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S V Ě T E C 
počet obyvatel k 31.12.2019 1 036 

části obce Světec, Chotějovice, Štrbice, Úpoř 

katastrální území Chotějovice, Chotovenka, Pohradice, Světec, 

Štrbice 

rozloha správního území 1 233,99 ha 

rozloha zastavěného území 66,26 ha 
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1 Demografický vývoj k 31.12.  za období 2015 – 2019 

1.1 Stav obyvatel  
 2015 2016 2017 2018 2019 

Počet obyvatel celkem 1 015 1 031 1 051 1 050 1 036 

v tom  
podle 

pohlaví 

muži 528 528 545 546 544 

ženy 487 503 506 504 492 

v tom  
ve věku 

(let) 

0-14 152 153 165 161 154 

15-64 689 699 705 708 693 

65 a více 174 179 181 181 189 

Průměrný věk 41,0 41,1 41,1 41,6 42,1 

 

 

graf č. 1 Vývoj počtu obyvatel Světec 

 

graf č. 2 Věková struktura Světec 
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1.2  Pohyb obyvatel  
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Živě narození 12 12 10 6 13 

Zemřelí 18 8 10 9 11 

Přistěhovalí 41 49 43 35 24 

Vystěhovalí 40 37 23 33 40 

Přírůstek  
(úbytek) 

přirozený -6 4 - -3 2 

stěhováním 1 12 20 2 -16 

celkový -5 16 20 -1 -14 

 

graf č. 3 Pohyb obyvatel Světec 

 

2 Druhy pozemků k 31.12.  za období 2018 – 2019 
 

Druhy pozemků (ha) 2018 2019 

Celková výměra 1 234,00 1 233,99 

Zemědělská půda 516,35 516,29 

Orná půda 225,89 225,88 

Chmelnice - - 

Vinice - - 

Zahrada 20,92 20,90 
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Druhy pozemků (ha) 2018 2019 

Ovocný sad 6,03 6,03 

Trvalý travní porost 263,50 263,47 

Nezemědělská půda 717,65 717,71 

Lesní pozemek 278,59 278,59 

Vodní plocha 17,70 17,70 

Zastavěná plocha a nádvoří 25,17 25,21 

Ostatní plocha 396,18 396,20 

 

 

graf č. 4 Zemědělská půda - stav k 31.12.2019 

 

graf č. 5 Nezemědělská půda - stav k 31.12.2019 
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3 Ekonomické subjekty 
 

Počet aktivních ekonomických subjektů k 31.12. 

Rok 2015 2016 2017 2018 2019 

Počet 85 80 81 75 84 

 

 

graf č. 6 Počet aktivních ekonomických subjektů za období 2015 - 2019 

Podnikatelské subjