REKREACE

Turistické stezky
Turistické zajímavosti
Cyklostezky a cyklotrasy

SOCIODEMOGRAFICKÉ Index změn počtu obyvatel –
99,71/99,63
UKAZATELE
Index stáří – obec/ORP
160,56/107,31
Podíl obyvatel
s vysokoškolským vzděláním
%
- 5,9/5,2

km = mínus
Dobrá = plus,
špatná = mínus
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 = plus, ne =
mínus
ano = plus, ne =
mínus
ano = plus, ne =
mínus
Vyšší než průměr
ORP = plus,
Nižší než průměr
ORP = mínus
Vyšší než průměr
ORP = mínus,
Nižší než průměr
ORP = plus
Vyšší než průměr
ORP = plus,
Nižší než průměr
ORP = mínus

+

O
-

+/-

-

+/+
+

+

+
+
+
-

+

Problémy k řešení
-

pořízení nového územního plánu obce do 31.12.2020
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-

zohlednit výstavbu cyklotras a cyklostezek pro podporu cestovního ruchu,

-

nutné zpřesnit v ÚPD území vymezených částí regionálního a nadregionálního
ÚSES,

-

posílit sídelní funkci s ohledem na místní možnosti včetně posílení infrastruktury,
zejména rekreační vybavenosti

-

při rozvoji podnikatelských aktivit preferovat zachování podmínek kvalitního
životního prostředí,

-

vytvářet územní podmínky pro zařízení rekreace

-

v ÚPD je nutné respektovat zásady ochrany kulturních památek a podmínky
ochrany památkově chráněných území,

-

v ÚPD je nutné respektovat zásady ochrany urbanistických hodnot území,
prostorové uspořádání krajiny a sídel, chránit historický půdorys sídel,
v návaznosti na hodnotné soubory staveb respektovat charakter zástavby,

-

při návrhu nových rozvojových ploch upřednostňovat volné plochy v zastavěném
území, brownfields a plochy s III. a IV. třídou ochrany ZPF,

-

do územních plánů obcí je nutné zapracovat záměry stanovené platným Plánem
rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje,

-

návrhem lokálního systému ekologické stability přispět ke zvýšení retenčních
schopností území obcí,

-

v ÚPD zajistit, aby výstavbou komunikací nevznikaly v území bariéry, zhoršující
odtok vody z území,

-

do ÚPD obcí zapracovat území soustavy NATURA 2000 - evropsky významné
lokality,

-

vytvářet územní podmínky pro rozvoj cestovního ruchu a služeb,

-

vymezovat plochy pro lokalizaci podnikatelských aktivit v území při minimálních
negativních dopadech na životní prostředí a posílení soudržnosti obyvatel území,

-

posilovat stabilitu osídlení včetně přiměřeného rozvoje druhého bydlení a
vybavenosti s ohledem na širší region,

-

při urbanistickém rozvoji a intenzifikací využití zastavěného území minimalizovat
fragmentaci krajiny a vytvořit podmínky ke zvyšování biodiverzity krajiny,
dopravní zátěž spojená s těžbou surovin
zvýšená prašnost a hluk v důsledku těžby a dopravy vytěžené suroviny
řešit kolizi zastavěného území s možnou těžbou surovin (Brody)
chybí odkanalizování (Brody, Zlovědice, Němčany, Chotěbudice, Chrášťany,
Vysoké Třebušice)
není napojen na pitnou vodu (Zlovědice, Němčany, Chotěbudice, Chrášťany,
Vysoké Třebušice - část)

-

Kód
Popis problému
problému
MĚÚ PODBOŘANY, STAVEBNÍ A VYVLASTŇOVACÍ
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HZ 9

Zvýšená hlučnost a prašnost

HZ 10

Průtah silnice obcemi

HZ 11

Chybějící odkanalizování

HZ 12

Chybějící zásobování pitnou
vodou

HZ 13

Staré ekologické zátěže

DZ 5

Jediná přístupová
komunikace

DZ 6

Nepropojenost území na
hlavní tahy

DZ 7

Nevyhovující parametry
silnice II. - 224
Absence chodníků u
průjezdní komunikace

DZ 8
UZ 4

Devastace krajiny
v důsledku těžby

UZ 5

Objekty v ochranném pásmu
zámku Krásný Dvůr

MĚÚ PODBOŘANY, STAVEBNÍ A VYVLASTŇOVACÍ
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Zatížení dopravou, hlukem a
prašností obcí v důsledku těžby
surovin (Krásný Dvůr, Vysoké
Třebušice)

Silnice II/224 prochází středem
obcí. Dochází k nadměrnému
zatížení osobní i nákladní
dopravou směřující od Kadaně
směrem na Plzeň a Prahu
(Vysoké Třebušice)
Chybí veřejná kanalizace –
Brody, Chotěbudice, Chrášťany,
Němčany, Vysoké Třebušice,
Zlovědice
Chybí možnost napojení na
veřejný vodovod – Chotěbudice,
Zlovědice
Staré ekologické zátěže
zemědělského areálu – Vysoké
Třebušice, Brody, Chrášťany
Obec je závislá na jediné
přístupové komunikaci, která
z obce dále nepokračuje.
(Zlovědice)
Velká dojezdová vzdálenost na
napojení na silnici I/27 a I/6
(celé správní území)
Zatáčka na okraji sídla Vysoké
Třebušice
Chybí chodníky u průjezdní
komunikace – Krásný Dvůr,
Vysoké Třebušice,
Krásný Dvůr – devastace krajiny
v důsledku probíhající těžby
kaolinu
Před vyhlášením OP zámku
v Krásném Dvoře došlo
k výstavbě rodinných domů

Řešit v ÚP.
Problém je
třeba řešit i
komplexně
pro více
správních
území –
nadmístní
význam
Problém
nadmístního
významu –
nutno řešit
v ZÚR.
Prověřit v ÚP

Prověřit v ÚP
Závada mimo
řešitelnost v
ÚPD
Řešit v ÚP.

Závada
nadmístního
významu
k prověření v
ZÚR
Řešit v ÚP
Řešit v ÚP
Řešit v ÚP.
Závada daná
historickými
souvislostmi,
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různého typu, sklonu střechy a
tvaru oken.
UZ 6

Kompaktnost sídla

Demolicemi došlo k narušení
kompaktnosti sídla
(Chotěbudice, Němčany, Brody,
Chrášťany, Vysoké Třebušice,
Zlovědice)

UZ 7

Zanedbaná malá sídla

Chátrající vzhled celého sídla –
Němčany, Zlovědice, Vysoké
Třebušice, Brody

UZ 8

Podvyužívaná území

Brownfields – Brody, Vysoké
Třebušice, Chrášťany,
Chotěbudice
Vysoké Třebušice, Zlovědice

OHR 6

Sesuvná území

OHR 7

Poddolovaná území

MĚÚ PODBOŘANY, STAVEBNÍ A VYVLASTŇOVACÍ
ÚŘAD - ÚÚP

Vysoké Třebušice, Němčany,
Chotěbudice

těžko
řešitelná
nástroji ÚP
Závada daná
historickými
souvislostmi,
těžko
řešitelná
nástroji ÚP
Nelze řešit
v ÚPD,
závislost na
finančních
možnostech
vlastníků
objektů a
pozemků
Řešit v ÚP
V ÚP
nenavrhovat
zastavitelné
plochy
V ÚP
nenavrhovat
zastavitelné
plochy
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KRYRY
MĚÚ PODBOŘANY, STAVEBNÍ A VYVLASTŇOVACÍ
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Starosta:
Miroslav Brda
adresa úřadu:
Hlavní 1, 439 81 Kryry
tel.:
415 216 054
datová schránka:
wmaqq3
web:
http://www.kryry.cz
sídla: Běsno, Stebno u Petrohradu, Strojetice u Podbořan, Březnice
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Ve správním obvodu Města Kryry jsou tato sídla:





Běsno
Stebno u Petrohradu
Strojetice u Podbořan
Březnice
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Nejčerstvě
jší údaj
Kód
obce
1
1
1
2
2
3
3
6
8
8
8
8
8
11
11
17
18
22
23
24
27
28
29
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
37
37
37
37
37
37

566314
Počet obyvatel
Přirozený přírůstek
Saldo migrace
Podíl obyvatel ve věku 0 - 14 let na celkovém počtu obyvatel (%)
Počet obyvatel ve věku 0 - 14 let
Podíl obyvatel ve věku 65 let a více na celkovém počtu obyvatel (%)
Počet obyvatel ve věku 65 let a více
Počet částí obce
Podíl nezaměstnaných osob (%)
Počet uchazečů o zaměstnání - dosažitelní
Počet uchazečů o zaměstnání
Počet uchazečů - absolventů
Počet uchazečů - evidence nad 12 měsíců
Počet dokončených bytů
Počet dokončených bytů v rodinných domech
Počet hromadných ubytovacích zařízení celkem
Počet lázeňských léčeben
Podíl zemědělské půdy z celkové výměry (%)
Podíl orné půdy ze zemědělské půdy (%)
Podíl trvalých travních porostů ze zemědělské půdy (%)
Podíl zastavěných a ostatních ploch z celkové výměry (%)
Podíl vodních ploch z celkové výměry (%)
Podíl lesů z celkové výměry (%)
Orná půda - rozloha (ha)
Chmelnice - rozloha (ha)
Vinice - rozloha (ha)
Zahrady - rozloha (ha)
Ovocné sady - rozloha (ha)
Trvalé travní porosty - rozloha (ha)
Lesní půda - rozloha (ha)
Vodní plochy - rozloha (ha)
Zastavěné plochy - rozloha (ha)
Ostatní plochy - rozloha (ha)
Zemědělská půda - rozloha (ha)
Celková výměra (ha)
Koeficient ekologické stability
Živě narození
Zemřelí
Přistěhovalí
Vystěhovalí
Průměrný věk
Počet obyvatel ve věku 15 - 64 let

MĚÚ PODBOŘANY, STAVEBNÍ A VYVLASTŇOVACÍ
ÚŘAD - ÚÚP

2 371 [3]
-11 [4]
-24 [4]
14,9 [3]
353 [3]
17,3 [3]
409 [3]
4 [3]
8,3 [5]
137 [5]
145 [5]
7 [5]
49 [5]
2 [4]
1 [6]
- [3]
- [3]
68,8 [3]
82,1 [3]
4,6 [3]
10,9 [3]
1,3 [3]
19,0 [3]
2 228 [3]
321 [3]
- [3]
36 [3]
4 [3]
124 [3]
748 [3]
52 [3]
60 [3]
370 [3]
2 713 [3]
3 943 [3]
0,48 [3]
20 [4]
31 [4]
52 [4]
76 [4]
41,5 [3]
1609 [3]
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Poznámky:
[1] ve sloupci Sledovaný jev se uvádí číslo řádku sledovaného jevu podle
přílohy 1 části B k Vyhlášce 500/2006Sb.
[2] zdroj ČÚZK
[3] období: 31.12.2013
[4] období: rok 2013
[5] období: 31.3.2014
[6] období: 31.12.2012

Název obce
Katastrální území:

Název
Kryry
Kryry
Běsno
Stebno u Petrohradu
Strojetice u Podbořan

Kód
566314
675466
756989
755389
756997

Rozloha obce:
Počet obyvatel:
Zeměpisné souřadnice
Nadmořská výška
První písemná zmínka

3 943 ha
2 371
50°10′24″ s. š., 13°25′39″ v. d.
304 m n m.
1320

Zemědělská půda

2 713 ha

Orná půda
Vinice
Chmelnice
Zahrady
Ovocné sady
Trvalé travní porosty

2 228 ha
321 ha
36 ha
4 ha
124 ha

VYBAVENOST OBCE
Vodovod
Kanalizace (ČOV)
Plynovod
Telefonní síť

Ano
Ano (kromě Stebna, Běsna)
Ano (kromě: Stebno, Běsno, Strojetice)
Ano

Škola
Policie
Pošta
Zdravotnické zařízení

Mateřská škola, Základní škola
Ne
Ano
Ano

STAV ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE
Název
Zákon
ÚP Kryry
183/2006 Sb.

MĚÚ PODBOŘANY, STAVEBNÍ A VYVLASTŇOVACÍ
ÚŘAD - ÚÚP

Lesní pozemky
Vodní plochy
Zastavěné plochy
Ostatní plochy

Účinnost od
17.12.2011

748 ha
52 ha
60 ha
370 ha

Platnost do
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Sociodemografické podmínky
Vývoj počtu obyvatel (vždy k 31.12.)
Trend 1994 1995 1996 1997
2 458 2 452 2 460 2 476
2004 2005 2006 2007
2 429 2 411 2 399 2 413

1998
2 478
2008
2 422

1999
2 475
2009
2 461

2000
2 474
2010
2 445

2001
2 459
2011
2 377

2002
2 450
2012
2 406

2003
2 431
2013
2 371

GRAF
2500
2480
2460
2440
2420
2400
2380

Řada 1

2360
2340
2320
2300
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skupina
Celkem
Muži
Ženy
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0-14

15-64

65 a více

Průměrný věk

353
1 173
1 198

1 609

409

41,5

GRAF

ORP

15,2

68,5

16,3

Kryry

14,9

67,9

17,2

0%

10%

20%

30%

40%

50%
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Vývoj nezaměstnanosti
2011
Počet uchazečů – celkem
Počet uchazečů – absolventi
Počet uchazečů – nad 12 měsíců
Míra nezaměstnanosti v %

2013
134
9
41
9,9

145
7
49
8,3

GRAF

2013

145

2011

7

134

0

50
Počet uchazečů celkem

9

100
Absolventi
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41

150

200

250

Počet uchazečů nad 12 měsíců
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Podnikatelský subjekt podle převažující činnosti
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových
vozidel
Ubytování, stravování a pohostinství
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení
Rostlinná a živočišná výroba
Lesnictví a těžba dřeva
Výroba oděvů
Zpracování dřeva, výroba dřevěných výrobků, kromě
nábytku
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě
strojů a zařízení
Specializované stavební činnosti

Počet
evidovaných
19
28
1
43
6
4
12
15
52

GRAF
Počet evidovaných
Velkoobchod a maloobchod; opravy
a údržba motorových vozidel
Ubytování, stravování a
pohostinství

19

Veřejná správa a obrana; povinné
sociální zabezpečení

52
28

Rostlinná a živočišná výroba

Lesnictví a těžba dřeva

Výroba oděvů

1

15

Zpracování dřeva, výroba dřevěných
výrobků, kromě nábytku

43

12
4

6

Výroba kovových konstrukcí a
kovodělných výrobků, kromě strojů
a zařízení
Specializované stavební činnosti
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SWOT analýza
Horninové prostředí a geologie
SILNÉ STRÁNKY
 specifický výskyt hornin a nerostů – cihlářské
suroviny

 nepřítomnost poddolovaných území

PŘÍLEŽITOSTI
xxxxx

SLABÉ STRÁNKY
 oblast se střední hladinou radonového rizika
 možnost vzniku strží
 znečištění komunikací

HROZBY
xxxxx

Vodní režim
SILNÉ STRÁNKY
 stanovení záplavového území umožňuje
připravenost obce na záplavy – Q5

 možnost zachování neznečištěných vodotečí

SLABÉ STRÁNKY
 zastavěné území podél toku Blšanka je
ohroženo záplavami

 omezené množství srážek
 chybějící zásoby povrchové vody
 zásah do původní soustavy provedenými
melioracemi

 chybějící čištění odpadních vod malých sídel
 technický stav koryt
 nízký podíl vodních ploch
PŘÍLEŽITOSTI
 zvýšení retenční schopnosti území
 instalace vhodných technologií čištění



odpadních vod obcí, kde toto není dosud
zajištěno
revitalizace vodních toků, obnova jejich
biologického významu
realizace CHOPAV

HROZBY
 nevhodné využívání krajiny
 ohrožení kvality VT vodní erozí

Hygiena životního prostředí
SILNÉ STRÁNKY
 ČOV obsluhující část území – 90%
 napojení části území na kanalizační síť
 převážně malá akustická zátěž z průmyslové

SLABÉ STRÁNKY
 nevyužívané zemědělské areály a jejich

špatný stavebně-technický stav (brownfields)

 lokální zdroje znečištění životního prostředí

výroby

 pokles dálkových imisí
 čisté ovzduší
 sběrný dvůr
MĚÚ PODBOŘANY, STAVEBNÍ A VYVLASTŇOVACÍ
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PŘÍLEŽITOSTI
 snižování znečištění povrchových a
podzemních vod

 možnost využívání obnovitelných zdrojů
energie
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HROZBY
 havárie, ohrožení kontaminací vodních zdrojů
- sklárna

 pokračující nárůst individuální dopravy a
nákladní dopravy

 více ploch osetých řepkou (potíže alergiků)

Ochrana přírody a krajiny
SILNÉ STRÁNKY
 část území je součástí přírodních parků
(Běsno, Stebno)

 územím je navržen ÚSES nadregionálního
významu

 navazující přírodní plochy – Džbán,

Rakovnická pahorkatina, Doupovské hory

SLABÉ STRÁNKY
 v řešeném území není vymezena žádná
lokalita ZCHÚ

 nedostatek krajinné zeleně
 nízký podíl mimolesní zeleně
 nízká lesnatost území
 nižší retenční schopnost území
 neodbahněné rybníky
 nedostatečná údržba zelených ploch okolo
silnic

 četné meliorace, úpravy vodních toků
PŘÍLEŽITOSTI
 realizace ÚSES
 komplexní péče o krajinu a uchování
přírodních hodnot

 ochrana původních společenstev
 obnova vodních toků a vodních ploch jako

HROZBY
 rozvoj výstavby ve volné krajině
 nedostatek lidského potenciálu ke správě a
údržbě krajiny

biotopu

 zřizování liniové zeleně
 revitalizace krajinného systému

Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa
SILNÉ STRÁNKY
 tradiční produkce chmele
 realizované investice do ZPF – meliorace,
chmelnice

 stabilní klimatické podmínky
 tvorba krajinných dominant
 zalesněné vrcholy kolem obce
 kvalitní lesní porost zapojený do systému
ÚSES

 zalesnění strží zvýšilo podíl lesních pozemků
PŘÍLEŽITOSTI
 využívání zemědělských dotačních titulů
 fragmentace zemědělské půdy (s využitím
komplexních pozemkových úprav)

MĚÚ PODBOŘANY, STAVEBNÍ A VYVLASTŇOVACÍ
ÚŘAD - ÚÚP

SLABÉ STRÁNKY
 velkoplošné drenážní systémy
 nízká bonita půdy
 odbytové problémy u tradičních produkcí
(cukrová řepa, chmel)

 vysoké investice do chmelařství – chmelnice,
česačky

 náchylnost půdy k erozi
 podprůměrný podíl PUPFL na rozloze území
 většina PUPFL patří do kategorie lesů
hospodářských strží

HROZBY
 eroze
 omezení poptávky po produkci chmele
 chybějící lidský potenciál
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 zmenšení plochy orné půdy
 zadržení vody prostřednictvím rybníků
 rozvoj zemědělských závlah

 nížení retenční schopnosti krajiny těžbou
 možný výskyt nepůvodních druhů

Veřejná dopravní a technická infrastruktura
SILNÉ STRÁNKY
 blízkost důležitých silničních tras (R6, I/27)
 město Kryry není zatíženo tranzitní silniční



dopravou
existence železničního spojení
dostatečné kapacity zdrojů (technické
infrastruktua)

SLABÉ STRÁNKY
 špatná kvalita velké části silnic III.třídy i
místních komunikací

 nedostatek bezbariérových přechodů a





PŘÍLEŽITOSTI
 zlepšení dopravní dostupnosti realizací
úprav R6 a I/27

 vybudování cyklotras
 Vybudování domovních ČOV v místních
částech Běsno, Stebno

vstupů
v území nejsou značené cyklistické trasy
průtah I/27 Strojeticemi
chybějící kanalizace v místních částech
Běsno a Stebno
zastaralé nadzemní roznody NN v místních
částech

HROZBY
 útlum veřejné dopravy z důvodu nízké
rentability

 nedostatek prostředků na údržbu a opravy
komunikací

 nedostatek finančních prostředků na údržbu a
výstavbu technické infrastruktury

 spalování nekvalitních paliv nebo odpadů v
lokálních topeništích

Sociodemografické podmínky
SILNÉ STRÁNKY
 dobrá dostupnost úřadů pro obyvatelstvo
 výhodné přírodní podmínky pro oddech
obyvatel

 spolupráce obcí Mikroregionu
PŘÍLEŽITOSTI
 podpora harmonického soužití komunit
 stabilizace kvalifikovaných lidí v regionu
 možnost čerpání dotací ze Strukturálních
fondů EU

SLABÉ STRÁNKY
 nedostatek dobrých pracovních příležitostí
 roztříštěnost sídelních útvarů (velké
vzdálenosti místních částí)

 vysoký průměrný věk obyvatel
HROZBY
 odliv mladých vzdělaných lidí z regionu
 negativní demografický vývoj v obci
 úbytek obyvatel v místních částech (Běsno,
Stebno, Strojetice)

 výstavba rychlostní komunikace R 6
 posílení výchovy k aktivnímu občanství

Bydlení
SILNÉ STRÁNKY
 dostupnost silniční a železniční dopravy
MĚÚ PODBOŘANY, STAVEBNÍ A VYVLASTŇOVACÍ
ÚŘAD - ÚÚP

SLABÉ STRÁNKY
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HROZBY
 odliv mladých lidí z regionu pro
nedostatek volných bytů a nulové
bytové výstavby

Rekreace
SILNÉ STRÁNKY
 spolupráce obcí Mikroregionu
 vyznačené turistické trasy
 výhodné přírodní podmínky pro oddech

SLABÉ STRÁNKY
 nedostatek ubytovacích a stravovacích
kapacit

 absence koupaliště

obyvatel i návštěvníků (čisté prostředí)

 existence turistických atrakcí – Schillerova
rozhledna v Kryrech,

 existence aktivních spolků
 bohaté lesy
 krátkodobá – denní rekreace - zahrádky
PŘÍLEŽITOSTI
 zlepšení informačního a komunikačního

HROZBY

systému

 rozšiřování sítě cyklistických a turistických
tras

 možnost čerpání ze strukturálních fondů EU
pro rozvoj turistické infrastruktury

Hospodářské podmínky
SILNÉ STRÁNKY
 dostatečná kapacita základní a mateřské školy
 prodejny základních potravin v obcích (větší



nákupy v okolních prodejních centrech)
Kryry vybaveny lékařskými ordinacemi
vybavenost pro sociální služby na potřebné
úrovni

SLABÉ STRÁNKY
 nedostatečná podpora provozu sociálních
zařízení státem

 nedostatečná kvalita a vybavení sportovních








PŘÍLEŽITOSTI
 rozšíření kapacit zařízení cestovního ruchu v

návaznosti na sportovně – rekreační zařízení

 zavedení provozoven řemeslných služeb v

MĚÚ PODBOŘANY, STAVEBNÍ A VYVLASTŇOVACÍ
ÚŘAD - ÚÚP

zařízení
chybějící krytá sportoviště a koupaliště
nezajištěná dopravní obslužnost pro 3 směnný
provoz (So, Ne, ranní a noční směny)
chybějící pracovní místa v některých obcích
pokles zemědělské výroby (stabilizace spíše v
pastevectví)
chybějící „dobře“ placená práce, odliv
vzdělaných lidí
nízké mzdy v porovnání s jinými regiony a
celostátním průměrem
horší podmínky pro zemědělství v jihozápadní
části
srážkový deficit


HROZBY
 zánik malých prodejen vlivem rozšíření počtu
supermarketů

 ubývání zemědělského půdního fondu
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 závislost zemědělství na aktuálních

ekonomických podmínkách (vlivy globalizace)

zájem investorů

KRYRY

Kód obce: 566314 Rozloha obce: 3 943 ha

MĚÚ PODBOŘANY, STAVEBNÍ A VYVLASTŇOVACÍ
ÚŘAD - ÚÚP

Počet obyvatel: 2 371
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kritérium

dílčí suma
+/+/-

O

ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Koeficient
Obec/ORP
Vyšší než průměr
STAV OKOLNÍ
ekologické
0,48/0,56
ORP = plus,
KRAJINY

-

Dobývací prostory

-

stability – KES

HORNINOVÉ
PROSTŘEDÍ

Chráněná ložisková území
Poddolovaná území
Sesuvná území
Stará důlní díla

OCHRANA PŘÍRODY A
KRAJINY

Chráněná území a NATURA
2000
Přírodní park
Významné vyhlídkové body

HYGIENA ŽIV.
PROSTŘEDÍ

Zatížení hlukem, prachem

VODNÍ REŽIM

Vodní zdroje

Ekologické zátěže

Záplavová území

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

ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ
Vzdálenost od významných
Sil. I. a II. tř.; do 5
EKONOMICKÁ
komunikací
km = plus, nad 5
ATRAKTIVITA ÚZEMÍ
Dostupnost veřejnou dopravou

PLOCHY ROZVOJE

Atraktivní místo pro cestovní
ruch
Průmyslová výroba
Plochy výroby a skladování

PRACOVNÍ
PŘÍLEŽITOSTI

% obyvatel vyjíždějící za prací
– 11,72/10,57
% z dosažitelných uchazečů –
5,78/7,21

VYBAVENOST ÚZEMÍ
TECH.

Zásobování vodou
Zásobování plynem

MĚÚ PODBOŘANY, STAVEBNÍ A VYVLASTŇOVACÍ
ÚŘAD - ÚÚP

km = mínus
Dobrá = plus,
špatná = mínus
ano = plus, ne =
mínus
ano = plus, ne =
mínus
ano = plus, ne =
mínus
Vyšší než průměr
ORP = mínus,
Nižší než průměr
ORP = plus
Vyšší než průměr
ORP = mínus,
Nižší než průměr
ORP = plus
ano = plus, ne =
mínus
ano = plus, ne =

-

-

+

+
+
+
+

+
-

-

+

O

-

+
+
+
+

+

O
+

+
+

+
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mínus
ano = plus, ne =
mínus

+

ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL
Vzdálenost od významných
Sil. I. a II. tř.; do 5
POLOHA A
+
komunikací
km = plus, nad 5
DOSTUPNOST
Dostupnost veřejnou dopravou
Kulturní zařízení

OBČANSKÁ
VYBAVENOST

zdravotnictví
školství
Sociální oblast
Sportovní zařízení
Možnost každodenní rekreace

REKREACE

Turistické stezky
Turistické zajímavosti
Cyklostezky a cyklotrasy

SOCIODEMOGRAFICKÉ Index změn počtu obyvatel –
98,55/99,63
UKAZATELE
Index stáří – obec/ORP
115,86/107,31
Podíl obyvatel
s vysokoškolským vzděláním
%
- 5,2/5,2

km = mínus
Dobrá = plus,
špatná = mínus
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 = plus, ne =
mínus
ano = plus, ne =
mínus
ano = plus, ne =
mínus
Vyšší než průměr
ORP = plus,
Nižší než průměr
ORP = mínus
Vyšší než průměr
ORP = mínus,
Nižší než průměr
ORP = plus
Vyšší než průměr
ORP = plus,
Nižší než průměr
ORP = mínus

+
O

+
+
+

+

+
+
+
+
+

+

+
+
-

O

Problémy k řešení
-

respektovat území vymezených částí regionálního a nadregionálního ÚSES,

MĚÚ PODBOŘANY, STAVEBNÍ A VYVLASTŇOVACÍ
ÚŘAD - ÚÚP
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-

posílit sídelní funkci s ohledem na místní možnosti včetně posílení infrastruktury,
zejména rekreační vybavenosti

-

při rozvoji podnikatelských aktivit preferovat zachování podmínek kvalitního
životního prostředí,

-

vytvářet územní podmínky pro zařízení rekreace

-

je nutné respektovat zásady ochrany kulturních památek

-

je nutné respektovat zásady ochrany urbanistických hodnot území, prostorové
uspořádání krajiny a sídel, chránit historický půdorys sídel, v návaznosti na
hodnotné soubory staveb respektovat charakter zástavby,

-

při návrhu nových rozvojových ploch upřednostňovat volné plochy v zastavěném
území, brownfields a plochy s III. a IV. třídou ochrany ZPF,

-

respektovat záměry stanovené platným Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací
Ústeckého kraje,

-

návrhem lokálního systému ekologické stability přispět ke zvýšení retenčních
schopností území obcí,

-

zajistit, aby výstavbou komunikací nevznikaly v území bariéry, zhoršující odtok
vody z území,

-

vytvářet územní podmínky pro rozvoj cestovního ruchu a služeb,

-

vymezovat plochy pro lokalizaci podnikatelských aktivit v území při minimálních
negativních dopadech na životní prostředí a posílení soudržnosti obyvatel území,

-

posilovat stabilitu osídlení včetně přiměřeného rozvoje druhého bydlení a
vybavenosti s ohledem na širší region,

-

při urbanistickém rozvoji a intenzifikací využití zastavěného území minimalizovat
fragmentaci krajiny a vytvořit podmínky ke zvyšování biodiverzity krajiny,

Kód
Popis problému
problému
HZ 14

Průtah silnice I/27

MĚÚ PODBOŘANY, STAVEBNÍ A VYVLASTŇOVACÍ
ÚŘAD - ÚÚP

Zdůvodnění

stav

Silnice I/27

- je řešeno
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HZ 15

Zvýšená prašnost a hlučnost prostředí silnice I/6

HZ 16

Chybějící odkanalizování

HZ 17

Chybějící veřejné zásobování vodou

HZ 18

Staré ekologické zátěže

HZ 19

Průtah silnice obcemi

HZ 20

Vysoký podíl lokálních topenišť

DZ 9

Nevyhovující parametry silnice

UZ 9

Devastace krajiny v důsledku těžby

MĚÚ PODBOŘANY, STAVEBNÍ A VYVLASTŇOVACÍ
ÚŘAD - ÚÚP
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procházející
obcí, je zdrojem
zvýšené hladiny
hluku, prašnosti
a koncentrace
COx a NOx
(Strojetice)
Zatížení hlukem
a prašností ocbí
podél silnice I/6
(Stebno)
Běsno, Stebno,
Březnice,
Strojetice(část)
– chybí veřejná
kanalizace
Chybí možnost
napojení na
veřejný vodovod
–Březnice
Staré ekologické
zátěže
zemědělského
areálu –Březnice
Silnice III. třídy
2241 a 2243
prochází
středem obce.
Dochází
k nadměrnému
zatížení osobní i
nákladní
dopravou.
Domácnosti se
vracejí
k vytápění méně
kvalitními
palivy
Nevyhovující
parametry
silnice III. třídy
2244 z Kryr do
Březnice
Kryry devastace
krajiny
v důsledku

v ÚP (přeložka
silnice I/27)

- je řešeno v
ZÚR
- vydané ÚR
Řešeno v ÚP

Prověřit v ÚP

Závada mimo
řešitelnost v
ÚPD
Závada mimo
řešitelnost v
ÚPD

Závada mimo
řešitelnost v
ÚPD
Závada mimo
řešitelnost
v
ÚPD
Řešit v ÚP
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L- 4

L- 5

L- 6

L- 7

L- 8

L- 9

L- 10

S- 1
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probíhající těžby
cihlářské hlíny
Zanedbaná malá sídla
Chátrající
Nelze řešit
vzhled celého
v ÚPD,
sídla – Březnice závislost na
finančních
možnostech
vlastníků
objektů a
pozemků
Koridor přeložky silnice I/27 x VTL
Kolize návrhu
Řešeno v ÚP
plynovod
koridoru
přeložky silnice
I/27 s VTL
plynu
Koridor přeložky silnice I/27 x nadzemní Kolize návrhu
Řešeno v ÚP
el.vedení
koridoru
přeložky silnice
I/27
s nadzemním
el.vedením
Rozvojová plocha pro BI.2 1 x OP
Kolize návrhu
Řešeno v ÚP
hřbitova
rozvojové
plochy pro
bydlení s OP
hřbitova
(Strojetice)
Rozvojová plocha pro SO.2.1 x OP
Kolize návrhu
Řešeno v ÚP
hřbitova
rozvojové
plochy pro
bydlení s OP
hřbitova (Kryry)
Rozvojová plocha pro BH 1 x aktivní zóna Kolize návrhu
Řešeno v ÚP
rozvojové
plochy pro
bydlení s aktivní
zónou (Kryry)
Návrh LBK 3 x BP VVLT plynovodu DN Kolize návrhu
Řešeno v ÚP
1400
lokálního
biokoridoru a
BP VVTL DN
1400 (Kryry 2x)
Koridor silnice R6 x LBK 13a, LBK 13b
Kolize návrhu
Řešeno v ÚP
koridoru silnice
R6 a lokálními
ÚSES
Koridor přeložky silnice I/27 x návrh
Kolize návrhu
Řešeno v ÚP

MĚÚ PODBOŘANY, STAVEBNÍ A VYVLASTŇOVACÍ
ÚŘAD - ÚÚP
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RBK 1086

OHR 8

Ohrožení záplavami podél vodního toku

MĚÚ PODBOŘANY, STAVEBNÍ A VYVLASTŇOVACÍ
ÚŘAD - ÚÚP
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koridoru
přeložky silnice
I/27 s RBK
1086
Záplavy podél
vodního toku
Blšanka a
Podvinecký
potok – Kryry (v
zastavěném i
nezastavěném
území)

V ÚP
nenavrhovat
nové rozvojové
plochy, příp.
řešit
protipovodňová
opatření
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LUBENEC

MĚÚ PODBOŘANY, STAVEBNÍ A VYVLASTŇOVACÍ
ÚŘAD - ÚÚP
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Starosta:
Jiří Chaloupecký
adresa úřadu:
Podbořanská 51, 439 83 Lubenec
tel.:
415 212 288
datová schránka:
7npbcwt
web:
http://www.lubenec.cz
sídla: Dolní Záhoří, Drahonice u Lubence (Řepany), Horní Záhoří,Ležky, Libkovice,
Libyně (Královské Údolí), Přibenice, Vítkovice u Lubence

MĚÚ PODBOŘANY, STAVEBNÍ A VYVLASTŇOVACÍ
ÚŘAD - ÚÚP
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Ve správním obvodu Obce Lubenec jsou tato sídla:









Dolní Záhoří
Drahonice u Lubence (Řepany)
Horní Záhoří
Ležky
Libkovice
Libyně (Královské Údolí)
Přibenice
Vítkovice u Lubence

MĚÚ PODBOŘANY, STAVEBNÍ A VYVLASTŇOVACÍ
ÚŘAD - ÚÚP
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Sledovaný jev
Kód obce
1
1
1
2
2
3
3
6
8
8
8
8
8
11
11
17
18
22
23
24
27
28
29
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
37
37
37
37
37
37

Nejčerstvější
údaj
566438
1446 [3]
-4 [4]
-29 [4]
12,9 [3]
186 [3]
19,9 [3]
288 [3]
10 [3]
10,6 [5]
105 [5]
117 [5]
2 [5]
50 [5]
1 [4]
1 [4]
1 [6]
- [3]
67,7 [3]
75,1 [3]
18,9 [3]
10,7 [3]
1,3 [3]
20,4 [3]
1863 [3]
74 [3]
- [3]
45 [3]
30 [3]
469 [3]
747 [3]
47 [3]
43 [3]
348 [3]
2 480 [3]
3 664 [3]
0,63 [3]
13 [4]
17 [4]
36 [4]
65 [4]
43,3 [3]
972 [3]

Počet obyvatel
Přirozený přírůstek
Saldo migrace
Podíl obyvatel ve věku 0 - 14 let na celkovém počtu obyvatel (%)
Počet obyvatel ve věku 0 - 14 let
Podíl obyvatel ve věku 65 let a více na celkovém počtu obyvatel (%)
Počet obyvatel ve věku 65 let a více
Počet částí obce
Podíl nezaměstnaných osob (%)
Počet uchazečů o zaměstnání - dosažitelní
Počet uchazečů o zaměstnání
Počet uchazečů - absolventů
Počet uchazečů - evidence nad 12 měsíců
Počet dokončených bytů
Počet dokončených bytů v rodinných domech
Počet hromadných ubytovacích zařízení celkem
Počet lázeňských léčeben
Podíl zemědělské půdy z celkové výměry (%)
Podíl orné půdy ze zemědělské půdy (%)
Podíl trvalých travních porostů ze zemědělské půdy (%)
Podíl zastavěných a ostatních ploch z celkové výměry (%)
Podíl vodních ploch z celkové výměry (%)
Podíl lesů z celkové výměry (%)
Orná půda - rozloha (ha)
Chmelnice - rozloha (ha)
Vinice - rozloha (ha)
Zahrady - rozloha (ha)
Ovocné sady - rozloha (ha)
Trvalé travní porosty - rozloha (ha)
Lesní půda - rozloha (ha)
Vodní plochy - rozloha (ha)
Zastavěné plochy - rozloha (ha)
Ostatní plochy - rozloha (ha)
Zemědělská půda - rozloha (ha)
Celková výměra (ha)
Koeficient ekologické stability
Živě narození
Zemřelí
Přistěhovalí
Vystěhovalí
Průměrný věk
Počet obyvatel ve věku 15 - 64 let

MĚÚ PODBOŘANY, STAVEBNÍ A VYVLASTŇOVACÍ
ÚŘAD - ÚÚP

97

PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO
ROZVOJE ÚZEMÍ

III. ÚPLNÁ AKTUALIZECE 2014

Poznámky:
[1] ve sloupci Sledovaný jev se uvádí číslo řádku sledovaného jevu podle přílohy 1
části B k Vyhlášce 500/2006Sb.
[2] zdroj ČÚZK
[3] období: 31.12.2013
[4] období: rok 2013
[5] období: 31.3.2014
[6] období: 31.12.2012

Název obce
Katastrální území:

Rozloha obce:
Počet obyvatel:
Zeměpisné souřadnice
Nadmořská výška
První písemná zmínka

Název
Lubenec
Lubenec
Dolní Záhoří
Drahonice u Lubence
(Řepany)
Horní Záhoří
Ležky
Libkovice
Libyně (Královské Údolí)
Příbenice
Vítkovice u Lubence

687880
680834
687898
687901
680842
687936

3 664
1 446
50°7′50″ s. š., 13°18′36″ v. d.
373 m n m.
1115

Zemědělská půda

2 480 ha

Orná půda
Vinice
Chmelnice
Zahrady
Ovocné sady
Trvalé travní porosty

1 863 ha
74 ha
45 ha
30 ha
469 ha

VYBAVENOST OBCE
Vodovod

Kód
566438
687910
687944
631728

Lesní pozemky
Vodní plochy
Zastavěné plochy
Ostatní plochy

747 ha
47 ha
43 ha
348 ha

Kanalizace (ČOV)
Plynovod
Telefonní síť

Ano (Horní Záhoří, Dolní Záhoří a Vítkovice u Lubence nemají
vodovod)
Ano (Lubenec, Ležky, ostatní individuální čištění)
Ano (Lubenec)
Ano

Škola
Policie
Pošta
Zdravotnické zařízení

Mateřská škola, Základní škola
Ne
Ano
Praktický, Pediatr, Stomatologická ordinace

STAV ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE
Název
Zákon
ÚP Lubenec
183/2006 Sb.
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Sociodemografické podmínky
Vývoj počtu obyvatel (vždy k 31.12.)
Trend 1994 1995 1996 1997
1 555 1 556 1 573 1 557
2004 2005 2006 2007
1 537 1 526 1 522 1 512

1998
1 562
2008
1 505

1999
1 562
2009
1 507

2000
1 575
2010
1 493

2001
1 557
2011
1 493

2002
1 548
2012
1 479

2003
1 541
2013
1 446

GRAF
1600

1550

1500

1450

Řada 1

1400

1350
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Věková
skupina
Celkem
Muži
Ženy
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0-14

15-64

65 a více

Průměrný věk

186
728
718

972

288

43,3

GRAF

ORP

15,2

Lubenec

68,5

12,9

0%

10%

16,3

67,2

20%

30%

40%

MĚÚ PODBOŘANY, STAVEBNÍ A VYVLASTŇOVACÍ
ÚŘAD - ÚÚP

50%

19,9

60%

70%

80%

90%

100%

100

PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO
ROZVOJE ÚZEMÍ

III. ÚPLNÁ AKTUALIZECE 2014

Vývoj nezaměstnanosti
2011
Počet uchazečů – celkem
Počet uchazečů – absolventi
Počet uchazečů – nad 12 měsíců
Míra nezaměstnanosti v %

2013
107
3
53
12,6

117
2
50
10,6

GRAF

2013

117

2011

2

107

0

20

40

3

60

Počet uchazečů celkem

80
Absolventi
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Podnikatelský subjekt podle převažující činnosti
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových
vozidel
Ubytování, stravování a pohostinství
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení
Rostlinná a živočišná výroba
Lesnictví a těžba dřeva
Výroba oděvů
Zpracování dřeva, výroba dřevěných výrobků, kromě
nábytku
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě
strojů a zařízení
Specializované stavební činnosti

Počet
evidovaných
13
13
3
14
1
4
2
10
23

GRAF
Počet evidovaných
Velkoobchod a maloobchod; opravy
a údržba motorových vozidel
Ubytování, stravování a
pohostinství
13

Veřejná správa a obrana; povinné
sociální zabezpečení

23

Rostlinná a živočišná výroba
13

Lesnictví a těžba dřeva

Výroba oděvů
3

10
Zpracování dřeva, výroba dřevěných
výrobků, kromě nábytku

2

4

1

14

Výroba kovových konstrukcí a
kovodělných výrobků, kromě strojů
a zařízení
Specializované stavební činnosti

MĚÚ PODBOŘANY, STAVEBNÍ A VYVLASTŇOVACÍ
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SWOT analýza
Horninové prostředí a geologie
SILNÉ STRÁNKY
SLABÉ STRÁNKY
 specifický výskyt hornin a nerostů – kaolinové
 chybějící zpracovatelský průmysl
jíly (Horní a Dolní Záhoří)
 dopravní zátěž spojená s těžbou surovin v
území (doprava z okolních obcí)

 zvýšená prašnost v důsledku těžby a dopravy

PŘÍLEŽITOSTI
 rozvoj těžby surovin může přinést
ekonomické výhody

vytěžené suroviny (doprava z okolních obcí)
zvýšený hluk v důsledku těžby a dopravy
vytěžené suroviny (doprava z okolních obcí)

HROZBY
 devastace krajiny
 koncentrace dopravních a hygienických
problémů

 střety ložisek surovin s limity využití území
omezují množnost těžby

 zpětné ukládání nevhodných odpadů

Vodní režim
SILNÉ STRÁNKY
 prameniště vodních toků v prostoru Vítkovice
 možnost zachování neznečištěných vodotečí

SLABÉ STRÁNKY
 chybějící zásoby povrchové vody – údolní
nádrže

 zásah do vodního režimu provedenými
melioracemi

 chybějící čištění odpadních vod malých sídel



PŘÍLEŽITOSTI
 instalace vhodných technologií čištění





odpadních vod obcí, kde toto není dosud
zajištěno
revitalizace vodních toků, obnova jejich
biologického významu
budování poldrů, obnova přirozených
retenčních prostor v krajině – Struhařská
kaskáda
revitalizace vodních toků včetně břehových
porostů a rybníků
zadržení vody prostřednictvím rybníků

– malá sídla nedosáhnou na centrální
likvidaci odpadních vod
dílčí střet urbanizovaného území s úrovní
stoleté vody
zanášení vodních toků a rybníků
splavování hnojiv ze zemědělských půd do
vodních toků

 přívalové deště a následné záplavy
HROZBY
 podnikání bez odpovídajícího čištění
odpadních vod

Hygiena životního prostředí
MĚÚ PODBOŘANY, STAVEBNÍ A VYVLASTŇOVACÍ
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SILNÉ STRÁNKY
 velká část území není znečišťována
významnými zdroji emisí
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SLABÉ STRÁNKY
 případné ekologické zátěže zemědělských






PŘÍLEŽITOSTI
 likvidace starých ekologických zátěží
 zřízení úplné technické vybavenosti pro



rozvoj či stabilitu malých sídel
snížení dopravního zatížení zastavěného
území obcí realizací přeložek a obchvatů
silnic I., II. a III. třídy
vybudování systému splaškové kanalizace a
ČOV v obcích

areálů – Lubenec, Ležky, Drahonice,
Královské Údolí
ložiska nerostných surovin ( kaolin ) možná
těžba
domácnosti se vrací k vytápění méně
kvalitními palivy – místní znečištění ovzduší
některé obce nemají vybudovanou kanalizaci
s ČOV
zatížení hlukem a zvýšenou prašností podél
významných komunikací: I/6 - průtahy obcemi
a další
zatížení hlukem z dopravy I/6

HROZBY
 těžba kaolinu bez dalšího zpracování v





regionu – horšení životního prostředí v
důsledku těžby a následné dopravy mimo
region
další zásahy do původní krajiny
zpožďování výstavby rychlostní komunikace
R6
další zdražování plynu a elektřiny – návrat k
vytápění nekvalitním uhlím, dřevem atd. –
místní znečištění ovzduší

Ochrana přírody a krajiny
SILNÉ STRÁNKY
 stabilita přírodních ploch Doupovských hor
 zachovaná původní společenství
 silná právní ochrana území EVL NATURA




2000, ptačí oblast NATURA 2000,
maloplošná ochrana přírodních památek
navazující přírodní plochy – Doupovské hory
zemědělská činnost nezasahuje do
přírodních ploch
naučná stezka I. a II.

PŘÍLEŽITOSTI
 správa a ochrana původních přírodních
společenství

 obnova vodních toků, a vodních ploch jako





biotopu
zavedení plošné ochrany území na úrovni
CHKO
zřízení liniové zeleně na ochranu chmelnic
vymezení chráněných území, popř.
bezzásahových zón – Doupovské hory
koordinace návaznosti ÚSES při hranicích
obcí

MĚÚ PODBOŘANY, STAVEBNÍ A VYVLASTŇOVACÍ
ÚŘAD - ÚÚP

SLABÉ STRÁNKY
 zranitelnost území v důsledku nadměrné
těžby kaolinu

 nebezpečí starých ekologických zátěží v
zemědělských areálech

HROZBY
 další zásahy do původní krajiny
 možné omezení rozvoje sídel, které leží v
území NATURA 2000

 výstavba hlubinného úložiště jaderného
odpadu
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Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa
SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

 realizované investice do ZPF – meliorace,
chmelnice

 tradiční produkce chmele
 přirozená skladba lesních porostů
 zemědělská krajina
PŘÍLEŽITOSTI
 obnova původních mezí

HROZBY
 zmenšení plochy orné půdy
 snižování odbytu chmele
 průzkumné vrty pro zjištění vhodnosti

umístění hlubinného úložiště jaderného
odpadu

Veřejná dopravní a technická infrastruktura
SILNÉ STRÁNKY
 průchod silnic I. třídy územím – dobré
napojení na celostátní síť

SLABÉ STRÁNKY
 malá sídla nejsou vybaveny kanalizací,
problém rentability vložených investic

 regionální železnice
 dobrá dosažitelnost území - Lubenec
 vybavení území účelovými komunikacemi
 velká část území je zásobována vodou z

 v malých sídlech chybějí chodníky
 přetížené silnice
 nevyhovující části silnic
 nejsou vybudovány trasy a další zázemí pro

 ve většině obcí funguje systém základního

 některé obce nemají veřejný vodovod:

veřejného vodovodu

třídění odpadů a sběr nebezpečných odpadů
(sběrné dvory) - Lubenec

PŘÍLEŽITOSTI
 obnova původních tras podél Doupovských
hor

 úpravy silniční sítě I. třídy – silnice I/6
 zachování a podpora regionálním tratím
 vytvoření vhodného systému čištění





odpadních vod
rozvoj agroturistiky - hipostezky
výstavby R6– ideální napojení na hlavní
město, SRN
vybudování cyklostezek
vybudování a oprava stávajících silnic a
železnice související s přípravou stavby HÚ

cyklistickou dopravu
Vítkovice, Příbenice

HROZBY
 rušení regionálních tratí
 zatížení dopravní sítě (otevírání nových
ložisek kaolinu)

 zpožďování výstavby rychlostní komunikace
R6

 zatížení dopravní infrastruktury při výstavbě
HÚ

Sociodemografické podmínky
MĚÚ PODBOŘANY, STAVEBNÍ A VYVLASTŇOVACÍ
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SILNÉ STRÁNKY
 dostupnost dalších regionálních sídel (Žatec,





Karlovy Vary, Plzeň) – pouze osobní
doprava, BUS ne!
dobrá dostupnost hlavního města – pouze
osobní doprava
přístupnost pozemků k podnikání, bydlení
v území funguje kvalitní systém škol –
mateřská škola a základní škola
historická sídla, osobitost urbanizovaných
prostorů (Ležky, Lubenec)
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SLABÉ STRÁNKY
 omezená nabídka pracovních příležitostí






(zemědělství, těžba kaolinu...)
zanedbaná malá sídla (osídlení starší
generací)
chybějící nemocniční zařízení v ORP
omezená specializovaná lékařská péče
zánik malých sídel včetně historických a pam.
Chráněných staveb (Struhař, Příbenice,
Řepany)
nedostatečná dopravní obslužnost z malých
sídel a z Lubence na Karlovy Vary

PŘÍLEŽITOSTI
 vznik nových profesí a dovedností ve vztahu

HROZBY
 zhoršení životních podmínek nepřiměřenou

 Doupovské hory – jedinečný přírodní prostor
 dostupnost pozemků
 obnova malých sídel do původní velikost a

 příliv nepřizpůsob. Občanů do malých sídel
 příliv zahraničních dělníků v souvislosti

k Doupovským horám





těžbou kaolinu (dalších surovin )

s výstavbou HÚ

urbanistické struktury
rekreační bydlení v původní sídelní struktuře
(Vítkovice, Příbenice, Horní a Dolní Záhoří)
podporovat místní kulturní akce a další
aktivity zachovávající identitu malých obcí
otevření seniorcentra v Lubenci

Bydlení
SILNÉ STRÁNKY
 nízká hustota obyvatel
 atraktivní bydlení v krajině – výhledy, kontakt
s přírodními prvky (Lubenec)

 dobrá dostupnost sídel
 zvýšení poptávky po stavebních parcelách

SLABÉ STRÁNKY
 omezená obč. vybavenost, v malých sídlech


nedostupná (Řepany, Příbenice, Horní a
Dolní Záhoří)
nutnost dojíždět za prací, vzděláním, kulturou

v souvislosti s výstavbou HÚ

PŘÍLEŽITOSTI
 optimální příležitost spojení bydlení a
podnikání v malých sídlech

HROZBY
 zánik malých sídel
 stagnující počet obyvatel, stárnutí
obyvatelstva

 výstavba v některých místech je omezena
limity využití území

Rekreace
MĚÚ PODBOŘANY, STAVEBNÍ A VYVLASTŇOVACÍ
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SILNÉ STRÁNKY
 dostatek denní rekreace obyvatel v přírodním



prostředí (některé areály škol jsou otevřeny i
pro denní rekreaci a sport mládeže,
koupaliště, dětská hřiště) - Lubenec
území je využíváno i pro individuální rekreaci
– chaty (Vítkovice u Lubence....)
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SLABÉ STRÁNKY
 chybí možnost zimní rekreace
 nedostatek přírodních vodních ploch
 území ORP není typickým turistickým cílem,


PŘÍLEŽITOSTI
 prohloubení sportovně rekreačního

potenciálu Doupovských hor zřízením:
-dalších tras
-rozhleden
-obnovou památek, sídel, tradic
-vhodnou propagací
 vymezení ploch pro rodinnou rekreaci, jejich
založení na platformě souladu s krajinným
rázem a technickou infrastrukturou

rozsáhlé plochy intenzivně využívané
zemědělské půdy zasahují velkou část území
a nenabízejí velké možnosti k pobytové
rekreaci obce mohou jen těžko konkurovat
velké turistické přitažlivosti např. Žatce a
Karlových Varů, většinou se v nich jedná
pouze o rekreaci obyvatel (chaty, chalupy),
pro turistiku často nemají vybudovanou
nutnou infrastrukturu (ubytování, stravování –
kempy, tábořiště)
nevyužitý potenciál Doupovských hor pro
agroturistiku, turistiku a rekreaci

HROZBY
 odliv rekreantů a majitelů chat
z důvodu výstavby HÚ

Hospodářské podmínky
SILNÉ STRÁNKY
 přístupnost energií a dopravních tras pro




investice do výrobních ploch
nabídka ploch pro investice do průmyslových
a podnikatelských areálů
dostatek pracovních sil
zvýšení zaměstnanosti obyvatel v souvislosti
s přípravou výstavby HÚ

PŘÍLEŽITOSTI
 rozvoj komplexního zpracování kaolinu
 podíl místních firem na investicích do území
 vznik nových odvětví orientovaných na




obnovu malých sídel, krajiny
rozvoj turistických aktivit
výstavba zpracovatelského průmyslu
najít nové využití (brownfield), tak aby byly
plnohodnotně zapojeny do organizmu
(Libyně, Lubenec, Ležky)

LUBENEC

SLABÉ STRÁNKY
 většina průmyslových podniků je umístěna v
Podbořanech, mimo Podbořany se nachází
jen výjimečně (Očihov, Kryry, Vroutek)

HROZBY
 odliv obyvatelstva v produktivním věku
 struktura pracovních sil
 omezení učňovského školství
 snížení koupěschopnosti zemědělských
výrobků v důsledku přítomnosti HÚ

Kód obce: 566438 Rozloha obce: 3 664 ha
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Počet obyvatel: 1 446
faktor

kritérium

dílčí suma
+/+/-

+

ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Koeficient
Obec/ORP
Vyšší než průměr
STAV OKOLNÍ
ekologické
0,63/0,56
ORP = plus,
KRAJINY

+

Dobývací prostory

+

stability – KES

HORNINOVÉ
PROSTŘEDÍ

Chráněná ložisková území
Poddolovaná území
Sesuvná území
Stará důlní díla

OCHRANA PŘÍRODY A
KRAJINY

Chráněná území a NATURA
2000
Přírodní park
Významné vyhlídkové body

HYGIENA ŽIV.
PROSTŘEDÍ

Zatížení hlukem, prachem

VODNÍ REŽIM

Vodní zdroje

Ekologické zátěže

Záplavová území

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

ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ
Vzdálenost od významných
Sil. I. a II. tř.; do 5
EKONOMICKÁ
komunikací
km = plus, nad 5
ATRAKTIVITA ÚZEMÍ
Dostupnost veřejnou dopravou

PLOCHY ROZVOJE

Atraktivní místo pro cestovní
ruch
Průmyslová výroba
Plochy výroby a skladování

PRACOVNÍ
PŘÍLEŽITOSTI

% obyvatel vyjíždějící za prací
– 13,55/10,57
% z dosažitelných uchazečů –
7,26/7,21

VYBAVENOST ÚZEMÍ

Zásobování vodou

MĚÚ PODBOŘANY, STAVEBNÍ A VYVLASTŇOVACÍ
ÚŘAD - ÚÚP

km = mínus
Dobrá = plus,
špatná = mínus
ano = plus, ne =
mínus
ano = plus, ne =
mínus
ano = plus, ne =
mínus
Vyšší než průměr
ORP = mínus,
Nižší než průměr
ORP = plus
Vyšší než průměr
ORP = mínus,
Nižší než průměr
ORP = plus
ano = plus, ne =
mínus

+

-

+

+
+
+
+
+

+
-

-

+

O

-

O
+
+/+

+

-

+
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TECH.
INFRASTRUKTUROU

Zásobování plynem
Veřejná kanalizace
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ano = plus, ne =
mínus
ano = plus, ne =
mínus

+
+

ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL
Vzdálenost od významných
Sil. I. a II. tř.; do 5
POLOHA A
+
komunikací
km
=
plus,
nad
5
DOSTUPNOST
Dostupnost veřejnou dopravou
Kulturní zařízení

OBČANSKÁ
VYBAVENOST

zdravotnictví
školství
Sociální oblast
Sportovní zařízení
Možnost každodenní rekreace

REKREACE

Turistické stezky
Turistické zajímavosti
Cyklostezky a cyklotrasy

SOCIODEMOGRAFICKÉ Index změn počtu obyvatel –
97,77/99,63
UKAZATELE
Index stáří – obec/ORP
154,84/107,31
Podíl obyvatel
s vysokoškolským vzděláním
%
- 4,3/5,2

km = mínus
Dobrá = plus,
špatná = mínus
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 = plus, ne =
mínus
ano = plus, ne =
mínus
ano = plus, ne =
mínus
Vyšší než průměr
ORP = plus,
Nižší než průměr
ORP = mínus
Vyšší než průměr
ORP = mínus,
Nižší než průměr
ORP = plus
Vyšší než průměr
ORP = plus,
Nižší než průměr
ORP = mínus

+

+
O

+
+

+

+
+
+
+
+

+

+
+
-

-

Problémy k řešení
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-

zohlednit výstavbu cyklotras a cyklostezek pro podporu cestovního ruchu,

-

respektovat území vymezených částí regionálního a nadregionálního ÚSES,

-

posílit sídelní funkci s ohledem na místní možnosti včetně posílení infrastruktury,
zejména rekreační vybavenosti

-

při rozvoji podnikatelských aktivit preferovat zachování podmínek kvalitního
životního prostředí,

-

vytvářet územní podmínky pro zařízení rekreace
respektovat návrhy změn vyplývající z PÚR 2008: vedení rychlostní komunikace
R6 (R6), elektrické vedení 400 kV (E2)

-

je nutné respektovat zásady ochrany kulturních památek

-

je nutné respektovat zásady ochrany urbanistických hodnot území, prostorové
uspořádání krajiny a sídel, chránit historický půdorys sídel, v návaznosti na
hodnotné soubory staveb respektovat charakter zástavby,

-

při návrhu nových rozvojových ploch upřednostňovat volné plochy v zastavěném
území, brownfields a plochy s III. a IV. třídou ochrany ZPF,

-

respektovat záměry stanovené platným Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací
Ústeckého kraje,

-

návrhem lokálního systému ekologické stability přispět ke zvýšení retenčních
schopností území obcí,

-

zajistit, aby výstavbou komunikací nevznikaly v území bariéry, zhoršující odtok
vody z území,

-

respektovat území soustavy NATURA 2000 – ptačí oblast

-

vytvářet územní podmínky pro rozvoj cestovního ruchu a služeb,

-

vymezovat plochy pro lokalizaci podnikatelských aktivit v území při minimálních
negativních dopadech na životní prostředí a posílení soudržnosti obyvatel území,

-

posilovat stabilitu osídlení včetně přiměřeného rozvoje druhého bydlení a
vybavenosti s ohledem na širší region,

-

při urbanistickém rozvoji a intenzifikací využití zastavěného území minimalizovat
fragmentaci krajiny a vytvořit podmínky ke zvyšování biodiverzity krajiny,

Kód
Popis problému Zdůvodnění
problému
MĚÚ PODBOŘANY, STAVEBNÍ A VYVLASTŇOVACÍ
ÚŘAD - ÚÚP
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HZ 21

HZ 22
HZ 23

HZ 24
HZ 25
HZ 26
UZ 11

UZ 12
UZ 13
DZ 10
DZ 11
DZ 12

Zvýšená hlučnost a
prašnost
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Zatížení dopravou, hlukem a prašností
obcí v důsledku těžby surovin
(Drahonice, Lubenec)

Řešit v ÚP

Problém je
třeba řešit i
komplexně pro
více správních
území –
nadmístní
význam.
Zvýšená prašnost a Zatížení hlukem a prašností obcí podél - je řešeno
hlučnost prostředí – silnice I/6 (Ležky, Lubenec, Libkovice)
v ZÚK,
silnice I/6
- vydané ÚR
Chybějící
Dolní Záhoří, Horní Záhoří, Drahonice, Řešeno v ÚP
odkanalizování
Libkovice, Libyně, Příbenice, Řepany,
Vítkovice, Královské Údolí – chybí
veřejná kanalizace
Chybějící veřejné
Chybí možnost napojení na veřejný
Řešeno v ÚP
zásobování vodou
vodovod – Horní Záhoří, Dolní Záhoří,
Příbenice, Vítkovice, Královské Údolí
Staré ekologické
Staré ekologické zátěže zemědělského
Závada mimo
zátěže
areálu – Řepany, Libyně
řešitelnost v
ÚPD
Vysoký podíl
Domácnosti se vracejí k vytápění méně
Závada mimo
lokálních topenišť
kvalitními palivy
řešitelnost v
ÚPD
Zanedbaná malá
Chátrající vzhled celého sídla – Dolní
Nelze řešit
sídla
Záhoří, Horní Záhoří, Řepany, Ležky,
v ÚPD,
Libyně, Libkovice
závislost na
finančních
možnostech
vlastníků
objektů a
pozemků
Pozice
Nevhodně umístěný zemědělský areál Řešeno v ÚPD
zemědělského
Lubenec – Lukra, Řepany, Libyně,
areálu
Libkovice
Podvyužitá území
Brownfields -Libkovice, Libyně, Ležky,
Řešeno v ÚPD
Příbenice,
Nevyhovující
Úsek častých dopravních nehod
- je řešeno
parametry silnice
(Lubenec – Libkovice)
v ZÚK,
I/6
- vydané ÚR
Nevyhovující
Úsek častých dopravních nehod (zatáčka Prověřit v ÚP
parametry silnice
u Drahonic 3x)
II/226
Jediná přístupová
Obec je závislá na jediné přístupové
Prověřit v ÚP
komunikace
komunikaci, která z obce dále
nepokračuje. (Horní Záhoří, Královské

MĚÚ PODBOŘANY, STAVEBNÍ A VYVLASTŇOVACÍ
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DZ 13
OHR 9

L-11
L-12
L-13
L-14
L-15

Absence chodníků
u průjezdní
komunikace
Ohrožení
záplavami podél
vodních toků

Koridor silnice R6
x OP lesa
Koridor silnice R6
x el.vedení 400 kV
Koridor silnice R6
x VKP
Koridor silnice R6
x aktivní zóna
záplavy
Koridor silnice R6
x plynovod

III. ÚPLNÁ AKTUALIZECE 2014

Údolí, Řepany)
Chybí chodníky u průjezdní komunikace Problém mimo
– Drahonice,
řešení v ÚPD
Záplavy podél vodního toku Blšanka –
Příbenice, Lubenec, Řepany

Kolize návrhu silnice R6 s OP lesa (4x)
Kolize návrhu silnice R6 s el. vedením
400 kV ČEPS a.s.
Kolize návrhu silnice R6 s významným
krajinným prvkem – vodní tok Blšanka
(2x)
Kolize návrhu silnice R6 s aktivní zónou
záplavy toku Blšanka
Kolize návrhu silnice R6 s plynovodem

V ÚP
nenavrhovat
nové rozvojové
plochy, popř.
řešit
protipovodňová
opatření
Vydáno ÚR na
silnice R6.
Vydáno ÚR na
silnice R6.
Vydáno ÚR na
silnice R6.
Vydáno ÚR na
silnice R6.
Vydáno ÚR na
silnice R6.

NEPOMYŠL
MĚÚ PODBOŘANY, STAVEBNÍ A VYVLASTŇOVACÍ
ÚŘAD - ÚÚP
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Starosta:
adresa úřadu:
tel.:
datová schránka:
web:
sídla:
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Josef Lněníček
Nepomyšl 82, 439 71 Nepomyšl
415 213 133
hyfa9jy
www.nepomysl.snadno.eu
Dětaň, Dvérce, Chmelištná, Nová ves u Podbořan
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Ve správním obvodu Městyse Nepomyšl jsou tato sídla:
 Dětaň
 Dvérce
 Chmelištná
 Nová ves u Podbořan
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Sledovaný jev
Kód obce
1
1
1
2
2
3
3
6
8
8
8
8
8
11
11
17
18
22
23
24
27
28
29
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
37
37
37
37
37
37

Počet obyvatel
Přirozený přírůstek
Saldo migrace
Podíl obyvatel ve věku 0 - 14 let na celkovém počtu obyvatel (%)
Počet obyvatel ve věku 0 - 14 let
Podíl obyvatel ve věku 65 let a více na celkovém počtu obyvatel (%)
Počet obyvatel ve věku 65 let a více
Počet částí obce
Podíl nezaměstnaných osob (%)
Počet uchazečů o zaměstnání - dosažitelní
Počet uchazečů o zaměstnání
Počet uchazečů - absolventů
Počet uchazečů - evidence nad 12 měsíců
Počet dokončených bytů
Počet dokončených bytů v rodinných domech
Počet hromadných ubytovacích zařízení celkem
Počet lázeňských léčeben
Podíl zemědělské půdy z celkové výměry (%)
Podíl orné půdy ze zemědělské půdy (%)
Podíl trvalých travních porostů ze zemědělské půdy (%)
Podíl zastavěných a ostatních ploch z celkové výměry (%)
Podíl vodních ploch z celkové výměry (%)
Podíl lesů z celkové výměry (%)
Orná půda - rozloha (ha)
Chmelnice - rozloha (ha)
Vinice - rozloha (ha)
Zahrady - rozloha (ha)
Ovocné sady - rozloha (ha)
Trvalé travní porosty - rozloha (ha)
Lesní půda - rozloha (ha)
Vodní plochy - rozloha (ha)
Zastavěné plochy - rozloha (ha)
Ostatní plochy - rozloha (ha)
Zemědělská půda - rozloha (ha)
Celková výměra (ha)
Koeficient ekologické stability
Živě narození
Zemřelí
Přistěhovalí
Vystěhovalí
Průměrný věk
Počet obyvatel ve věku 15 - 64 let

MĚÚ PODBOŘANY, STAVEBNÍ A VYVLASTŇOVACÍ
ÚŘAD - ÚÚP

Nejčerstv
ější údaj
566501
386 [3]
- [4]
-10 [4]
19,7 [3]
76 [3]
15,3 [3]
59 [3]
5 [3]
12,9 [5]
34 [5]
38 [5]
1 [5]
19 [5]
- [4]
- [4]
- [6]
- [3]
65,8 [3]
57,4 [3]
41,3 [3]
12,3 [3]
1,0 [3]
20,9 [3]
1 066 [3]
- [3]
- [3]
12 [3]
13 [3]
767 [3]
590 [3]
29 [3]
24 [3]
322 [3]
1 857 [3]
2 822 [3]
1,00 [3]
8 [4]
8 [4]
15 [4]
25 [4]
39,6 [3]
251 [3]
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Poznámky:
[1] ve sloupci Sledovaný jev se uvádí číslo řádku sledovaného jevu podle přílohy 1 části
B k Vyhlášce 500/2006Sb.
[2] zdroj ČÚZK
[3] období: 31.12.2013
[4] období: rok 2013
[5] období: 31.3.2014
[6] období: 31.12.2012

Název obce
Katastrální území:

Rozloha obce:
Počet obyvatel:
Zeměpisné souřadnice
Nadmořská výška
První písemná zmínka

Název
Nepomyšl
Nepomyšl
Dětaň
Dvérce
Chmelištná
Nová Ves u Podbořan

Kód
566501
703516
703486
703494
703508
723215

2 822 ha
386
50°13′11″ s. š., 13°18′57″ v. d.
419 m n m.
1361

Zemědělská půda

1 857 ha

Orná půda
Vinice
Chmelnice
Zahrady
Ovocné sady
Trvalé travní porosty

1 066 ha
12 ha
13 ha
767 ha

VYBAVENOST OBCE
Vodovod
Kanalizace (ČOV)
Plynovod
Telefonní síť

Ano (Nepomyšl)
Ano (Nepomyšl)
Ne
Ano

Škola
Policie
Pošta
Zdravotnické zařízení

Ne
Ne
Ano
Ne

STAV ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE
Název
Zákon
ÚP Nepomyšl
183/2006 Sb.

MĚÚ PODBOŘANY, STAVEBNÍ A VYVLASTŇOVACÍ
ÚŘAD - ÚÚP

Lesní pozemky
Vodní plochy
Zastavěné plochy
Ostatní plochy

Účinnost od
21.1.2007

590 ha
29 ha
24 ha
322 ha

Platnost do
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Sociodemografické podmínky
Vývoj počtu obyvatel (vždy k 31.12.)
Trend 1994 1995 1996 1997 1998
394 396 399 409 401
2004 2005 2006 2007 2008
396 381 377 390 398

1999
407
2009
406

2000
413
2010
409

2001
410
2011
395

2002
415
2012
396

2003
409
2013
386

GRAF
420
410
400
390
380

Řada 1

370
360
350
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Věková
skupina
Celkem
Muži
Ženy
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0-14

15-64

65 a více

Průměrný věk

76
196
190

251

59

39,6

GRAF

ORP

15,2

Nepomyšl

68,5

19,7

0%

10%

16,3

65

20%

30%

40%
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50%

15,3

60%

70%

80%

90%

100%
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Vývoj nezaměstnanosti
2011
Počet uchazečů – celkem
44
Počet uchazečů – absolventi
1
Počet uchazečů – nad 12 měsíců 24
Míra nezaměstnanosti v %
20,1

2013
38
1
19
12,9

GRAF

2013

38

2011

1

19

44

0

10

20

Počet uchazečů celkem

1

30

40
Absolventi
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24

50

60

70

80

Počet uchazečů nad 12 měsíců
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Podnikatelský subjekt podle převažující činnosti
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových
vozidel
Ubytování, stravování a pohostinství
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení
Rostlinná a živočišná výroba
Lesnictví a těžba dřeva
Výroba oděvů
Zpracování dřeva, výroba dřevěných výrobků, kromě
nábytku
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě
strojů a zařízení
Specializované stavební činnosti

Počet
evidovaných
2
4
1
14
4
1
7

GRAF
Počet evidovaných
Velkoobchod a maloobchod; opravy
a údržba motorových vozidel
Ubytování, stravování a
pohostinství

2
7

Veřejná správa a obrana; povinné
sociální zabezpečení

4

Rostlinná a živočišná výroba

1

0
Lesnictví a těžba dřeva

Výroba oděvů

0

1

4

Zpracování dřeva, výroba dřevěných
výrobků, kromě nábytku

14

Výroba kovových konstrukcí a
kovodělných výrobků, kromě strojů
a zařízení
Specializované stavební činnosti

MĚÚ PODBOŘANY, STAVEBNÍ A VYVLASTŇOVACÍ
ÚŘAD - ÚÚP
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SWOT analýza
Horninové prostředí a geologie
SILNÉ STRÁNKY
 specifický výskyt hornin a nerostů kaolinové
jíly - Nepomyšl

 významná ložiska stavebních surovin:
bentonit (k.ú. Nepomyšl)

SLABÉ STRÁNKY
 chybějící zpracovatelský průmysl
 dopravní zátěž spojená s těžbou surovin v
území

 zvýšená prašnost v důsledku těžby a dopravy




PŘÍLEŽITOSTI
 využití vytěžených prostor po rekultivaci pro


přírodě blízké plochy nebo pro rekreační
účely, možnost vytvoření nových biotopů
rozvoj těžby surovin může přinést
ekonomické výhody

vytěžené suroviny
zvýšený hluk v důsledku těžby a dopravy
vytěžené suroviny
poddolované území
rekultivace vytěžených ložisek

HROZBY
 devastace krajiny
 koncentrace dopravních a hygienických
problémů

 lokální ohrožení kvality podzemních vod
 střety ložisek surovin s limity využití území
omezují množnost těžby

 zpětné ukládání nevhodných odpadů

Vodní režim
SILNÉ STRÁNKY
 možnost zachování neznečištěných vodotečí
 omezený výskyt záplavových oblastí
 revitalizace Doláneckého potoka

SLABÉ STRÁNKY
 chybějící zásoby povrchové vody – údolní
nádrže

 zásah do vodního režimu provedenými




PŘÍLEŽITOSTI
 instalace vhodných technologií čištění







odpadních vod do malých sídel za
nenávratné finanční podpory městyse (jímky,
ČOV)
revitalizace vodních toků, obnova jejich
biologického významu
budování poldrů, obnova přirozených
retenčních prostor v krajině
revitalizace vodních toků včetně břehových
porostů a rybníků
zadržení vody prostřednictvím rybníků
přiměřená redukce meliorací

MĚÚ PODBOŘANY, STAVEBNÍ A VYVLASTŇOVACÍ
ÚŘAD - ÚÚP

melioracemi
chybějící čištění odpadních vod malých sídel
– malá sídla nedosáhnou na centrální
likvidaci odpadních vod
zanášení vodních toků a rybníků
splavování hnojiv ze zemědělských půd do
vodních toků (Chmelištná)

HROZBY
 podnikání bez odpovídajícího čištění
odpadních vod
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Hygiena životního prostředí
SILNÉ STRÁNKY
 minimální počet lokálních zdrojů znečištění



životního prostředí
většina velkých sídel je napojena na ČOV
velká část území není znečišťována
významnými zdroji emisí

SLABÉ STRÁNKY
 případné ekologické zátěže zemědělských








PŘÍLEŽITOSTI
 likvidace starých ekologických zátěží
 zřízení úplné technické vybavenosti pro




rozvoj či stabilitu malých sídel
snížení dopravního zatížení zastavěného
území obcí realizací přeložek v návaznosti na
těžbu
vybudování systému likvidace odpadních vod
(Dvérce, Chmelištná, Nová Ves, Dětaň)
výstavba plynovodu

areálů – kravín Nepomyšl (bývalá kravín)
ložiska nerostných surovin ( kaolin ) možná
těžba
domácnosti se vrací k vytápění méně
kvalitními palivy – místní znečištění ovzduší
některé obce nemají vybudovanou kanalizaci
s ČOV
větrná eroze na rozlehlých plochách,
prašnost, přelétání hnojiv z polí do obytného
území
zatížení hlukem a zvýšenou prašností podél
komunikací v souvislosti s těžbou surovin
zatížení hlukem z dopravy v souvislosti s
těžbou – Nepomyšl
zatížení vojenskou technikou a zvýšení
hlučnosti při vojenských cvičeních (vozidla,
letadla)

HROZBY
 těžba kaolinu bez dalšího zpracování v




regionu – horšení životního prostředí
v důsledku rozšíření těžby a následné
dopravy mimo region
další zásahy do původní krajiny
další zdražování plynu a elektřiny – návrat k
vytápění nekvalitním uhlím, dřevem atd. –
místní znečištění ovzduší

Ochrana přírody a krajiny
SILNÉ STRÁNKY
 stabilita přírodních ploch Doupovských hor
 zachovaná původní společenství
 silná právní ochrana území EVL NATURA



2000, ptačí oblast NATURA 2000,
maloplošná ochrana přírodních památek
navazující přírodní plochy – Doupovské hory
zemědělská činnost nezasahuje do
přírodních ploch

PŘÍLEŽITOSTI
 správa a ochrana původních přírodních
společenství

 obnova vodních toků, a vodních ploch jako



SLABÉ STRÁNKY
 zranitelnost území v důsledku nadměrné
těžby kaolinu

 nebezpečí starých ekologických zátěží v
zemědělských areálech

 zatížení vojenskou technikou a zvýšení

hlučnosti při vojenských cvičeních (vozidla,
letadla)

HROZBY
 další zásahy do původní krajiny
 možné omezení rozvoje sídel, které leží v
území NATURA 2000

biotopu
zavedení plošné ochrany území na úrovni
CHKO
vymezení chráněných území, popř.

MĚÚ PODBOŘANY, STAVEBNÍ A VYVLASTŇOVACÍ
ÚŘAD - ÚÚP
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bezzásahových zón – Doupovské hory

 doplnit ÚSES o lokální prvky v zemědělsky



využívané krajině (biokoridory, biocentra,
interakční prvky plošné a liniové...), snížení
větrné a vodní eroze
koordinace návaznosti ÚSES při hranicích
obcí

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

SLABÉ STRÁNKY
 zábor zemědělské půdy v rámci těžby
surovin

 realizované investice do
 přirozená skladba lesních porostů
 zemědělská krajina
 odolnost lesa vůči nárazovému větru
PŘÍLEŽITOSTI
 obnova původních mezí
 dokončit komplexní pozemkové úpravy v

HROZBY
 zmenšení plochy orné půdy

území, včetně vymezení lokálních systémů
ÚSES

Veřejná dopravní a technická infrastruktura
SILNÉ STRÁNKY
 vybavení území účelovými komunikacemi,



včetně potřeb AČR (tanková cesta)
velká část území je zásobována vodou z
veřejného vodovodu (obecní)
na území se nachází řízená skládka
komunálního odpadu (Dětaň), ve většině
větších obcí funguje systém základního
třídění odpadů a sběr nebezpečných odpadů

PŘÍLEŽITOSTI
 obnova původních tras podél Doupovských
hor

 vybudování cyklostezek
 vytvoření vhodného systému čištění

SLABÉ STRÁNKY
 nepropojenost území na železniční dopravu
 malá sídla nejsou vybaveny kanalizací,
 v malých sídlech chybějí chodníky
 přetížené silnice: zatížení komunikací II a III



třídy v souvislosti s přesunem vozidel AČR –
VVP Hradiště (Doupov)
nevyhovující části silnic:
nejsou vybudovány trasy a další zázemí pro
cyklistickou dopravu
některé obce nemají veřejný vodovod:


 chybí plynofikace
 zatížení dopravou AČR
HROZBY
 zatížení dopravní sítě (otevírání nových
ložisek kaolinu)

odpadních vod

 rozvoj agroturistiky – hipostezky
 rozvoj turistických stezek
MĚÚ PODBOŘANY, STAVEBNÍ A VYVLASTŇOVACÍ
ÚŘAD - ÚÚP
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 výstavba plynovodu

Sociodemografické podmínky
SILNÉ STRÁNKY
SLABÉ STRÁNKY
 dostupnost dalších regionálních sídel (Kadaň,
 omezená nabídka pracovních příležitostí
Chomutov, Žatec, Karlovy Vary, Plzeň)

 přístupnost pozemků k podnikání, bydlení
 osobitost urbanizovaných prostorů
 fungující služby – pošta, pohostinství,


obchody, kadeřnictví, …
praktický lékař v Nepomyšli

(zemědělství, těžba kaolinu, ...)

 zanedbaná malá sídla (osídlení starší






PŘÍLEŽITOSTI
 vznik nových profesí a dovedností ve vztahu
k Doupovským horám

 Doupovské hory – jedinečný přírodní prostor
 obnova malých sídel do původní velikost a



generací)
chybějící nemocniční zařízení v ORP,
omezená specializovaná lékařská péče
zánik malých sídel včetně historických a pam.
Chráněných staveb
absence škol a MŠ
chybí ubytovací zařízení

HROZBY
 zhoršení životních podmínek nepřiměřenou
těžbou kaolinu (dalších surovin )

 rozšíření vojenských aktivit ve vojenském
prostoru Hradiště

urbanistické struktury
rekreační bydlení v původní sídelní struktuře
(Nová ves, Dvérce)
podporovat místní kulturní akce a další
aktivity zachovávající identitu malých obcí

Bydlení
SILNÉ STRÁNKY
 nízká hustota obyvatel
 vymezení dostatečných ploch pro rodinné


domy, přiměřené ceny pozemků a
nemovitostí (Nepomyšl)
atraktivní bydlení v krajině – výhledy, kontakt
s přírodními prvky (Nepomyšl)

PŘÍLEŽITOSTI
 optimální příležitost spojení bydlení a
podnikání v malých sídlech

SLABÉ STRÁNKY
 omezená obč. vybavenost, v malých sídlech



nedostupná (Dvérce, Dětaň, Nová Ves,
Chmelištná)
nutnost dojíždět za prací, vzděláním, kulturou
infrastruktura v obcích (občanská
vybavenost, vodovod, kanalizace,
ČOV)
často není připravena pro
nárůst
obyvatel – kromě Nepomyšle

HROZBY
 zánik malých sídel
 stagnující počet obyvatel, stárnutí
obyvatelstva

 výstavba v některých místech je omezena
limity využití území

MĚÚ PODBOŘANY, STAVEBNÍ A VYVLASTŇOVACÍ
ÚŘAD - ÚÚP
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Rekreace
SILNÉ STRÁNKY
 dostatek denní rekreace obyvatel v přírodním
prostředí
 zámek Nepomyšl, Doupovské Hory
 území je využíváno i pro individuální rekreaci
– chalupy (Nová ves, Dvérce, Dětaň,
Chmelištná.)
 sportovní areál (fotbalové hřiště)
 dětské hřiště
 volejbalové hřiště
 tělocvična dostupná v bývalé ZŠ

SLABÉ STRÁNKY
 chybí možnost zimní rekreace
 území ORP není typickým turistickým cílem,






PŘÍLEŽITOSTI
 prohloubení sportovně rekreačního

potenciálu Doupovských hor zřízením:
-dalších tras
-rozhleden
-obnovou památek, sídel, tradic
-vhodnou propagací
 vymezení ploch pro rodinnou rekreaci, jejich
založení na platformě souladu s krajinným
rázem a technickou infrastrukturou

rozsáhlé plochy intenzivně využívané
zemědělské půdy zasahují velkou část území
a nenabízejí velké možnosti k pobytové
rekreaci
obce mohou jen těžko konkurovat velké
turistické přitažlivosti např. Žatce a Karlových
Varů, většinou se v nich jedná pouze o
rekreaci obyvatel (chaty, chalupy), pro
turistiku často nemají vybudovanou nutnou
infrastrukturu (ubytování, stravování – kempy,
tábořiště)
rozvoj rekreace se střetává se zájmy ochrany
přírody
nevyužitý potenciál Doupovských hor pro
agroturistiku, turistiku a rekreaci
omezení volného pohybu v krajině
(oplocování pozemků)

HROZBY
 střet s ochranou ZPF u nových lokalit pro
rekreaci

 střet se zájmovým územím AČR

Hospodářské podmínky
SILNÉ STRÁNKY
 výstavba a nabídka volných ploch v

průmyslových zónách (bývalý kravín)

 přístupnost energií a dopravních tras pro
investice do výrobních ploch

 nabídka ploch pro investice do průmyslových

SLABÉ STRÁNKY
 většina průmyslových podniků je umístěna v


Podbořanech, mimo Podbořany se nachází
jen výjimečně (Očihov, Kryry, Vroutek)
chybí plynofikace území

a podnikatelských areálů

 dostatek pracovních sil

PŘÍLEŽITOSTI
 rozvoj komplexního zpracování kaolinu
 podíl místních firem na investicích do území
 vznik nových odvětví orientovaných na




obnovu malých sídel, krajiny
rozvoj turistických aktivit
výstavba zpracovatelského průmyslu (např.
dřevovýroba)
výstavba plynovodu

MĚÚ PODBOŘANY, STAVEBNÍ A VYVLASTŇOVACÍ
ÚŘAD - ÚÚP

HROZBY
 odliv obyvatelstva v produktivním věku
 struktura pracovních sil
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Kód obce: 566501 Rozloha obce: 2 822 ha
Počet obyvatel: 386

faktor

kritérium

dílčí suma
+/+/-

O

ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Koeficient
Obec/ORP
Vyšší než průměr
STAV OKOLNÍ
ekologické
1,00/0,56
ORP = plus,
KRAJINY

+

Dobývací prostory

-

stability – KES

HORNINOVÉ
PROSTŘEDÍ

Chráněná ložisková území
Poddolovaná území
Sesuvná území
Stará důlní díla

OCHRANA PŘÍRODY A
KRAJINY

Chráněná území a NATURA
2000
Přírodní park
Významné vyhlídkové body

HYGIENA ŽIV.
PROSTŘEDÍ

Zatížení hlukem, prachem

VODNÍ REŽIM

Vodní zdroje

Ekologické zátěže

Záplavová území

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

ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ
Vzdálenost od významných
Sil. I. a II. tř.; do 5
EKONOMICKÁ
komunikací
km = plus, nad 5
ATRAKTIVITA ÚZEMÍ
Dostupnost veřejnou dopravou

PLOCHY ROZVOJE

Atraktivní místo pro cestovní
ruch
Průmyslová výroba
Plochy výroby a skladování

PRACOVNÍ
PŘÍLEŽITOSTI

% obyvatel vyjíždějící za prací
– 12,18/10,57
% z dosažitelných uchazečů –
8,81/7,21

MĚÚ PODBOŘANY, STAVEBNÍ A VYVLASTŇOVACÍ
ÚŘAD - ÚÚP

km = mínus
Dobrá = plus,
špatná = mínus
ano = plus, ne =
mínus
ano = plus, ne =
mínus
ano = plus, ne =
mínus
Vyšší než průměr
ORP = mínus,
Nižší než průměr
ORP = plus
Vyšší než průměr
ORP = mínus,

+

-

-

+
+
+
+

+
-

-

-

O

+

+

O

-
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Nižší než průměr
ORP = plus
ano = plus, ne =
mínus
ano = plus, ne =
mínus
ano = plus, ne =
mínus

+
+

ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL
Vzdálenost od významných
Sil. I. a II. tř.; do 5
POLOHA A
komunikací
km
=
plus,
nad
5
DOSTUPNOST
Dostupnost veřejnou dopravou
Kulturní zařízení

OBČANSKÁ
VYBAVENOST

zdravotnictví
školství
Sociální oblast
Sportovní zařízení
Možnost každodenní rekreace

REKREACE

Turistické stezky
Turistické zajímavosti
Cyklostezky a cyklotrasy

SOCIODEMOGRAFICKÉ Index změn počtu obyvatel –
97,47/99,63
UKAZATELE
Index stáří – obec/ORP
77,63/107,31
Podíl obyvatel
s vysokoškolským vzděláním
%
- 1,9/5,2

MĚÚ PODBOŘANY, STAVEBNÍ A VYVLASTŇOVACÍ
ÚŘAD - ÚÚP

km = mínus
Dobrá = plus,
špatná = mínus
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 = plus, ne =
mínus
ano = plus, ne =
mínus
ano = plus, ne =
mínus
Vyšší než průměr
ORP = plus,
Nižší než průměr
ORP = mínus
Vyšší než průměr
ORP = mínus,
Nižší než průměr
ORP = plus
Vyšší než průměr
ORP = plus,
Nižší než průměr
ORP = mínus

+

O
O

+
+/-

O

+
+
+

+

+
+

-
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Problémy k řešení
-

Upravení územní plán podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon nebo pořízení
nového územního plánu obce do 31.12.2015

-

zohlednit výstavbu cyklotras a cyklostezek pro podporu cestovního ruchu,

-

nutné zpřesnit v ÚPD území vymezených částí regionálního a nadregionálního
ÚSES,

-

posílit sídelní funkci s ohledem na místní možnosti včetně posílení infrastruktury,
zejména rekreační vybavenosti

-

při rozvoji podnikatelských aktivit preferovat zachování podmínek kvalitního
životního prostředí,

-

vytvářet územní podmínky pro zařízení rekreace

-

do ÚPD zapracovat návrhy změn vyplývající z PÚR 2008: elektrické vedení 400
kV (E2)

-

v ÚPD je nutné respektovat zásady ochrany kulturních památek

-

v ÚPD je nutné respektovat zásady ochrany urbanistických hodnot území,
prostorové uspořádání krajiny a sídel, chránit historický půdorys sídel,
v návaznosti na hodnotné soubory staveb respektovat charakter zástavby,

-

při návrhu nových rozvojových ploch upřednostňovat volné plochy v zastavěném
území, brownfields a plochy s III. a IV. třídou ochrany ZPF,

-

do územních plánů obcí je nutné zapracovat záměry stanovené platným Plánem
rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje,

-

návrhem lokálního systému ekologické stability přispět ke zvýšení retenčních
schopností území obcí,

-

v ÚPD zajistit, aby výstavbou komunikací nevznikaly v území bariéry, zhoršující
odtok vody z území,

-

do ÚPD obcí zapracovat území soustavy NATURA 2000 - evropsky významné
lokality, NATURA 2000 – ptačí oblast

-

vytvářet územní podmínky pro rozvoj cestovního ruchu a služeb,

-

vymezovat plochy pro lokalizaci podnikatelských aktivit v území při minimálních
negativních dopadech na životní prostředí a posílení soudržnosti obyvatel území,

-

posilovat stabilitu osídlení včetně přiměřeného rozvoje druhého bydlení a
vybavenosti s ohledem na širší region,

-

při urbanistickém rozvoji a intenzifikací využití zastavěného území minimalizovat
fragmentaci krajiny a vytvořit podmínky ke zvyšování biodiverzity krajiny,
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problému
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Zdůvodnění

stav

Zvýšená hlučnost a
prašnost

Zatížení dopravou, hlukem a prašností
obcí v důsledku těžby surovin
(Nepomyšl)

Řešit v ÚP

Chybějící
odkanalizování
Chybějící veřejné
zásobování vodou
Vysoký podíl
lokálních topenišť

Dětaň, Dvérce, Chmelištná, Nová Ves –
chybí veřejná kanalizace
Chybí možnost napojení na veřejný
vodovod – Chmelištná, Nová Ves, Dětaň
Domácnosti se vracejí k vytápění méně
kvalitními palivy

HZ 31

Staré ekologické
zátěže

Staré ekologické zátěže zemědělského
areálu – Nepomyšl, Dvérce

DZ 14

Tanková cesta

Část silnice III.třídy je vedena po
tankové komunikaci, sloužící AČR.
(Chmelištná, Nepomyšl)

DZ 15

Jediná přístupová
komunikace

DZ 16

Přesun vozidel AČR

Obec je závislá na jediné přístupové
komunikaci, která z obce dále
nepokračuje. (Dětaň)
Přesun vozidel AČR do vojenského
prostoru VVP Hradiště po silnicích II. a
III. třídy (Nepomyšl)

HZ 27

HZ 28
HZ 29
HZ 30

DZ 17

DZ 18

UZ 14
UZ 15

Problém je
třeba řešit i
komplexně
pro více
správních
území –
nadmístní
význam
Prověřit v
ÚPD
Prověřit v
ÚPD
Závada
mimo
řešitelnost v
ÚPD
Závada
mimo
řešitelnost v
ÚPD
Závada
mimo
řešitelnost v
ÚPD
Řešit v ÚP.

Závada
mimo
řešitelnost v
ÚPD
Nepropojenost území Správní území obce nemá propojení na
Závada
na železnici
železnici, z toho vyplývá i průjezd AČR mimo
územím.
řešitelnost v
ÚPD
Nepropojenost území Velká dojezdová vzdálenost na napojení Závada
na hlavní tahy
na silnici I/27 a I/6
mimo
řešitelnost v
ÚPD
Podvyužívaná území Brownfields – Nepomyšl (kaolinka)
Řešit v ÚP
Zanedbaná malá sídla Chátrající vzhled celého sídla - Dětaň
Nelze řešit
v ÚPD,
závislost na
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UZ 17
OHR 10

L-16
L-17
L-18
L-19

Devastace krajiny
v důsledku těžby
Kompaktnost sídla
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finančních
možnostech
vlastníků
objektů a
pozemků
Řešit v ÚP

Sesuvná území

Nepomyšl – devastace krajiny v důsledku
probíhající těžby kaolinu
Demolicemi došlo k narušení
kompaktnosti sídla - Nepomyšl, Dvérce
Nepomyšl

El.vedení 400 kV
(ER1) x NATURA
2000
El.vedení 400 kV
(ER1) x CHLÚ
El.vedení 400 kV
(ER1) x DP
El.vedení 400 kV
(ER1) x OP lesa

Kolize návrhu koridoru el.vedení 400 kV Řešit v ÚPD
s chráněným ložiskovým územím
Kolize návrhu koridoru el.vedení 400 kV Řešit v ÚPD
s dobývacím prostorem
Kolize návrhu koridoru el.vedení 400 kV Řešit v ÚPD
s ochranným pásmem lesa

Řešit v ÚPD

V ÚP
nenavrhovat
zastavitelné
plochy
Kolize návrhu koridoru el.vedení 400 kV Řešit v ÚPD
s území NATURA 2000 EVL
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OČIHOV

Starosta:
adresa úřadu:
tel.:
datová schránka:
web:
sídla:

Jana Kronďáková
Očihov 7, 439 87 Očihov
415 216 005

n9ebqzu
http://www.ocihov.cz/
Očihovec
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Ve správním obvodu Obce Očihov jsou tato sídla:


Očihovec
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Sledovaný jev
Kód obce
1
1
1
2
2
3
3
6
8
8
8
8
8
11
11
17
18

Počet obyvatel
Přirozený přírůstek
Saldo migrace
Podíl obyvatel ve věku 0 - 14 let na celkovém počtu obyvatel (%)
Počet obyvatel ve věku 0 - 14 let
Podíl obyvatel ve věku 65 let a více na celkovém počtu obyvatel
(%)
Počet obyvatel ve věku 65 let a více
Počet částí obce
Podíl nezaměstnaných osob (%)
Počet uchazečů o zaměstnání - dosažitelní
Počet uchazečů o zaměstnání
Počet uchazečů - absolventů
Počet uchazečů - evidence nad 12 měsíců
Počet dokončených bytů
Počet dokončených bytů v rodinných domech
Počet hromadných ubytovacích zařízení celkem
Počet lázeňských léčeben

22
23
24
27
28
29
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
37
37
37
37
37
37

Podíl zemědělské půdy z celkové výměry (%)
Podíl orné půdy ze zemědělské půdy (%)
Podíl trvalých travních porostů ze zemědělské půdy (%)
Podíl zastavěných a ostatních ploch z celkové výměry (%)
Podíl vodních ploch z celkové výměry (%)
Podíl lesů z celkové výměry (%)
Orná půda - rozloha (ha)
Chmelnice - rozloha (ha)
Vinice - rozloha (ha)
Zahrady - rozloha (ha)
Ovocné sady - rozloha (ha)
Trvalé travní porosty - rozloha (ha)
Lesní půda - rozloha (ha)
Vodní plochy - rozloha (ha)
Zastavěné plochy - rozloha (ha)
Ostatní plochy - rozloha (ha)
Zemědělská půda - rozloha (ha)
Celková výměra (ha)
Koeficient ekologické stability
Živě narození
Zemřelí
Přistěhovalí
Vystěhovalí
Průměrný věk
Počet obyvatel ve věku 15 - 64 let

MĚÚ PODBOŘANY, STAVEBNÍ A VYVLASTŇOVACÍ
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Nejčerstv
ější údaj
566527
368[3]
3 [4]
-2 [4]
16,3 [3]
60 [3]
12,8 [3]
47 [3]
2 [3]
12,8 [5]
33 [5]
33 [5]
- [5]
13[5]
1 [4]
- [4]
- [6]
- [3]
80,4 [3]
74,3 [3]
12,3 [3]
7,7 [3]
1,6 [3]
10,3 [3]
743 [3]
129 [3]
- [3]
5 [3]
1 [3]
123 [3]
128 [3]
20 [3]
15 [3]
80 [3]
1 001 [3]
1 244 [3]
0,48 [3]
4 [4]
1 [4]
8 [4]
10 [4]
40,4 [3]
261[3]
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Poznámky:
[1] ve sloupci Sledovaný jev se uvádí číslo řádku sledovaného jevu podle přílohy 1
části B k Vyhlášce 500/2006Sb.
[2] zdroj ČÚZK
[3] období: 31.12.2013
[4] období: rok 2013
[5] období: 31.3.2014
[6] období: 31.12.2012

Název obce
Katastrální území:

Název
Očihov
Očihov
Očihovec

Rozloha obce:
Počet obyvatel:
Zeměpisné souřadnice
Nadmořská výška
První písemná zmínka

1 244 ha
368
50°12′1″ s. š., 13°26′36″ v. d.
289 m n m.
1289

Zemědělská půda

1 001 ha

Orná půda
Vinice
Chmelnice
Zahrady
Ovocné sady
Trvalé travní porosty
VYBAVENOST OBCE
Vodovod
Kanalizace (ČOV)
Plynovod
Telefonní síť
Škola
Policie
Pošta
Zdravotnické zařízení

Kód
566527
708917
708925

743 ha
129 ha
5 ha
1 ha
123 ha

Lesní pozemky
Vodní plochy
Zastavěné plochy
Ostatní plochy

128 ha
20 ha
15 ha
80 ha

Ano
Ano (jen Očihov)
Ano (jen Očihov)
Ano
Ne
Ne
Ne

STAV ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE
Název
Zákon
ÚP Očihov
183/2006 Sb.
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Účinnost od
20.10.2011

Platnost do
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Sociodemografické podmínky
Vývoj počtu obyvatel (vždy k 31.12.)
Trend 1994 1995 1996 1997 1998
293 302 301 303 311
2004 2005 2006 2007 2008
318 332 345 362 373

1999
312
2009
356

2000
319
2010
348

2001
291
2011
358

2002
294
2012
367

2003
315
2013
368

GRAF
400
350
300
250
200

Řada 1

150
100
50
0
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Věková
skupina
Celkem
Muži
Ženy
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0-14

15-64

65 a více

Průměrný věk

60
197
171

261

47

40,4

GRAF

ORP

15,2

Očihov

16,3

0%

10%

68,5

16,3

70,9

20%

30%

40%
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12,8

60%

70%
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90%
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Vývoj nezaměstnanosti
2011
Počet uchazečů – celkem
Počet uchazečů – absolventi
Počet uchazečů – nad 12 měsíců
Míra nezaměstnanosti v %

2013

32
2
16
22,1

33
0
13
12,8

GRAF

2013

33

2011

0

32

0

10

13

2

20

30

Počet uchazečů celkem

Absolventi
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Počet uchazečů nad 12 měsíců
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Podnikatelský subjekt podle převažující činnosti
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových
vozidel
Ubytování, stravování a pohostinství
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení
Rostlinná a živočišná výroba
Lesnictví a těžba dřeva
Výroba oděvů
Zpracování dřeva, výroba dřevěných výrobků, kromě
nábytku
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě
strojů a zařízení
Specializované stavební činnosti

Počet
evidovaných
3
5
2
6
2
1
4
8

GRAF
Počet evidovaných
Velkoobchod a maloobchod; opravy
a údržba motorových vozidel
Ubytování, stravování a
pohostinství

3

Veřejná správa a obrana; povinné
sociální zabezpečení

8
5

Rostlinná a živočišná výroba

Lesnictví a těžba dřeva
2
Výroba oděvů

4

Zpracování dřeva, výroba dřevěných
výrobků, kromě nábytku
Výroba kovových konstrukcí a
kovodělných výrobků, kromě strojů
a zařízení

1

6

2
0

Specializované stavební činnosti
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SWOT analýza
Horninové prostředí a geologie
SILNÉ STRÁNKY
xxxxx
PŘÍLEŽITOSTI
xxxxx

SLABÉ STRÁNKY
xxxxx
HROZBY
xxxxx

Vodní režim
SILNÉ STRÁNKY
 prameniště vodních toků
 zdroje minerálních vod v území (Očihov)

SLABÉ STRÁNKY
 chybějící čištění odpadních vod malých



PŘÍLEŽITOSTI
 instalace vhodných technologií čištění



sídel – malá sídla nedosáhnou na
centrální likvidaci odpadních vod –
Očihovec, část Očihova
zanášení vodních toků a rybníků
splavování půdy ze zemědělských
ploch

HROZBY

odpadních vod do malých sídel
revitalizace vodních toků, obnova jejich
biologického významu
revitalizace vodních toků včetně břehových
porostů a rybníků

Hygiena životního prostředí
SILNÉ STRÁNKY
 většina obce Očihov je napojena na ČOV
 velká část území není znečišťována
významnými zdroji emisí

SLABÉ STRÁNKY
 případné ekologické zátěže zemědělských
areálů – bývalé ZD Očihov

 domácnosti se vrací k vytápění méně

kvalitními palivy – místní znečištění ovzduší

 některé obce nemají vybudovanou kanalizaci


PŘÍLEŽITOSTI
 snížení dopravního zatížení zastavěného



území obcí realizací přeložek a obchvatů
silnic II. a III. třídy – realizace obchvatu
(studie Lucina)
vybudování systému splaškové kanalizace a
ČOV v obcích - Očihovec

MĚÚ PODBOŘANY, STAVEBNÍ A VYVLASTŇOVACÍ
ÚŘAD - ÚÚP

s ČOV - Očihovec
zatížení hlukem a zvýšenou prašností podél
významných komunikací: I/27 – průtah
obcemi (Očihov) a II/224

HROZBY
 zpožďování výstavby přeložky I/27
 další zásahy do původní krajiny
 další zdražování plynu a elektřiny – návrat k
vytápění nekvalitním uhlím, dřevem atd. –
místní znečištění ovzduší
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Ochrana přírody a krajiny
SILNÉ STRÁNKY
 zemědělská činnost nezasahuje do


přírodních ploch
významný krajinný ráz - Hůrka

PŘÍLEŽITOSTI
 obnova vodních toků, a vodních ploch jako
biotopu

SLABÉ STRÁNKY
 nebezpečí starých ekologických zátěží v
zemědělských areálech

HROZBY
 další zásahy do původní krajiny –
fotovoltaické elektrárny

 problematická realizace lokálního ÚSES na
kvalitních půdách

Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa
SILNÉ STRÁNKY
 realizované investice do ZPF – meliorace,
chmelnice

SLABÉ STRÁNKY
 vysoké investice do chmelařství – chmelnice,
česačky

 tradiční produkce chmele
 zemědělská krajina - chmel
 vyšší kvalita půdy

PŘÍLEŽITOSTI
 obnova původních mezí

 odlesněná krajina
 znečišťování komunikací zemědělskou
technikou

 akátové lesy
HROZBY
 zmenšení plochy orné půdy

Veřejná dopravní a technická infrastruktura
SILNÉ STRÁNKY
 průchod silnic I. třídy územím – dobré
napojení na celostátní síť

 dobrá dosažitelnost území – Plzeň, Praha,
Žatec, Most

 vybavení území účelovými komunikacemi
 území je zásobováno vodou z veřejného
vodovodu

 funguje systém základního třídění odpadů

SLABÉ STRÁNKY
 malá sídla nejsou vybaveny kanalizací,







PŘÍLEŽITOSTI
 úpravy silniční sítě I. třídy – silnice I/27 –
MĚÚ PODBOŘANY, STAVEBNÍ A VYVLASTŇOVACÍ
ÚŘAD - ÚÚP

problém rentability vložených investic Očihovec
v malých sídlech chybějí chodníky
přetížené silnice
nejsou vybudovány trasy a další zázemí pro
místní cyklistickou dopravu
zastaralá vodovodní a kanalizační síť
chybí chodníky a přechody kolem
komunikace I/27 a II./224
slabá veřejná doprava - autobusy

HROZBY
 zatížení dopravní sítě – nákladní doprava
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 zpožďování výstavby přeložky I/27

odpadních vod - Očihovec

 rozvoj agroturistiky - hipostezky
 vybudování cyklostezek

Sociodemografické podmínky
SILNÉ STRÁNKY
SLABÉ STRÁNKY
 dostupnost dalších regionálních sídel (Kadaň,
 Omezená autobusová doprava
Chomutov, Žatec, Karlovy Vary, Plzeň)
 omezená nabídka pracovních příležitostí
 dobrá dostupnost hlavního města
(zemědělství) – velká dojížďková vzdálenost
 přístupnost pozemků k podnikání, bydlení
 zanedbaná malá sídla (osídlení starší
generací) - Očihovec
 území si udržuje stabilní počet obyvatel
 chybějící nemocniční zařízení - v ORP,
absence praktických lékařů ve většině obcí

 omezená specializovaná lékařská péče
 v území nefunguje kvalitní systém škol všech
stupňů – není MŚ ani základní škola

 příliv nepřizpůsob. Občanů (hodně objektů ve
špatném technickém stavu)

PŘÍLEŽITOSTI
 podpora vzniku autobusových linek
 vznik nových profesí a dovedností
 dostupnost pozemků pro bydlení
 podporovat místní kulturní akce a další

HROZBY

aktivity zachovávající identitu malých obcí

 realizace bydlení pro seniory

Bydlení
SILNÉ STRÁNKY
 přiměřené ceny pozemků a nemovitostí
(Očihov)

 atraktivní bydlení v krajině – výhledy, kontakt
s přírodními prvky (Očihov)

PŘÍLEŽITOSTI
 optimální příležitost spojení bydlení a
podnikání v malých sídlech

SLABÉ STRÁNKY
 absence autobusového spojení – omezená
přeprava obyvatel

 omezená, nedostupná obč. vybavenost
 nutnost dojíždět za prací, vzděláním, kulturou
 hodně objektů ve špatném technickém stavu
HROZBY
 zánik malých sídel - Očihovec
 stagnující počet obyvatel, stárnutí
obyvatelstva - Očihovec

MĚÚ PODBOŘANY, STAVEBNÍ A VYVLASTŇOVACÍ
ÚŘAD - ÚÚP
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Rekreace
SILNÉ STRÁNKY
 Očihovský rybník - rybaření

SLABÉ STRÁNKY
 chybí možnost jakékoliv rekreace
 nedostatek sportovních ploch
 území ORP není typickým turistickým cílem,



PŘÍLEŽITOSTI
 vytvoření sportovně rekreačního potenciálu
 realizace rodinné rekreace, jejich založení na


rozsáhlé plochy intenzivně využívané
zemědělské půdy zasahují velkou část území
a nenabízejí velké možnosti k pobytové
rekreaci
obce mohou jen těžko konkurovat velké
turistické přitažlivosti např. Žatce a Karlových
Varů, většinou se v nich jedná pouze o
rekreaci obyvatel (chaty, chalupy), pro
turistiku často nemají vybudovanou nutnou
infrastrukturu (ubytování, stravování – kempy,
tábořiště)

HROZBY

platformě souladu s krajinným rázem a
technickou infrastrukturou – Očihovský rybník
vybudování cyklostezek

Hospodářské podmínky
SILNÉ STRÁNKY
 dostatek pracovních sil
 tradiční produkce chmele

SLABÉ STRÁNKY
 většina průmyslových podniků je umístěna v

PŘÍLEŽITOSTI
 podíl místních firem na investicích do území
 rozvoj turistických aktivit

HROZBY
 odliv obyvatelstva v produktivním věku
 struktura pracovních sil

OČIHOV

Podbořanech, mimo Podbořany se nachází
jen výjimečně (Kryry, Vroutek)

Kód obce: 566527 Rozloha obce: 1 244 ha

MĚÚ PODBOŘANY, STAVEBNÍ A VYVLASTŇOVACÍ
ÚŘAD - ÚÚP

Počet obyvatel: 368
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kritérium

dílčí suma
+/+/-

-

ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Koeficient
Obec/ORP
Vyšší než průměr
STAV OKOLNÍ
ekologické
0,48/0,56
ORP = plus,
KRAJINY

-

Dobývací prostory

+

stability – KES

HORNINOVÉ
PROSTŘEDÍ

Chráněná ložisková území
Poddolovaná území
Sesuvná území
Stará důlní díla

OCHRANA PŘÍRODY A
KRAJINY

Chráněná území a NATURA
2000
Přírodní park
Významné vyhlídkové body

HYGIENA ŽIV.
PROSTŘEDÍ

Zatížení hlukem, prachem

VODNÍ REŽIM

Vodní zdroje

Ekologické zátěže

Záplavová území

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

ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ
Vzdálenost od významných
Sil. I. a II. tř.; do 5
EKONOMICKÁ
komunikací
km = plus, nad 5
ATRAKTIVITA ÚZEMÍ
Dostupnost veřejnou dopravou

PLOCHY ROZVOJE

Atraktivní místo pro cestovní
ruch
Průmyslová výroba
Plochy výroby a skladování

PRACOVNÍ
PŘÍLEŽITOSTI

% obyvatel vyjíždějící za prací
– 10,6/10,57
% z dosažitelných uchazečů –
8,97/7,21

VYBAVENOST ÚZEMÍ

Zásobování vodou

MĚÚ PODBOŘANY, STAVEBNÍ A VYVLASTŇOVACÍ
ÚŘAD - ÚÚP

km = mínus
Dobrá = plus,
špatná = mínus
ano = plus, ne =
mínus
ano = plus, ne =
mínus
ano = plus, ne =
mínus
Vyšší než průměr
ORP = mínus,
Nižší než průměr
ORP = plus
Vyšší než průměr
ORP = mínus,
Nižší než průměr
ORP = plus
ano = plus, ne =
mínus

-

+

+

+
+
+
-

+
-

-

+

O

-

+
+
+
+
+
+

+

-

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

+
+

ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL
Vzdálenost od významných
Sil. I. a II. tř.; do 5
POLOHA A
+
komunikací
km
=
plus,
nad
5
DOSTUPNOST
Dostupnost veřejnou dopravou
Kulturní zařízení

OBČANSKÁ
VYBAVENOST

zdravotnictví
školství
Sociální oblast
Sportovní zařízení
Možnost každodenní rekreace

REKREACE

Turistické stezky
Turistické zajímavosti
Cyklostezky a cyklotrasy

SOCIODEMOGRAFICKÉ Index změn počtu obyvatel –
100,27/99,63
UKAZATELE
Index stáří – obec/ORP
78,33/107,31
Podíl obyvatel
s vysokoškolským vzděláním
%
- 2,8/5,2

km = mínus
Dobrá = plus,
špatná = mínus
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 = plus, ne =
mínus
ano = plus, ne =
mínus
ano = plus, ne =
mínus
Vyšší než průměr
ORP = plus,
Nižší než průměr
ORP = mínus
Vyšší než průměr
ORP = mínus,
Nižší než průměr
ORP = plus
Vyšší než průměr
ORP = plus,
Nižší než průměr
ORP = mínus

+

+
+

+
+
-

-

+
-

O

+
+
+
+

-

Problémy k řešení

MĚÚ PODBOŘANY, STAVEBNÍ A VYVLASTŇOVACÍ
ÚŘAD - ÚÚP
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-

zohlednit výstavbu cyklotras a cyklostezek pro podporu cestovního ruchu,

-

respektovat území vymezených částí regionálního a nadregionálního ÚSES,

-

posílit sídelní funkci s ohledem na místní možnosti včetně posílení infrastruktury,
zejména rekreační vybavenosti

-

při rozvoji podnikatelských aktivit preferovat zachování podmínek kvalitního
životního prostředí,

-

vytvářet územní podmínky pro zařízení rekreace

-

je nutné respektovat zásady ochrany kulturních památek

-

je nutné respektovat zásady ochrany urbanistických hodnot území, prostorové
uspořádání krajiny a sídel, chránit historický půdorys sídel, v návaznosti na
hodnotné soubory staveb respektovat charakter zástavby,

-

při návrhu nových rozvojových ploch upřednostňovat volné plochy v zastavěném
území, brownfields a plochy s III. a IV. třídou ochrany ZPF,

-

je nutné respektovat záměry stanovené platným Plánem rozvoje vodovodů a
kanalizací Ústeckého kraje,

-

návrhem lokálního systému ekologické stability přispět ke zvýšení retenčních
schopností území obcí,

-

zajistit, aby výstavbou komunikací nevznikaly v území bariéry, zhoršující odtok
vody z území,

-

vytvářet územní podmínky pro rozvoj cestovního ruchu a služeb,

-

vymezovat plochy pro lokalizaci podnikatelských aktivit v území při minimálních
negativních dopadech na životní prostředí a posílení soudržnosti obyvatel území,

-

posilovat stabilitu osídlení včetně přiměřeného rozvoje druhého bydlení a
vybavenosti s ohledem na širší region,

-

při urbanistickém rozvoji a intenzifikací využití zastavěného území minimalizovat
fragmentaci krajiny a vytvořit podmínky ke zvyšování biodiverzity krajiny,

Kód
Popis problému
problému
MĚÚ PODBOŘANY, STAVEBNÍ A VYVLASTŇOVACÍ
ÚŘAD - ÚÚP

Zdůvodnění

stav
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HZ 32

Průtah silnice I/27

HZ 33

Průtah silnice obcemi

HZ 34

Chybějící odkanalizování

HZ 35

Vysoký podíl lokálních topenišť

HZ 36

Staré ekologické zátěže

DZ 19

Jediná přístupová komunikace

DZ 20

Průjezd silnice II/224 obcí

UZ 18

Podvyužitá území

MĚÚ PODBOŘANY, STAVEBNÍ A VYVLASTŇOVACÍ
ÚŘAD - ÚÚP
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Silnice I/27
procházející
obcí, je zdrojem
zvýšené hladiny
hluku, prašnosti
a koncentrace
COx a NOx
(Očihov)
Silnice II/224
prochází středem
obcí. Dochází
k nadměrnému
zatížení osobní i
nákladní
dopravou
směřující od
Kadaně směrem
na Plzeň a Prahu
(Očihov)
Očihovec,
částečně Očihov
– chybí veřejná
kanalizace
Domácnosti se
vracejí
k vytápění méně
kvalitními palivy
Staré ekologické
zátěže
zemědělského
areálu – Očihov
Obec je závislá
na jediné
přístupové
komunikaci,
která z obce dále
nepokračuje.
(Očihovec)
Průjezd silnice
II/224
zastavěným
územím Očihova
a přivedení
nákladní dopravy
do obce
Brownfields –

- je řešeno v ÚP
(přeložka silnice
I/27)

Problém je třeba
řešit i komplexně
pro více
správních území
– nadmístní
význam.Řešitelné
jen v případě
realizace
přeložky silnice
I/27
Centrální
odkanalizování je
nerentabilní.
Nutno řešit
individuálně.
Závada mimo
řešitelnost v ÚPD
Závada mimo
řešitelnost v ÚPD
Řešit v ÚP.

Řešitelné jen
v případě
realizace
přeložky silnice
I/27
Řešeno v ÚP
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Očihov (ZD)
Přeložka silnice I/27 x OP II. stupně Kolize návrhu
zdroje minerální vody
koridoru
přeložky silnice
I/27 s ochranným
pásmem II.
stupně zdroje
minerální vody
Rozvojová plocha pro RH x BP VVTL
Kolize návrhu
plynovodu
zastavitelné
plochy pro
hromadnou
rekreaci (Z10)
s bezpečnostním
pásmem VVTL
plynovodu
Přeložka silnice I/27 x BP VVTL
Kolize návrhu
plynovodu
koridoru
přeložky silnice
I/27
s bezpečnostním
pásmem VVTL
plynovodu
Přeložka silnice I/27 x vodovodní
Kolize návrhu
přivaděč DN 150
koridoru
přeložky silnice
I/27
s vodovodním
přivaděčem
Přeložka silnice I/27 x LBC 13; LBK 2
Kolize
návrhu
koridoru
přeložky silnice
I/27 a LBC 13;
LBK 2
Rozvojová plocha pro VL a SV x OP
Kolize návrhu
hřbitova
zastavitelných
ploch VL-Z14 a
SV- Z15 a
ochranným
pásmem hřbitova
Rozvojová plocha pro SV x OP II.
Kolize návrhu
stupně zdroje minerální vody
zastavitelných
ploch SV-Z12 a
SV-Z13 s
ochranným
pásmem II.
stupně zdroje

MĚÚ PODBOŘANY, STAVEBNÍ A VYVLASTŇOVACÍ
ÚŘAD - ÚÚP

Řešeno v ÚP

Řešeno v ÚP

Řešeno v ÚP

Řešeno v ÚP

Řešeno v ÚP

Řešeno v ÚP

Řešeno v ÚP
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S-2

Přeložka silnice I/27 x RBK 1088

S-3

Přeložka silnice I/27 x el.vedení - vrchní

S-4

Přeložka silnice I/27 x LBK 11

OHR 11

Ohrožení záplavami podél vodního toku

MĚÚ PODBOŘANY, STAVEBNÍ A VYVLASTŇOVACÍ
ÚŘAD - ÚÚP
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minerální vody
Kolize návrhu
koridoru
přeložky silnice
I/27 s návrhem
RBK 1088
Kolize návrhu
koridoru
přeložky silnice
I/27 s návrhem
vrchního
el.vedení
Kolize návrhu
koridoru
přeložky silnice
I/27 s návrhem
LBK 11
Záplavy podél
vodného toku
Blšanka - Očihov

Řešeno v ÚP

Řešeno v ÚP

Řešeno v ÚP

V ÚP
nenavrhovat nové
rozvojové plochy
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PETROHRAD

Starosta:
adresa úřadu:
tel.:
datová schránka:
web:
sídla:

Jitka Dondová
Petrohrad 146, 439 85 Petrohrad
415 219 020
y5qa333
http://www.petrohrad-obec.cz
Bílenec, Černčice u Petrohradu

MĚÚ PODBOŘANY, STAVEBNÍ A VYVLASTŇOVACÍ
ÚŘAD - ÚÚP
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Ve správním obvodu Obce Petrohrad jsou tato sídla:



Bílenec
Černčice u Petrohradu

MĚÚ PODBOŘANY, STAVEBNÍ A VYVLASTŇOVACÍ
ÚŘAD - ÚÚP
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Sledovaný jev
Kód obce
1
1
1
2
2
3
3
6
8
8
8
8
8
11
11
17
18
22
23
24
27
28
29
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
37
37
37
37
37
37

Počet obyvatel
Přirozený přírůstek
Saldo migrace
Podíl obyvatel ve věku 0 - 14 let na celkovém počtu obyvatel (%)
Počet obyvatel ve věku 0 - 14 let
Podíl obyvatel ve věku 65 let a více na celkovém počtu obyvatel
(%)
Počet obyvatel ve věku 65 let a více
Počet částí obce
Podíl nezaměstnaných osob (%)
Počet uchazečů o zaměstnání - dosažitelní
Počet uchazečů o zaměstnání
Počet uchazečů - absolventů
Počet uchazečů - evidence nad 12 měsíců
Počet dokončených bytů
Počet dokončených bytů v rodinných domech
Počet hromadných ubytovacích zařízení celkem
Počet lázeňských léčeben
Podíl zemědělské půdy z celkové výměry (%)
Podíl orné půdy ze zemědělské půdy (%)
Podíl trvalých travních porostů ze zemědělské půdy (%)
Podíl zastavěných a ostatních ploch z celkové výměry (%)
Podíl vodních ploch z celkové výměry (%)
Podíl lesů z celkové výměry (%)
Orná půda - rozloha (ha)
Chmelnice - rozloha (ha)
Vinice - rozloha (ha)
Zahrady - rozloha (ha)
Ovocné sady - rozloha (ha)
Trvalé travní porosty - rozloha (ha)
Lesní půda - rozloha (ha)
Vodní plochy - rozloha (ha)
Zastavěné plochy - rozloha (ha)
Ostatní plochy - rozloha (ha)
Zemědělská půda - rozloha (ha)
Celková výměra (ha)
Koeficient ekologické stability
Živě narození
Zemřelí
Přistěhovalí
Vystěhovalí
Průměrný věk
Počet obyvatel ve věku 15 - 64 let

MĚÚ PODBOŘANY, STAVEBNÍ A VYVLASTŇOVACÍ
ÚŘAD - ÚÚP

Nejčerstv
ější údaj
566560
657 [3]
-6 [4]
20 [4]
16,3 [3]
107 [3]
17,5 [3]
115 [3]
3 [3]
13,7 [5]
60 [5]
62 [5]
3 [5]
32 [5]
1 [4]
1 [4]
- [6]
- [3]
34,9 [3]
63,4 [3]
24,4 [3]
9,0 [3]
0,7 [3]
55,4 [3]
410 [3]
45 [3]
- [3]
22 [3]
11 [3]
158 [3]
1 026 [3]
12 [3]
24 [3]
143 [3]
646 [3]
1 850 [3]
2,21 [3]
4 [4]
10[4]
43 [4]
23 [4]
41,8 [3]
435 [3]
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Poznámky:
[1] ve sloupci Sledovaný jev se uvádí číslo řádku sledovaného jevu podle přílohy 1
části B k Vyhlášce 500/2006Sb.
[2] zdroj ČÚZK
[3] období: 31.12.2013
[4] období: rok 2013
[5] období: 31.3.2014
[6] období: 31.12.2012

Název obce
Katastrální území:

Rozloha obce:
Počet obyvatel:
Zeměpisné souřadnice
Nadmořská výška
První písemná zmínka

Název
Petrohrad
Petrohrad
Bílenec
Černčice u Petrohrad

Kód
566560
719692
719676
719684

1 850 ha
657
50°7′37″ s. š., 13°26′28″ v. d.
365 m n m.
1360

Zemědělská půda

646 ha

Orná půda
Vinice
Chmelnice
Zahrady
Ovocné sady
Trvalé travní porosty

410 ha
45 ha
22 ha
11 ha
158 ha

VYBAVENOST OBCE
Vodovod
Kanalizace (ČOV)
Plynovod
Telefonní síť

Ano
Ano (kromě Bílence)
Ne
Ano

Škola
Policie
Pošta
Zdravotnické zařízení

Základní škola
Ne
Ano
Ne

STAV ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE
Název
Zákon
ÚP Petrohrad
183/2006 Sb.

MĚÚ PODBOŘANY, STAVEBNÍ A VYVLASTŇOVACÍ
ÚŘAD - ÚÚP

Lesní pozemky
Vodní plochy
Zastavěné plochy
Ostatní plochy

Účinnost od
8.10.2014

1 026 ha
12 ha
24 ha
143 ha

Platnost do
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Sociodemografické podmínky
Vývoj počtu obyvatel (vždy k 31.12.)
Trend 1994 1995 1996 1997 1998
770 763 759 735 708
2004 2005 2006 2007 2008
674 660 659 655 652

1999
700
2009
647

2000
685
2010
646

2001
676
2011
650

2002
673
2012
643

2003
678
2013
657

GRAF
800

750

700

650

Řada 1

600

550
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Muži
Ženy
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0-14

15-64

65 a více

Průměrný věk

107
333
324

435

115

41,8

GRAF

ORP

15,2

Petrohrad

16,3

0%

10%

68,5

2

66,2

20%

30%

40%

MĚÚ PODBOŘANY, STAVEBNÍ A VYVLASTŇOVACÍ
ÚŘAD - ÚÚP

50%

17,5

60%

70%

80%

90%

100%
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Vývoj nezaměstnanosti
2011
Počet uchazečů – celkem
51
Počet uchazečů – absolventi
4
Počet uchazečů – nad 12 měsíců 25
Míra nezaměstnanosti v %
14,5

2013
62
3
32
13,7

GRAF
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Podnikatelský subjekt podle převažující činnosti
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových
vozidel
Ubytování, stravování a pohostinství
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení
Rostlinná a živočišná výroba
Lesnictví a těžba dřeva
Výroba oděvů
Zpracování dřeva, výroba dřevěných výrobků, kromě
nábytku
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě
strojů a zařízení
Specializované stavební činnosti

Počet
evidovaných
2
9
2
10
1
2
2
4

Počet evidovaných
Velkoobchod a maloobchod; opravy
a údržba motorových vozidel
Ubytování, stravování a
pohostinství
4
Veřejná správa a obrana; povinné
sociální zabezpečení

2

2

Rostlinná a živočišná výroba

9
2

Lesnictví a těžba dřeva

0

1

Výroba oděvů

Zpracování dřeva, výroba dřevěných
výrobků, kromě nábytku

2
10

Výroba kovových konstrukcí a
kovodělných výrobků, kromě strojů
a zařízení
Specializované stavební činnosti

MĚÚ PODBOŘANY, STAVEBNÍ A VYVLASTŇOVACÍ
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SWOT analýza
Horninové prostředí a geologie
SILNÉ STRÁNKY
 specifický výskyt hornin a nerostů – cihlářské
suroviny

 nepřítomnost poddolovaných území

PŘÍLEŽITOSTI
xxxxx

SLABÉ STRÁNKY
 chybějící zpracovatelský průmysl
 rekultivace vytěžených ložisek

HROZBY
xxxxx

Vodní režim
SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY
 chybějící čištění odpadních vod malých sídel



PŘÍLEŽITOSTI
 instalace vhodných technologií čištění






odpadních vod do malých sídel
revitalizace vodních toků, obnova jejich
biologického významu
revitalizace vodních toků včetně břehových
porostů a rybníků
zadržení vody prostřednictvím rybníků
přiměřená redukce meliorací
CHOPAV

– malá sídla nedosáhnou na centrální
likvidaci odpadních vod - Bílenec
zanášení vodních toků a rybníků
splavování hnojiv ze zemědělských půd do
vodních toků

HROZBY
 podnikání bez odpovídajícího čištění
odpadních vod (Bílenec)

Hygiena životního prostředí
SILNÉ STRÁNKY
 velká část území není znečišťována
významnými zdroji emisí

SLABÉ STRÁNKY
 vytápění domácností méně kvalitními palivy –




MĚÚ PODBOŘANY, STAVEBNÍ A VYVLASTŇOVACÍ
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místní znečištění ovzduší
některé obce nemají vybudovanou kanalizaci
s ČOV (Bílenec)
větrná eroze na rozlehlých plochách,
prašnost, přelétání hnojiv z polí do obytného
území
zatížení hlukem a zvýšenou prašností podél
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významných komunikací – průtah obcemi

 zatížení hlukem z dopravy
PŘÍLEŽITOSTI
 zřízení úplné technické vybavenosti pro


rozvoj či stabilitu malých sídel
snížení dopravního zatížení zastavěného
území obcí realizací přeložek a obchvatů
silnic II. a III. třídy

HROZBY
 další zásahy do původní krajiny
 zpožďování výstavby rychlostní komunikace
R6 a přeložky I/27

 další zdražování plynu a elektřiny – návrat k
vytápění nekvalitním uhlím, dřevem atd. –
místní znečištění ovzduší

Ochrana přírody a krajiny
SILNÉ STRÁNKY
 stabilita přírodních ploch PP Petra Bezruče
 zachovaná původní společenství
 silná právní ochrana území EVL NATURA



SLABÉ STRÁNKY
 nepropojenost krajiny se zastavěným územím

2000, ptačí oblast NATURA 2000,
maloplošná ochrana přírodních památek
navazující přírodní plochy
zemědělská činnost nezasahuje do
přírodních ploch

PŘÍLEŽITOSTI
 správa a ochrana původních přírodních
společenství

 obnova vodních toků, a vodních ploch jako

HROZBY
 další zásahy do původní krajiny

problematická realizace lokálního ÚSES na
kvalitních půdách

biotopu

 zřízení liniové zeleně na ochranu chmelnic
 vymezení chráněných území, popř.
bezzásahových zón – Háj Petra Bezruče

Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa
SILNÉ STRÁNKY
 zemědělská krajina – Petrohrad, Černčice,





Bílenec
realizované investice do ZPF – meliorace,
chmelnice
tradiční produkce chmele
přirozená skladba lesních porostů
odolnost lesa vůči nárazovému větru

PŘÍLEŽITOSTI
 obnova původních mezí

MĚÚ PODBOŘANY, STAVEBNÍ A VYVLASTŇOVACÍ
ÚŘAD - ÚÚP

SLABÉ STRÁNKY
 vodní a větrná eroze

HROZBY
 zmenšení plochy orné půdy
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Veřejná dopravní a technická infrastruktura
SILNÉ STRÁNKY
 průchod silnic I. třídy územím – dobré






napojení na celostátní síť
dobrá dosažitelnost území
vybavení území účelovými komunikacemi
území je zásobováno vodou z veřejného
vodovodu
územím prochází železniční trať Most – Plzeň
funguje systém základního třídění odpadů a
sběr nebezpečných odpadů

PŘÍLEŽITOSTI
 úpravy silniční sítě I. třídy – silnice I/6
 zachování a podpora regionálním tratím
 vytvoření vhodného systému čištění



SLABÉ STRÁNKY
 malá sídla nejsou vybaveny kanalizací,




problém rentability vložených investic
(Bílenec)
přetížené silnice
nevyhovující části silnic
nejsou vybudovány trasy a další zázemí pro
místní cyklistickou dopravu
celostátní a regionální železnice –omezení
četnosti zastávek

HROZBY
 rušení regionálních tratí
 zpožďování výstavby rychlostní komunikace
R6 a přeložky I/27

odpadních vod - Bílenec
rozvoj agroturistiky – hipostezky
vybudování cyklostezek

Sociodemografické podmínky
SILNÉ STRÁNKY
SLABÉ STRÁNKY
 dostupnost dalších regionálních sídel (Kadaň,
 omezená nabídka pracovních příležitostí
Chomutov, Žatec, Karlovy Vary, Plzeň)

 dobrá dostupnost hlavního města
 v území funguje kvalitní systém škol –



mateřská škola, základní škola,
historická sídla, osobitost
urbanizovaných prostorů
přítomnost psychiatrické léčebny (pracovní
příležitosti pro místní obyvatelstvo)

PŘÍLEŽITOSTI
 vznik nových profesí
 dostupnost pozemků
 podporovat místní kulturní akce a další

(zemědělství, ...)

 zanedbaná malá sídla (osídlení starší
generací)

 chybějící nemocniční zařízení v ORP,
absence praktických lékařů

 omezená specializovaná lékařská péče

HROZBY
 zhoršení životních podmínek

aktivity zachovávající identitu malých obcí

Bydlení
SILNÉ STRÁNKY
 nízká hustota obyvatel
 dobrá dostupnost sídel
 atraktivní bydlení v krajině – výhledy, kontakt
s přírodními prvky

SLABÉ STRÁNKY
 omezená obč. vybavenost, v malých sídlech
nedostupná

 nutnost dojíždět za prací, vzděláním, kulturou
 infrastruktura v obcích (občanská
vybavenost, kanalizace, ČOV) často není

MĚÚ PODBOŘANY, STAVEBNÍ A VYVLASTŇOVACÍ
ÚŘAD - ÚÚP
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připravena pro nárůst obyvatel (Bílenec)

PŘÍLEŽITOSTI
 atraktivnost v malých sídlech v kontaktu s

jádrovými plochami, kulturními památkami

HROZBY
 stagnující počet obyvatel, stárnutí
obyvatelstva

 optimální příležitost spojení bydlení a

 rozvojové plochy pro bydlení často leží na

podnikání v malých sídlech

nejkvalitnějších půdách

Rekreace
SILNÉ STRÁNKY
 přírodní památky
 architektonické památky
 bouldering – Petrohradské padání

SLABÉ STRÁNKY
 chybí možnost zimní rekreace
 nedostatek přírodních vodních ploch
 území není typickým turistickým cílem,




PŘÍLEŽITOSTI
 prohloubení sportovně rekreačního
potenciálu zřízením:
-dalších tras
-obnovou památek, sídel, tradic
-vhodnou propagací

rozsáhlé plochy intenzivně využívané
zemědělské půdy zasahují velkou část území
a nenabízejí velké možnosti k pobytové
rekreaci
obce mohou jen těžko konkurovat velké
turistické přitažlivosti např. Žatce a Karlových
Varů, většinou se v nich jedná pouze o
rekreaci obyvatel (chaty, chalupy), pro
turistiku často nemají vybudovanou nutnou
infrastrukturu (ubytování, stravování – kempy,
tábořiště)
rozvoj rekreace se střetává se zájmy ochrany
přírody


HROZBY
 střet s ochranou ZPF u nových lokalit pro
rekreaci

Hospodářské podmínky
SILNÉ STRÁNKY
 dostatek pracovních sil
 tradiční produkce chmele

SLABÉ STRÁNKY
 většina průmyslových podniků je umístěna v



PŘÍLEŽITOSTI
 rozvoj turistických aktivit
 využití ploch Brownfields

PETROHRAD

Podbořanech, mimo Podbořany se nachází
jen výjimečně (Očihov, Kryry, Vroutek)
chybí výstavba pro průmysl
nepřístupnost energií a dopravních tras pro
investice do výrobních ploch

HROZBY
 odliv obyvatelstva v produktivním věku
 struktura pracovních sil

Kód obce:
566560

MĚÚ PODBOŘANY, STAVEBNÍ A VYVLASTŇOVACÍ
ÚŘAD - ÚÚP

Rozloha obce: 1 850 ha
Počet obyvatel: 657
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kritérium

ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Koeficient
Obec/ORP Vyšší než průměr
STAV OKOLNÍ KRAJINY
ekologické
2,21/0,56
stability –
KES
Dobývací prostory

HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ

Chráněná ložisková území
Poddolovaná území
Sesuvná území
Stará důlní díla

OCHRANA PŘÍRODY A
KRAJINY

Chráněná území a
NATURA 2000
Přírodní park
Významné vyhlídkové body

HYGIENA ŽIV.
PROSTŘEDÍ

Zatížení hlukem, prachem

VODNÍ REŽIM

Vodní zdroje

Ekologické zátěže

Záplavová území

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

ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ
Vzdálenost od významných
Sil. I. a II. tř.; do 5
EKONOMICKÁ
komunikací
km = plus, nad 5
ATRAKTIVITA ÚZEMÍ

PLOCHY ROZVOJE

Dostupnost veřejnou
dopravou
Atraktivní místo pro
cestovní ruch
Průmyslová výroba
Plochy výroby a skladování

PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI % obyvatel vyjíždějící za
prací – 9,13/10,57

% z dosažitelných uchazečů
– 9,13/7,21

VYBAVENOST ÚZEMÍ
TECH.

Zásobování vodou
Zásobování plynem

MĚÚ PODBOŘANY, STAVEBNÍ A VYVLASTŇOVACÍ
ÚŘAD - ÚÚP

km = mínus
Dobrá = plus,
špatná = mínus
ano = plus, ne =
mínus
ano = plus, ne =
mínus
ano = plus, ne =
mínus
Vyšší než průměr
ORP = mínus,
Nižší než průměr
ORP = plus
Vyšší než průměr
ORP = mínus,
Nižší než průměr
ORP = plus
ano = plus, ne =
mínus
ano = plus, ne =

dílčí suma
+/+/-

+
+

+

-

+

+
+
+
+
+

+
+
-

-

-

-

-

+
+
+
+
+
+

O

+
O
-

+
-

+
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mínus
ano = plus, ne =
mínus

+

ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL
Vzdálenost od významných
Sil. I. a II. tř.; do 5
POLOHA A
+
komunikací
km = plus, nad 5
DOSTUPNOST
Dostupnost veřejnou
dopravou
Kulturní zařízení

OBČANSKÁ
VYBAVENOST

zdravotnictví
školství
Sociální oblast
Sportovní zařízení

REKREACE

Možnost každodenní
rekreace
Turistické stezky
Turistické zajímavosti
Cyklostezky a cyklotrasy

SOCIODEMOGRAFICKÉ
UKAZATELE

Index změn počtu obyvatel
– 102,18/99,63
Index stáří – obec/ORP
107,48/107,31
Podíl obyvatel
s vysokoškolským
vzděláním %
- 3,9/5,2

km = mínus
Dobrá = plus,
špatná = mínus
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 = plus, ne =
mínus
ano = plus, ne =
mínus
ano = plus, ne =
mínus
Vyšší než průměr
ORP = plus,
Nižší než průměr
ORP = mínus
Vyšší než průměr
ORP = mínus,
Nižší než průměr
ORP = plus
Vyšší než průměr
ORP = plus,
Nižší než průměr
ORP = mínus

+
+

+
-

+

+
+
+
+
+

+

+
+
-

-

Problémy k řešení

MĚÚ PODBOŘANY, STAVEBNÍ A VYVLASTŇOVACÍ
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-

zohlednit výstavbu cyklotras a cyklostezek pro podporu cestovního ruchu,

-

respektovat území vymezených částí regionálního a nadregionálního ÚSES,

-

posílit sídelní funkci s ohledem na místní možnosti včetně posílení infrastruktury,
zejména rekreační vybavenosti

-

při rozvoji podnikatelských aktivit preferovat zachování podmínek kvalitního
životního prostředí,

-

vytvářet územní podmínky pro zařízení rekreace
respektovat návrhy změn vyplývající z PÚR 2008: vedení rychlostní komunikace
R6 (R6),

-

respektovat zásady ochrany kulturních památek

-

je nutné respektovat zásady ochrany urbanistických hodnot území, prostorové
uspořádání krajiny a sídel, chránit historický půdorys sídel, v návaznosti na
hodnotné soubory staveb respektovat charakter zástavby,

-

při návrhu nových rozvojových ploch upřednostňovat volné plochy v zastavěném
území, brownfields a plochy s III. a IV. třídou ochrany ZPF,

-

respektovat záměry stanovené platným Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací
Ústeckého kraje,

-

návrhem lokálního systému ekologické stability přispět ke zvýšení retenčních
schopností území obcí,

-

zajistit, aby výstavbou komunikací nevznikaly v území bariéry, zhoršující odtok
vody z území,

-

respektovat území soustavy NATURA 2000 - evropsky významné lokality,

-

vytvářet územní podmínky pro rozvoj cestovního ruchu a služeb,

-

vymezovat plochy pro lokalizaci podnikatelských aktivit v území při minimálních
negativních dopadech na životní prostředí a posílení soudržnosti obyvatel území,

-

posilovat stabilitu osídlení včetně přiměřeného rozvoje druhého bydlení a
vybavenosti s ohledem na širší region,

-

při urbanistickém rozvoji a intenzifikací využití zastavěného území minimalizovat
fragmentaci krajiny a vytvořit podmínky ke zvyšování biodiverzity krajiny,

Kód
Popis problému
problému
MĚÚ PODBOŘANY, STAVEBNÍ A VYVLASTŇOVACÍ
ÚŘAD - ÚÚP

Zdůvodnění

stav
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HZ 37

Zvýšená prašnost a hlučnost prostředí –
silnice I/6

HZ 38

Chybějící odkanalizování

HZ 39

Staré ekologické zátěže

HZ 40

Vysoký podíl lokálních topenišť

DZ 21

Nevyhovující parametry silnice I/6

DZ 22

Jediná přístupová komunikace

DZ 23

Kolizní křižovatka

DZ 24

Nevyhovující parametry silnice 2243

UZ 19

Podvyužívaná území

UZ 20

Fotovoltaické elektrárny

L-27

Silnice R6 x RBC 1502 Vlčí hora

L-28

Silnice R6 x NRBK K53 Střela,
Rabštejn – Pochvalovská stráň

MĚÚ PODBOŘANY, STAVEBNÍ A VYVLASTŇOVACÍ
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Zatížení hlukem a
prašností obcí podél
silnice I/6 (Černčice,
Petrohrad)
Bílenec – chybí
veřejná kanalizace
Staré ekologické
zátěže zemědělského
areálu – černčice směr
Mukoděly
Domácnosti se vracejí
k vytápění míně
kvalitními palivy

- je řešeno
v ZÚK,
-vydané ÚR
řešeno v ÚP
Závada
mimo
řešitelnost v
ÚPD
Závada
mimo
řešitelnost v
ÚPD
- je řešeno
v ZÚK,
-vydané ÚR
Řešit v ÚP

Místo častých
dopravních nehod
(Bílenec – Petrohrad)
Obec je závislá na
jediné přístupové
komunikaci, která
z obce dále
nepokračuje. (Bílenec)
Úsek častých nehod
- je řešeno
(Petrohrad x Černčice) v ZÚK,
-vydané ÚR
= přeložka
silnice I/6 R6
Nevyhovující
Závada
parametry zatáčky v
mimo
Černčicích
řešitelnost v
ÚPD
Brownfields –
Řešeno
Petrohrad (pivovar)
v ÚP
Narušování krajinného Řešit v ÚP.
rázu
Kolize koridoru
- vydáno
silnice R6
ÚR na
s regionálním
silnici R6
biocentrem RBC 1502
Vlči hora
Kolize koridoru
- vydáno
silnice R6
ÚR na
s nadregionálním
silnici R6
biokoridorem NRBK
K53 Střela, RabštejnPochvalovská stráň
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Starosta:
adresa úřadu:
tel.:
datová schránka:
web:
sídla:
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Ladislav Gál
Podbořanský Rohozec 6, 441 01 Podbořany
415 213 136
8bfjdri
http://www.prohozec.snadno.eu
-
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Sledovaný jev
Kód obce
1
1
1
2
2
3
3
6
8
8
8
8
8
11
11
17
18
22
23
24
27
28
29
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
37
37
37
37
37
37

Počet obyvatel
Přirozený přírůstek
Saldo migrace
Podíl obyvatel ve věku 0 - 14 let na celkovém počtu obyvatel (%)
Počet obyvatel ve věku 0 - 14 let
Podíl obyvatel ve věku 65 let a více na celkovém počtu obyvatel (%)
Počet obyvatel ve věku 65 let a více
Počet částí obce
Podíl nezaměstnaných osob (%)
Počet uchazečů o zaměstnání - dosažitelní
Počet uchazečů o zaměstnání
Počet uchazečů - absolventů
Počet uchazečů - evidence nad 12 měsíců
Počet dokončených bytů
Počet dokončených bytů v rodinných domech
Počet hromadných ubytovacích zařízení celkem
Počet lázeňských léčeben
Podíl zemědělské půdy z celkové výměry (%)
Podíl orné půdy ze zemědělské půdy (%)
Podíl trvalých travních porostů ze zemědělské půdy (%)
Podíl zastavěných a ostatních ploch z celkové výměry (%)
Podíl vodních ploch z celkové výměry (%)
Podíl lesů z celkové výměry (%)
Orná půda - rozloha (ha)
Chmelnice - rozloha (ha)
Vinice - rozloha (ha)
Zahrady - rozloha (ha)
Ovocné sady - rozloha (ha)
Trvalé travní porosty - rozloha (ha)
Lesní půda - rozloha (ha)
Vodní plochy - rozloha (ha)
Zastavěné plochy - rozloha (ha)
Ostatní plochy - rozloha (ha)
Zemědělská půda - rozloha (ha)
Celková výměra (ha)
Koeficient ekologické stability
Živě narození
Zemřelí
Přistěhovalí
Vystěhovalí
Průměrný věk
Počet obyvatel ve věku 15 - 64 let

Nejčerstv
ější údaj
566608
124 [3]
-4 [3]
-5 [4]
12,9 [3]
16 [3]
14,5 [3]
18 [3]
1 [3]
11,1 [3]
11 [5]
13 [5]
- [5]
4 [5]
- [4]
- [4]
- [6]
- [3]
77,2 [3]
25,5 [3]
73,6 [3]
9,8 [3]
3,3 [3]
9,7 [3]
111 [3]
- [3]
- [3]
3 [3]
1 [3]
319 [3]
55 [3]
18 [3]
6 [3]
49 [3]
434 [3]
562 [3]
2,39 [3]
- [4]
4 [4]
1 [4]
6 [4]
43,7 [3]
90 [3]

Poznámky:
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[1] ve sloupci Sledovaný jev se uvádí číslo řádku sledovaného jevu podle přílohy 1
části B k Vyhlášce 500/2006Sb.
[2] zdroj ČÚZK
[3] období: 31.12.2013
[4] období: rok 2013
[5] období: 31.3.2014
[6] období: 31.12.2012

Název obce
Katastrální území:

Název
Podbořanský Rohozec
Podbořanský Rohozec

Rozloha obce:
Počet obyvatel:
Zeměpisné souřadnice
Nadmořská výška
První písemná zmínka

562 ha
124
50°12′33″ s. š., 13°15′57″ v. d.
491m n m.
1424

Zemědělská půda

434 ha

Orná půda
Vinice
Chmelnice
Zahrady
Ovocné sady
Trvalé travní porosty

111 ha
3 ha
1 ha
319 ha

VYBAVENOST OBCE
Vodovod
Kanalizace (ČOV)
Plynovod
Telefonní síť

Ano
Ne
Ne
Ano

Škola
Policie
Pošta
Zdravotnické zařízení

Ne
Ne
Ne
Ne

Kód
566608
723223

Lesní pozemky
Vodní plochy
Zastavěné plochy
Ostatní plochy

55 ha
18 ha
6 ha
49 ha

STAV ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE
Název
ÚP Podbořanský
Rohozec

Zákon
183/2006 Sb.

Účinnost od
10.5.2012

Platnost do

Sociodemografické podmínky
MĚÚ PODBOŘANY, STAVEBNÍ A VYVLASTŇOVACÍ
ÚŘAD - ÚÚP
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Vývoj počtu obyvatel (vždy k 31.12.)
Trend 1994 1995 1996 1997 1998
118 117 111 108 106
2004 2005 2006 2007 2008
126 126 123 128 127
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1999
106
2009
126

2000
97
2010
127

2001
128
2011
127

2002
125
2012
133

2003
122
2013
124

GRAF
140
120
100
80
60

Řada 1

40
20
0
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Věková
skupina
Celkem
Muži
Ženy
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0-14

15-64

65 a více

Průměrný věk

16
65
59

90

18

43,7

GRAF

ORP

15,2

Podbořanský Rohozec

68,5

12,9

0%

10%

16,3

72,6

20%

30%

40%

50%

14,5

60%

70%

80%

90%

100%

Vývoj nezaměstnanosti
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2011
Počet uchazečů – celkem
15
Počet uchazečů – absolventi
0
Počet uchazečů – nad 12 měsíců 6
Míra nezaměstnanosti v %
22,4

2013
13
0
4
11,1

GRAF

2013

13

2011

0

15

0

5
Počet uchazečů celkem

4

0

10
Absolventi

MĚÚ PODBOŘANY, STAVEBNÍ A VYVLASTŇOVACÍ
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6

20

25

Počet uchazečů nad 12 měsíců
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Podnikatelský subjekt podle převažující činnosti
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových
vozidel
Ubytování, stravování a pohostinství
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení
Rostlinná a živočišná výroba
Lesnictví a těžba dřeva
Výroba oděvů
Zpracování dřeva, výroba dřevěných výrobků, kromě
nábytku
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě
strojů a zařízení
Specializované stavební činnosti

Počet
evidovaných
1
8
1
4
2
6

Počet evidovaných
Velkoobchod a maloobchod; opravy
a údržba motorových vozidel
Ubytování, stravování a
pohostinství

1

Veřejná správa a obrana; povinné
sociální zabezpečení

6

Rostlinná a živočišná výroba
8
Lesnictví a těžba dřeva

0
0
0

Výroba oděvů

2

Zpracování dřeva, výroba dřevěných
výrobků, kromě nábytku

4

1

Výroba kovových konstrukcí a
kovodělných výrobků, kromě strojů
a zařízení
Specializované stavební činnosti

SWOT analýza
MĚÚ PODBOŘANY, STAVEBNÍ A VYVLASTŇOVACÍ
ÚŘAD - ÚÚP
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Horninové prostředí a geologie
SILNÉ STRÁNKY
 výskyt ložisek nerostných surovin

SLABÉ STRÁNKY
xxxxx

PŘÍLEŽITOSTI
 nalezení nových ložisek

HROZBY
 zákaz těžby – ochrana přírody a krajiny

Vodní režim
SILNÉ STRÁNKY
 neznečištěné vodoteče
 není zde záplavová oblast

PŘÍLEŽITOSTI
 instalace vhodných technologií čištění

SLABÉ STRÁNKY
 četné meliorace, úpravy vodních toků
 omezené množství srážek – srážkový
stín na Podbořansku
 chybějící finanční prostředky na
instalaci vhodných technologií čištění
odpadních vod
HROZBY

odpadních vod

 revitalizace vodních toků, obnova jejich
biologického významu

 zadržení vody prostřednictvím rybníků
 přehodnocení účinnosti meliorací

Hygiena životního prostředí
SILNÉ STRÁNKY


neznečištěné ovzduší průmyslem

SLABÉ STRÁNKY
 nebezpečí starých ekologických zátěží v
zemědělských areálech

 chybějící čištění odpadních vod
 zatížení vojenskou technikou a zvýšení

hlučnosti při cvičení AČR (vozidla, letadla)

PŘÍLEŽITOSTI
 instalace vhodné technologie čištění
odpadních vod

HROZBY
 zhoršení životních podmínek nepřiměřenou
těžbou

Ochrana přírody a krajiny
SILNÉ STRÁNKY
 minimální požadavky na rozšíření
zastavěného území

 stabilita přírodních ploch Doupovských hor
 silná právní ochrana území NATURA
 zemědělská činnost nezasahuje do
MĚÚ PODBOŘANY, STAVEBNÍ A VYVLASTŇOVACÍ
ÚŘAD - ÚÚP

SLABÉ STRÁNKY
 zatížení vojenskou technikou a zvýšení

hlučnosti při vojenských cvičeních (vozidla,
letadla)
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přírodních ploch

 navazující přírodní plocha Doupovské hory
PŘÍLEŽITOSTI
 dotace z veřejných rozpočtů
 správa a ochrana původních přírodních
společenství

HROZBY
 ložiska nerostných surovin – možná těžba
 nedostatek lidského potenciálu ke správě a
údržbě krajiny

 obnova vodních toků a vodních ploch jako

 rozšíření zemědělské výroby

biotopu

 zavedení plošné ochrany území na úrovni
CHKO

 vymezení chráněných území, popř.

bezzásahových zón – Doupovské hory

 rozšíření správního území obce

Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa
SILNÉ STRÁNKY
 přirozená skladba lesních porostů
 zemědělská krajina
 rozšířování lesních pozemků

SLABÉ STRÁNKY

PŘÍLEŽITOSTI
 přehodnocení účinnosti meliorací
 obnova původních mezí

HROZBY

Veřejná dopravní a technická infrastruktura
SILNÉ STRÁNKY
 zajištěná veřejná doprava v základním
rozsahu

 místní letiště pro leká letadla
 obec má vodovod

PŘÍLEŽITOSTI
 instalace vhodné technologie čištění
odpadních vod

SLABÉ STRÁNKY
 nedostatečná obslužnost veřejnou dopravou
ve volných dnech, svátcích

 chybějící chodníky
 chybějící čištění odpadních vod
 nepropojenost území na železniční dopravu
 využívání místních komunikací armádou ČR
HROZBY
 otevírání ložisek – zatížení dopravní sítě

 zřízení úplné technické vybavenosti pro
rozvoj či stabilitu v území

 obnova původních tras podél Doupovských
hor

 zřízení hipostezek

MĚÚ PODBOŘANY, STAVEBNÍ A VYVLASTŇOVACÍ
ÚŘAD - ÚÚP
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Sociodemografické podmínky
SILNÉ STRÁNKY
 poměrná stabilita obyvatel
 přítomnost chalupářů – zamezení chátrání

SLABÉ STRÁNKY
 omezená obč. vybavenost
 nutnost dojíždět za vzděláním, kulturou
 problém VVP Hradiště – vojenský prostor
 omezená nabídka pracovních příležitostí
 chybí ubytovací zařízení a stravovací zařízení
 chybí MŠ a ZŠ
 chybí lékařská péče v místě

PŘÍLEŽITOSTI
 zlepšení vzhledu obce
 rekreační bydlení v původní sídelní struktuře
 Doupovské hory – jedinečný přírodní prostor

HROZBY
 rozšíření aktivit ve vojenském prostoru
 zhoršení životních podmínek nepřiměřenou

obytných objektů




těžbou
stagnující počet obyvatel, stárnutí
obyvatelstva
odliv obyvatelstva v produktivním věku

Bydlení
SILNÉ STRÁNKY
 atraktivní klidné bydlení v krajině – výhledy,


kontakt s přírodními prvky
vymezení dostatečných ploch pro rodinné
domy, přiměřené ceny pozemků a
nemovitostí

 nízká hustota obyvatel
PŘÍLEŽITOSTI
 získání atraktivních parcel v malých sídlech


v kontaktu s jádrovými plochami, kulturními
památkami
optimální příležitost spojení bydlení a
podnikání

SLABÉ STRÁNKY
 kvalita bytového fondu
 omezená občanská vybavenost
 nutnost dojížďky za prací, vzděláním a
kulturou

HROZBY
 „území vykazující relativně vyšší míru


problémů z hlediska udržitelného rozvoje
území“
Výstavba v některých místech je omezena
jiným využitím území

Rekreace
SILNÉ STRÁNKY
 atraktivní přírodní prostředí
 území je využíváno i pro individuální rekreaci

SLABÉ STRÁNKY
 nedostatečná prostupnost krajiny
 nedostatečné turistická infrastruktura

PŘÍLEŽITOSTI
 VVP Hradiště
 Doupovské hory – jedinečný přírodní prostor
 obnova původních tras podél Doupovských

HROZBY
 střet se zájmovým územím armády
ČR

– chalupy

hor

MĚÚ PODBOŘANY, STAVEBNÍ A VYVLASTŇOVACÍ
ÚŘAD - ÚÚP
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 rozvoj agroturistiky – hipostezky
 prohloubení sportovně rekreačního

potenciálu Doupovských hor zřízením: tras,
rozhleden, památky, tradice, propagace

Hospodářské podmínky
SILNÉ STRÁNKY
 dostatek pracovních sil

SLABÉ STRÁNKY
 nutnost dojíždět za prací
 omezená nabídka pracovních příležitostí
 problém VVP Hradiště – vojenský prostor
 využití zemědělských areálů, jejich stavebně

PŘÍLEŽITOSTI
 ložiska nerostných surovin – možná těžba
 vznik nových profesí a dovedností ve vztahu

HROZBY
 „území vykazující relativně vyšší míru

technický stav



k Doupovským horám
rozvoj turistických aktivit

PODBOŘANSKÝ
ROHOZEC

problémů z hlediska udržitelného rozvoje
území“
rozšíření aktivit ve vojenském prostoru


 odliv obyvatel v produktivním věku

Kód obce: 566608 Rozloha obce: 562 ha

MĚÚ PODBOŘANY, STAVEBNÍ A VYVLASTŇOVACÍ
ÚŘAD - ÚÚP

Počet obyvatel: 124
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kritérium

dílčí suma
+/+/-

+

ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Koeficient
Obec/ORP
Vyšší než průměr
STAV OKOLNÍ
ekologické
2,39/0,56
ORP = plus,
KRAJINY

+

Dobývací prostory

-

stability – KES

HORNINOVÉ
PROSTŘEDÍ

Chráněná ložisková území
Poddolovaná území
Sesuvná území
Stará důlní díla

OCHRANA PŘÍRODY A
KRAJINY

Chráněná území a NATURA
2000
Přírodní park
Významné vyhlídkové body

HYGIENA ŽIV.
PROSTŘEDÍ

Zatížení hlukem, prachem

VODNÍ REŽIM

Vodní zdroje

Ekologické zátěže

Záplavová území

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

ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ
Vzdálenost od významných
Sil. I. a II. tř.; do 5
EKONOMICKÁ
komunikací
km = plus, nad 5
ATRAKTIVITA ÚZEMÍ
Dostupnost veřejnou dopravou

PLOCHY ROZVOJE

Atraktivní místo pro cestovní
ruch
Průmyslová výroba
Plochy výroby a skladování

PRACOVNÍ
PŘÍLEŽITOSTI

% obyvatel vyjíždějící za prací
– 8,87/10,57
% z dosažitelných uchazečů –
8,87/7,21

VYBAVENOST ÚZEMÍ
TECH.

Zásobování vodou
Zásobování plynem

MĚÚ PODBOŘANY, STAVEBNÍ A VYVLASTŇOVACÍ
ÚŘAD - ÚÚP

km = mínus
Dobrá = plus,
špatná = mínus
ano = plus, ne =
mínus
ano = plus, ne =
mínus
ano = plus, ne =
mínus
Vyšší než průměr
ORP = mínus,
Nižší než průměr
ORP = plus
Vyšší než průměr
ORP = mínus,
Nižší než průměr
ORP = plus
ano = plus, ne =
mínus
ano = plus, ne =

+

-

+

+
+
+
+
-

+

+

+
-

O

+

+

O

+
O
-

+
-

-
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mínus
ano = plus, ne =
mínus

-

ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL
Vzdálenost od významných
Sil. I. a II. tř.; do 5
POLOHA A
komunikací
km = plus, nad 5
DOSTUPNOST
Dostupnost veřejnou dopravou
Kulturní zařízení

OBČANSKÁ
VYBAVENOST

zdravotnictví
školství
Sociální oblast
Sportovní zařízení
Možnost každodenní rekreace

REKREACE

Turistické stezky
Turistické zajímavosti
Cyklostezky a cyklotrasy

SOCIODEMOGRAFICKÉ Index změn počtu obyvatel –
93,23/99,63
UKAZATELE
Index stáří – obec/ORP
112,5/107,31
Podíl obyvatel
s vysokoškolským vzděláním
%
- 1,9/5,2

km = mínus
Dobrá = plus,
špatná = mínus
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 = plus, ne =
mínus
ano = plus, ne =
mínus
ano = plus, ne =
mínus
Vyšší než průměr
ORP = plus,
Nižší než průměr
ORP = mínus
Vyšší než průměr
ORP = mínus,
Nižší než průměr
ORP = plus
Vyšší než průměr
ORP = plus,
Nižší než průměr
ORP = mínus

-

-

-

+
-

+

+
+
-

-

Problémy k řešení
-

zohlednit výstavbu cyklotras a cyklostezek pro podporu cestovního ruchu,
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-

respektovat území vymezených částí regionálního a nadregionálního ÚSES,

-

posílit sídelní funkci s ohledem na místní možnosti včetně posílení infrastruktury,
zejména rekreační vybavenosti

-

při rozvoji podnikatelských aktivit preferovat zachování podmínek kvalitního
životního prostředí,

-

vytvářet územní podmínky pro zařízení rekreace

-

je nutné respektovat zásady ochrany kulturních památek

-

je nutné respektovat zásady ochrany urbanistických hodnot území, prostorové
uspořádání krajiny a sídel, chránit historický půdorys sídel, v návaznosti na
hodnotné soubory staveb respektovat charakter zástavby,

-

při návrhu nových rozvojových ploch upřednostňovat volné plochy v zastavěném
území, brownfields a plochy s III. a IV. třídou ochrany ZPF,

-

je nutné respektovat záměry stanovené platným Plánem rozvoje vodovodů a
kanalizací Ústeckého kraje,

-

návrhem lokálního systému ekologické stability přispět ke zvýšení retenčních
schopností území obcí,

-

zajistit, aby výstavbou komunikací nevznikaly v území bariéry, zhoršující odtok
vody z území,

-

respektovat území soustavy NATURA 2000 - evropsky významné lokality,
NATURA 2000 – ptačí oblast

-

vytvářet územní podmínky pro rozvoj cestovního ruchu a služeb,

-

vymezovat plochy pro lokalizaci podnikatelských aktivit v území při minimálních
negativních dopadech na životní prostředí a posílení soudržnosti obyvatel území,

-

posilovat stabilitu osídlení včetně přiměřeného rozvoje druhého bydlení a
vybavenosti s ohledem na širší region,

-

při urbanistickém rozvoji a intenzifikací využití zastavěného území minimalizovat
fragmentaci krajiny a vytvořit podmínky ke zvyšování biodiverzity krajiny,

Kód
problém
u
HZ 41

Popis problému Zdůvodnění

stav

Chybějící

Řešeno v

Podbořanský Rohozec – chybí veřejná
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HZ 42

odkanalizování
Vysoký podíl
lokálních topenišť

DZ 25

Přesun vozidel
AČR

DZ 26

Nepropojenost
území na železnici

DZ 27

Nepropojenost
území na hlavní
tahy
Absence chodníků
u průjezdní
komunikace
El. vedení 400 kV
(ER1) x NRBK
K45
El. vedení 400 kV
(ER1) x CHLÚ
El. vedení 400 kV
(ER1) x ložisko
nerostných surovin
El. vedení 400 kV
(ER1) x DP
El. vedení 400 kV
(ER1) x NATURA
2000
El. vedení 400 kV
(ER1) x NATURA
2000
El. vedení 400 kV
(ER1) x ochrana
lesa
Rozvojová plocha
bydlení x OP
hřbitova

DZ 28
L-29
L-30
L-31
L-32
L-33
L-34
L-35
L-36

III. ÚPLNÁ AKTUALIZECE 2014

kanalizace
Domácnosti se vracejí k vytápění míně
kvalitními palivy

ÚPD
Závada mimo
řešitelnost v
ÚPD
Přesun vozidel AČR do vojenského
Závada mimo
prostoru VVP Hradiště po silnicích II a III řešitelnost v
třídy
ÚPD
Správní území obce nemá propojení na
Závada mimo
železnici, z toho vyplývá i průjezd AČR
řešitelnost v
územím.
ÚPD
Velká dojezdová vzdálenost na napojení Závada mimo
na silnici I/27 a I/6
řešitelnost v
ÚPD
Chybí chodníky u průjezdní komunikace
Závada
mimo řešení
v ÚP
Kolize návrhu koridoru el. vedení 400 kV Řešeno v ÚP
s NRBK K45
Kolize návrhu koridoru el. vedení 400 kV
s CHLÚ Dětaň IV, Nepomyšl II.
Kolize návrhu koridoru el. vedení 400 kV
s ložiskem nerostných surovin Dětaň
západ, Dětaň sever
Kolize návrhu koridoru el. vedení 400 kV
s DP Dětaň IV
Kolize návrhu koridoru el. vedení 400 kV
s NATURA 2000 EVL Doupovské hory

Řešeno v ÚP
Řešeno v ÚP
Řešeno v ÚP
Řešeno v ÚP

Kolize návrhu koridoru el. vedení 400 kV Řešeno v ÚP
s NATURA 2000 Ptačí oblast
Kolize návrhu koridoru el. vedení 400 kV Řešeno v ÚP
s OP lesa
Kolize návrhu plochy pro bydlení BI 3 a Řešeno v ÚP
BI 4 s OP hřbitova

VROUTEK
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Starosta:
Jaromír Kubelka
adresa úřadu:
Náměstí Míru 166, 439 82 Vroutek
tel.:
415 218 009
datová schránka:
iyjbtza
web:
http://www.vroutek.net
sídla: Lužec, Mukoděly, Skytaly, Vesce u Drahonic Mlýnce,Vidhostice,Vrbička
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Ve správním obvodu Města Vroutek jsou tato sídla:








Lužec
Mukoděly
Skytaly
Vesce u Drahonic
Mlýnce
Vidhostice
Vrbička
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Sledovaný jev
Kód obce
1
1
1
2
2
3
3
6
8
8
8
8
8
11
11
17
18
22
23
24
27
28
29
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
37
37
37
37
37
37

Počet obyvatel
Přirozený přírůstek
Saldo migrace
Podíl obyvatel ve věku 0 - 14 let na celkovém počtu obyvatel (%)
Počet obyvatel ve věku 0 - 14 let
Podíl obyvatel ve věku 65 let a více na celkovém počtu obyvatel (%)
Počet obyvatel ve věku 65 let a více
Počet částí obce
Podíl nezaměstnaných osob (%)
Počet uchazečů o zaměstnání - dosažitelní
Počet uchazečů o zaměstnání
Počet uchazečů - absolventů
Počet uchazečů - evidence nad 12 měsíců
Počet dokončených bytů
Počet dokončených bytů v rodinných domech
Počet hromadných ubytovacích zařízení celkem
Počet lázeňských léčeben
Podíl zemědělské půdy z celkové výměry (%)
Podíl orné půdy ze zemědělské půdy (%)
Podíl trvalých travních porostů ze zemědělské půdy (%)
Podíl zastavěných a ostatních ploch z celkové výměry (%)
Podíl vodních ploch z celkové výměry (%)
Podíl lesů z celkové výměry (%)
Orná půda - rozloha (ha)
Chmelnice - rozloha (ha)
Vinice - rozloha (ha)
Zahrady - rozloha (ha)
Ovocné sady - rozloha (ha)
Trvalé travní porosty - rozloha (ha)
Lesní půda - rozloha (ha)
Vodní plochy - rozloha (ha)
Zastavěné plochy - rozloha (ha)
Ostatní plochy - rozloha (ha)
Zemědělská půda - rozloha (ha)
Celková výměra (ha)
Koeficient ekologické stability
Živě narození
Zemřelí
Přistěhovalí
Vystěhovalí
Průměrný věk
Počet obyvatel ve věku 15 - 64 let
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Nejčerstv
ější údaj
566934
1858 [3]
-8 [4]
12 [4]
14,2 [3]
263 [3]
16,1 [3]
300 [3]
8 [3]
11,2 [5]
148 [5]
160 [5]
4 [5]
63 [5]
- [4]
- [4]
- [6]
- [3]
58,5 [3]
79,2 [3]
10,1 [3]
11,5 [3]
1,3 [3]
28,7 [3]
2 441 [3]
182 [3]
- [3]
37 [3]
109 [3]
313 [3]
1 512 [3]
68 [3]
57 [3]
550 [3]
3 081 [3]
5 269 [3]
0,73 [3]
16 [4]
24 [4]
74 [4]
62 [4]
42,4 [3]
1295 [3]
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Poznámky:
[1] ve sloupci Sledovaný jev se uvádí číslo řádku sledovaného jevu podle přílohy 1
části B k Vyhlášce 500/2006Sb.
[2] zdroj ČÚZK
[3] období: 31.12.2013
[4] období: rok 2013
[5] období: 31.3.2014
[6] období: 31.12.2012

Název obce
Katastrální území:

Rozloha obce:
Počet obyvatel:
Zeměpisné souřadnice
Nadmořská výška
První písemná zmínka

Název
Vroutek
Vroutek
Lužec
Mukoděly
Skytaly
Vesce u Drahonic
(Mlýnce)
Vidhostice781568
Vrbička749231

Kód
566934
786543
631736
781550
749222
631752

5 269 ha
1 858
50°10′45″ s. š., 13°22′47″ v. d.
332 m n m.
1227

Zemědělská půda

3 081 ha

Orná půda
Vinice
Chmelnice
Zahrady
Ovocné sady
Trvalé travní porosty

2 441 ha
182 ha
37 ha
109 ha
313 ha

Lesní pozemky
Vodní plochy
Zastavěné plochy
Ostatní plochy

1 512 ha
68 ha
57 ha
550 ha

VYBAVENOST OBCE
Vodovod
Kanalizace (ČOV)
Plynovod
Telefonní síť

Ano (kromě: Mukoděly, Vrbička, Skytaly a Vesce z vrtu, Lužec)
Ano (jen Vroutek)
Ano (jen Vroutek)
Ano

Škola
Policie
Pošta
Zdravotnické zařízení

Mateřská škola, Základní škola
Ne
Ano
Praktický lékař, Stomatolog, Domov pro seniory

STAV ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE
Název
Zákon
ÚPN SÚ Vroutek
50/1976 Sb.
Je pořizován nový ÚP Vroutek
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Sociodemografické podmínky
Vývoj počtu obyvatel (vždy k 31.12.)
Trend 1994 1995 1996 1997 1998
1 900 1895 1881 1874 1867
2004 2005 2006 2007 2008
1919 1930 1974 1996 2017

1999
1856
2009
2002

2000
1855
2010
1989

2001
1879
2011
1900

2002
1868
2012
1854

2003
1898
2013
1858

GRAF
2050

2000

1950

1900

Řada 1

1850

1800

1750
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Věková
skupina
Celkem
Muži
Ženy
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0-14

15-64

65 a více

Průměrný věk

263
942
916

1295

300

42,4

GRAF

ORP

15,2

68,5

16,3

Vroutek

14,2

69,7

16,1

0%

10%

20%

30%

40%
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60%
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Vývoj nezaměstnanosti
2011
Počet uchazečů – celkem
Počet uchazečů – absolventi
Počet uchazečů – nad 12 měsíců
Míra nezaměstnanosti v %

2013
131
8
40
13,1

160
4
63
11,2

GRAF

2013

160

2011

4

131

0

50
Počet uchazečů celkem

8

100
Absolventi
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250

Počet uchazečů nad 12 měsíců
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Podnikatelský subjekt podle převažující činnosti
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových
vozidel
Ubytování, stravování a pohostinství
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení
Rostlinná a živočišná výroba
Lesnictví a těžba dřeva
Výroba oděvů
Zpracování dřeva, výroba dřevěných výrobků, kromě
nábytku
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě
strojů a zařízení
Specializované stavební činnosti

Počet
evidovaných
10
21
4
32
1
3
4
6
29

GRAF
Počet evidovaných
Velkoobchod a maloobchod;
opravy a údržba motorových
vozidel
Ubytování, stravování a
pohostinství

10

Veřejná správa a obrana; povinné
sociální zabezpečení

29

Rostlinná a živočišná výroba

21

Lesnictví a těžba dřeva
6

4

Výroba oděvů
4
Zpracování dřeva, výroba
dřevěných výrobků, kromě nábytku

3
1

32

Výroba kovových konstrukcí a
kovodělných výrobků, kromě strojů
a zařízení
Specializované stavební činnosti
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SWOT analýza
Horninové prostředí a geologie
SILNÉ STRÁNKY
 specifický výskyt hornin a nerostů - kaolinové



jíly - Skytaly
významná ložiska stavebních surovin:
bentonit (Skytaly)

SLABÉ STRÁNKY
 nezájem ze strany obyvatelstva o jakoukoliv








PŘÍLEŽITOSTI

těžbu
chybějící zpracovatelský průmysl
dopravní zátěž spojená s těžbou surovin v
území
zvýšená prašnost v důsledku těžby a dopravy
vytěžené suroviny
zvýšený hluk v důsledku těžby a dopravy
vytěžené suroviny
poddolované území
sesuvná území (Vroutek, Lužec)
uložení nevhodných odpadů v místě bývalé
těžby – lokalita Vroutek – Mukoděly, Vroutek
– směr Kružín

HROZBY
 devastace krajiny
 koncentrace dopravních a hygienických
problémů – prašnost, hluk

 střety ložisek surovin s limity využití území
omezují množnost těžby

 zpětné ukládání nevhodných odpadů:

Vodní režim
SILNÉ STRÁNKY
 prameniště vodních toků v prostoru Vroutek,
 možnost zachování neznečištěných vodotečí
 omezený výskyt záplavových oblastí
 zdroje minerálních vod v území (Vroutek)

SLABÉ STRÁNKY
 chybějící zásoby povrchové vody – údolní
nádrže

 zásah do vodního režimu provedenými




PŘÍLEŽITOSTI
 instalace vhodných technologií čištění





odpadních vod do malých sídel – domovní
ČOV
revitalizace vodních toků, obnova jejich
biologického významu
budování poldrů, obnova přirozených
retenčních prostor v krajině
revitalizace vodních toků včetně břehových
porostů a rybníků
zadržení vody prostřednictvím rybníků

MĚÚ PODBOŘANY, STAVEBNÍ A VYVLASTŇOVACÍ
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melioracemi (Nebeský rybník)
chybějící čištění odpadních vod malých sídel
– malá sídla nedosáhnou na centrální
likvidaci odpadních vod (Mukoděly,
Vidhostice, Lužec, Vesce, Mlýnce, Skytaly,
Vrbička)
zanášení vodních toků a rybníků
není centrální dodávka pitné vody Mukoděly, Lužec, Vesce, Vrbička, - jsou
odkázána na vlastní zdroj vody

HROZBY
 podnikání bez odpovídajícího čištění
odpadních vod

 zrušení Kryrského rybníka
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 čerpání minerální vody

Hygiena životního prostředí
SILNÉ STRÁNKY
 minimální počet středních zdrojů znečištění
životního prostředí

 většina velkých sídel je napojena na ČOV
 velká část území není znečišťována
významnými zdroji emisí

SLABÉ STRÁNKY
 případné ekologické zátěže zemědělských
areálů

 ložiska nerostných surovin ( kaolin), možná
těžba

 domácnosti se vrací k vytápění méně

kvalitními palivy – místní znečištění ovzduší

 některé obce nemají vybudovanou kanalizaci
s ČOV

 přelétání hnojiv z polí do obytného území –
Animo (vepřín)

PŘÍLEŽITOSTI
 likvidace starých ekologických zátěží
 zřízení úplné technické vybavenosti pro



rozvoj či stabilitu malých sídel
snížení dopravního zatížení zastavěného
území obcí realizací přeložek a obchvatů
silnic II. a III. Třídy
vybudování systému splaškové
kanalizace a ČOV v obcích – jen
domovní ČOV

HROZBY
 těžba kaolinu bez dalšího zpracování v





regionu – horšení životního prostředí v
důsledku těžby a následné dopravy mimo
region
další zásahy do původní krajiny
zpožďování výstavby rychlostní komunikace
R6 a přeložky I/27
další zdražování plynu a elektřiny – návrat k
vytápění nekvalitním uhlím, dřevem atd. –
místní znečištění ovzduší

Ochrana přírody a krajiny
SILNÉ STRÁNKY
 stabilita přírodních ploch Doupovských hor
(Kružín, Dubový vrch)

SLABÉ STRÁNKY
 zranitelnost území v důsledku nadměrné
těžby kaolinu (v případě těžby – Skytaly)

 zachovaná původní společenství
 silná právní ochrana území EVL NATURA




2000, ptačí oblast NATURA 2000,
maloplošná ochrana přírodních památek –
Vrbička, Mlýnce, Lužec (VKP)
navazující přírodní plochy – Rakovnická
pahorkatina, Doupovské hory
zemědělská činnost nezasahuje do
přírodních ploch - Kozinec

PŘÍLEŽITOSTI
 správa a ochrana původních přírodních
společenství

HROZBY
 další zásahy do původní krajiny –

fotovoltaické elektrárny – směr Mukoděly

 obnova vodních toků, a vodních ploch jako

 problematická realizace lokálního ÚSES na







biotopu
zavedení plošné ochrany území na úrovni
CHKO – Vrbička (Karlovarsko)
vymezení chráněných území, popř.

MĚÚ PODBOŘANY, STAVEBNÍ A VYVLASTŇOVACÍ
ÚŘAD - ÚÚP



kvalitních půdách – Lužec, Skytaly
možné omezení rozvoje sídel, které leží v
území NATURA 2000 (Vrbička)
narušení krajiny v důsledku realizace
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bezzásahových zón – Doupovské hory,
Kozinec
doplnit ÚSES o lokální prvky v zemědělsky
využívané krajině (biokoridory, biocentra,
interakční prvky plošné a liniové...), snížení
větrné a vodní eroze
koordinace návaznosti ÚSES při hranicích
obcí

sportovního areálu vč. Golfového hřiště v
Lužci

Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa
SILNÉ STRÁNKY
 zemědělská krajina
 realizované investice do ZPF – meliorace,

SLABÉ STRÁNKY

chmelnice

 tradiční produkce chmele – Mukoděly,
Vidhostice

 přirozená skladba lesních porostů
 odolnost lesa vůči nárazovému větru
 velká zalesněnost území
PŘÍLEŽITOSTI
 obnova původních mezí

HROZBY
 zábor kvalitní půdy pro sportovní
areál v Lužci

Veřejná dopravní a technická infrastruktura
SILNÉ STRÁNKY
 průchod silnic II. třídy územím – dobré
napojení na celostátní síť – II/226

 celostátní i regionální železnice, vlečky –






nákladní nádraží, č. 160
střední dosažitelnost území – cca 8 km
vybavení území účelovými komunikacemi,
včetně potřeb AČR
velká část území je zásobována vodou z
veřejného vodovodu
územím prochází železniční trať Most – Plžeň
na území se nachází řízená skládka
komunálního odpadu (Vrbička), ve většině
větších obcí funguje systém základního
třídění odpadů a sběr nebezpečných odpadů
(sběrné dvory)

PŘÍLEŽITOSTI
 zachování a podpora regionálním tratím
 vytvoření vhodného systému čištění
odpadních vod – malá sídla

MĚÚ PODBOŘANY, STAVEBNÍ A VYVLASTŇOVACÍ
ÚŘAD - ÚÚP

SLABÉ STRÁNKY
 omezené zdroje pitné vody, malá sídla nejsou







vybaveny kanalizací, problém rentability
vložených investic
v malých sídlech chybějí chodníky
nevyhovující části silnic: Vroutek, Vrbička
nejsou vybudovány trasy a další zázemí pro
místní cyklistickou dopravu
některé obce nemají veřejný vodovod
omezení výstavby v bezpečnostním pásmu
VVTL a produktovodu
omezení vlakových spojů

HROZBY
 rušení regionálních tratí
 zatížení dopravní sítě (otevírání nových
ložisek kaolinu)
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 rozvoj agroturistiky – hipostezky – Gela 



Vrbička
výstavby R6 – ideální napojení na hlavní
město, SRN
vybudování cyklostezek
propojení průmyslové zóny Podbořany se
správním územím Vroutku
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 zpožďování výstavby přeložky R6

Sociodemografické podmínky
SILNÉ STRÁNKY
SLABÉ STRÁNKY
 dostupnost dalších regionálních sídel (Kadaň,
 omezená nabídka pracovních příležitostí
Chomutov, Žatec, Karlovy Vary, Plzeň)

 dobrá dostupnost hlavního města
 v obci funguje systém škol – mateřská škola,


základní škola
historická sídla, osobitost urbanizovaných
prostorů

(zemědělství)

 zanedbaná malá sídla (osídlení starší
generací)

 chybějící nemocniční zařízení v ORP
 omezená specializovaná lékařská péče
 zánik malých sídel včetně historických a pam.
chráněných staveb (Lužec, Mlýnce, Skytaly,
Vesce, Mukoděly)

PŘÍLEŽITOSTI
 Doupovské hory – jedinečný přírodní prostor
 obnova malých sídel do původní velikosti a



HROZBY
 zhoršení životních podmínek nepřiměřenou
těžbou kaolinu (dalších surovin )

urbanistické struktury
rekreační bydlení v původní sídelní struktuře (
malá sídla)
podporovat místní kulturní akce a další
aktivity zachovávající identitu malých obcí

Bydlení
SILNÉ STRÁNKY
 nízká hustota obyvatel
 atraktivní bydlení v krajině – výhledy, kontakt
s přírodními prvky (Vroutek)

SLABÉ STRÁNKY
 omezená obč. vybavenost, v malých sídlech
nedostupná

 nutnost dojíždět za prací, vzděláním, kulturou
 infrastruktura v obcích (občanská


PŘÍLEŽITOSTI
 po vydání ÚP Vroutek bude dostatek
pozemků pro výstavbu RD
 zázemí sportovního areálu Lužec bydlení

MĚÚ PODBOŘANY, STAVEBNÍ A VYVLASTŇOVACÍ
ÚŘAD - ÚÚP

vybavenost, vodovod, kanalizace, ČOV)
často není připravena pro nárůst obyvatel
nedostatek pozemků pro výstavbu RD

HROZBY
 zánik malých sídel
 stagnující počet obyvatel, stárnutí


obyvatelstva
výstavba v některých místech je omezena
limity využití území
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Rekreace
SILNÉ STRÁNKY
 území je využíváno i pro individuální rekreaci




– chaty (malá sídla)
lesy
rozhledna Vochlice
dostatek denní rekreace obyvatel v přírodním
prostředí (některé areály škol jsou otevřeny i
pro denní rekreaci a sport mládeže,
koupaliště, dětská hřiště)

SLABÉ STRÁNKY
 chybí možnost zimní rekreace
 území ORP není typickým turistickým cílem,






PŘÍLEŽITOSTI
 prohloubení sportovně rekreačního




potenciálu Doupovských hor zřízením:
-dalších tras
-obnovou památek, sídel, tradic
-vhodnou propagací
vymezení ploch pro rodinnou rekreaci, jejich
založení na platformě souladu s krajinným
rázem a technickou infrastrukturou
sportovní areály – Kozinec, Lužec

rozsáhlé plochy intenzivně využívané
zemědělské půdy zasahují velkou část území
a nenabízejí velké možnosti k pobytové
rekreaci
obce mohou jen těžko konkurovat velké
turistické přitažlivosti např. Žatce a Karlových
Varů, většinou se v nich jedná pouze o
rekreaci obyvatel (chaty, chalupy), pro
turistiku často nemají vybudovanou nutnou
infrastrukturu (ubytování, stravování – kempy,
tábořiště)
nevyužitý potenciál Doupovských hor pro
agroturistiku, turistiku a rekreaci

HROZBY
 odliv rekreantů realizací
hlubinného úložiště v blízkosti
Vroutku a malých sídel v jeho
správním území

Hospodářské podmínky
SILNÉ STRÁNKY
 možnost pracovních sil
 tradiční produkce chmele
 většina průmyslových podniků je umístěna v

SLABÉ STRÁNKY

PŘÍLEŽITOSTI
 podíl místních firem na investicích do území
 vznik nových odvětví orientovaných na

HROZBY
 odliv obyvatelstva v produktivním věku
 struktura pracovních sil

Podbořanech, mimo Podbořany se nachází
jen výjimečně

obnovu malých sídel, krajiny

 rozvoj turistických aktivit
 výstavba zpracovatelského průmyslu
 najít nové využití pro brownfield, tak aby byly

plnohodnotně zapojeny do organizmu – kravín
(Vroutek)

MĚÚ PODBOŘANY, STAVEBNÍ A VYVLASTŇOVACÍ
ÚŘAD - ÚÚP
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Kód obce: 566934 Rozloha obce: 5 269 ha
Počet obyvatel: 1 858

faktor

kritérium

dílčí suma
+/+/-

O

ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Koeficient
Obec/ORP
Vyšší než průměr
STAV OKOLNÍ
ekologické
0,73/0,56
ORP = plus,
KRAJINY

+

Dobývací prostory

-

stability – KES

HORNINOVÉ
PROSTŘEDÍ

Chráněná ložisková území
Poddolovaná území
Sesuvná území
Stará důlní díla

OCHRANA PŘÍRODY A
KRAJINY

Chráněná území a NATURA
2000
Přírodní park
Významné vyhlídkové body

HYGIENA ŽIV.
PROSTŘEDÍ

Zatížení hlukem, prachem

VODNÍ REŽIM

Vodní zdroje

Ekologické zátěže

Záplavová území

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

ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ
Vzdálenost od významných
Sil. I. a II. tř.; do 5
EKONOMICKÁ
komunikací
km = plus, nad 5
ATRAKTIVITA ÚZEMÍ
Dostupnost veřejnou dopravou

PLOCHY ROZVOJE

Atraktivní místo pro cestovní
ruch
Průmyslová výroba
Plochy výroby a skladování

PRACOVNÍ
PŘÍLEŽITOSTI

% obyvatel vyjíždějící za prací
– 13,24/10,57
% z dosažitelných uchazečů –
7,97/7,21

MĚÚ PODBOŘANY, STAVEBNÍ A VYVLASTŇOVACÍ
ÚŘAD - ÚÚP

km = mínus
Dobrá = plus,
špatná = mínus
ano = plus, ne =
mínus
ano = plus, ne =
mínus
ano = plus, ne =
mínus
Vyšší než průměr
ORP = mínus,
Nižší než průměr
ORP = plus
Vyšší než průměr
ORP = mínus,
Nižší než průměr
ORP = plus

+

-

-

+
+
+
+

+
-

-

+

O

-

+
+
+

+

-
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VYBAVENOST ÚZEMÍ
TECH.
INFRASTRUKTUROU

Zásobování vodou
Zásobování plynem
Veřejná kanalizace
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ano = plus, ne =
mínus
ano = plus, ne =
mínus
ano = plus, ne =
mínus

+

O

ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL
Vzdálenost od významných
Sil. I. a II. tř.; do 5
POLOHA A
komunikací
km
=
plus,
nad
5
DOSTUPNOST
Dostupnost veřejnou dopravou
Kulturní zařízení

OBČANSKÁ
VYBAVENOST

zdravotnictví
školství
Sociální oblast
Sportovní zařízení
Možnost každodenní rekreace

REKREACE

Turistické stezky
Turistické zajímavosti
Cyklostezky a cyklotrasy

SOCIODEMOGRAFICKÉ Index změn počtu obyvatel –
100,22/99,63
UKAZATELE
Index stáří – obec/ORP
114,07/107,31
Podíl obyvatel
s vysokoškolským vzděláním
%
- 4,4/5,2

MĚÚ PODBOŘANY, STAVEBNÍ A VYVLASTŇOVACÍ
ÚŘAD - ÚÚP

km = mínus
Dobrá = plus,
špatná = mínus
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 = plus, ne =
mínus
ano = plus, ne =
mínus
ano = plus, ne =
mínus
Vyšší než průměr
ORP = plus,
Nižší než průměr
ORP = mínus
Vyšší než průměr
ORP = mínus,
Nižší než průměr
ORP = plus
Vyšší než průměr
ORP = plus,
Nižší než průměr
ORP = mínus

O

O

+
O

+
+
+

+

+
+
+
+
+

+

+
+
+
-

-
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Problémy k řešení
-

pořízení nového územního plánu obce do 31.12.2020

-

zohlednit výstavbu cyklotras a cyklostezek pro podporu cestovního ruchu,

-

nutné zpřesnit v ÚPD území vymezených částí regionálního a nadregionálního
posílit sídelní funkci s ohledem na místní možnosti včetně posílení infrastruktury,
zejména rekreační vybavenosti ÚSES,

-

při rozvoji podnikatelských aktivit preferovat zachování podmínek kvalitního
životního prostředí,

-

vytvářet územní podmínky pro zařízení rekreace

-

v ÚPD je nutné respektovat zásady ochrany kulturních památek

-

v ÚPD je nutné respektovat zásady ochrany urbanistických hodnot území,
prostorové uspořádání krajiny a sídel, chránit historický půdorys sídel,
v návaznosti na hodnotné soubory staveb respektovat charakter zástavby,

-

při návrhu nových rozvojových ploch upřednostňovat volné plochy v zastavěném
území, brownfields a plochy s III. a IV. třídou ochrany ZPF,

-

do územních plánů obcí je nutné zapracovat záměry stanovené platným Plánem
rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje,

-

návrhem lokálního systému ekologické stability přispět ke zvýšení retenčních
schopností území obcí,

-

v ÚPD zajistit, aby výstavbou komunikací nevznikaly v území bariéry, zhoršující
odtok vody z území,

-

do ÚPD obcí zapracovat území soustavy NATURA 2000 - evropsky významné
lokality, NATURA 2000 – ptačí oblast

-

vytvářet územní podmínky pro rozvoj cestovního ruchu a služeb,

-

vymezovat plochy pro lokalizaci podnikatelských aktivit v území při minimálních
negativních dopadech na životní prostředí a posílení soudržnosti obyvatel území,

-

posilovat stabilitu osídlení včetně přiměřeného rozvoje druhého bydlení a
vybavenosti s ohledem na širší region,

-

při urbanistickém rozvoji a intenzifikací využití zastavěného území minimalizovat
fragmentaci krajiny a vytvořit podmínky ke zvyšování biodiverzity krajiny,

MĚÚ PODBOŘANY, STAVEBNÍ A VYVLASTŇOVACÍ
ÚŘAD - ÚÚP
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problému
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Zdůvodnění

stav
Řešit
v ÚPD.
Problém je
třeba řešit
komplexně
pro
více
správních
území
–
nadmístní
význam.
Závada
mimo
řešitelnost
v ÚPD.
Prověřit v
ÚPD

HZ 52

Zvýšená hlučnost a prašnost

Zatížení dopravou,
hlukem a prašností
obcí v důsledku těžby
surovin (Vroutek,
Lužec)

HZ 53

Staré ekologické zátěže

HZ 54

Chybějící odkanalizování

HZ 55

Chybějící veřejné zásobování vodou

HZ 56

Vysoký podíl lokálních topenišť

Staré ekologické
zátěže zemědělského
areálu –Vesce,
Vidhostice,
Vesce, Lužec, Mlýnce,
Mukoděly, Skytaly,
Vidhostice, Vrbička –
chybí veřejná
kanalizace
Chybí možnost
napojení na veřejný
vodovod – Lužec,
Mukoděly, Skytaly,
Vrbička
Domácnosti se vracejí
k vytápění méně
kvalitními palivy

DZ 34

Jediná přístupová komunikace

DZ 35

Absence chodníků u průjezdní
komunikace

UZ 25

Zanedbaná malá sídla

UZ 26

Podvyužitá území

MĚÚ PODBOŘANY, STAVEBNÍ A VYVLASTŇOVACÍ
ÚŘAD - ÚÚP

Obec je závislá na
jediné přístupové
komunikaci, která
z obce dále
nepokračuje. (Vesce)
Chybí chodníky u
průjezdní komunikace
- Lužec
Chátrající vzhled
celého sídla – Lužec,
Skytaly, Vesce,
Mlýnce, Vrbička

Prověřit
v ÚPD.

Závada
mimo
řešitelnost
v ÚPD.
Řešit v
ÚPD

Řešit v
ÚPD

Nelze řešit
v ÚPD,
závislost na
finančních
možnostech
vlastníků
objektů a
pozemků
Brownfields – Vroutek Řešit v
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OHR 15

Sesuvná území

MĚÚ PODBOŘANY, STAVEBNÍ A VYVLASTŇOVACÍ
ÚŘAD - ÚÚP
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(Nádražní), Vesce,
Mukoděly

ÚPD
V ÚP
nenavrhovat
zastavitelné
plochy
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Počet obyvatel v ORP Podbořany

ORP PODBOŘANY
Blatno
Blšany
Krásný Dvůr
Kryry
Lubenec
Nepomyšl
Očihov
Petrohrad
Podbořanský Rohozec
Podbořany
Vroutek

2003
15 835
533
938
758
2 431
1 541
409
315
678
122
6 212
1 898

2004
15 788
535
931
732
2 429
1 537
396
318
674
126
6 191
1 919

2005
15 837
525
919
729
2 411
1 526
381
332
660
126
6 298
1 930

2006
15 883
524
929
732
2 399
1 522
377
345
659
123
6 299
1 974

2007
16 043
521
953
749
2 413
1 512
390
362
655
128
6 364
1 996

MĚÚ PODBOŘANY, STAVEBNÍ A VYVLASTŇOVACÍ
ÚŘAD - ÚÚP

2008
16 189
523
977
747
2 422
1 505
398
373
652
127
6 448
2 017

2009
16 157
515
986
754
2 461
1 507
406
356
647
126
6 397
2 002

2010
16 086
508
976
746
2 445
1 493
409
348
646
127
6 399
1 989

2011
15 843
519
987
702
2 377
1 493
395
358
650
127
6 335
1 900

2012
15 737
516
972
684
2 406
1 479
396
367
643
133
6 287
1 854
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2013
15 679
513
972
682
2 371
1 446
386
368
657
124
6 302
1 858
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16300
16200
16100
16000
15900
15800
15700
15600
15500
15400
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2007
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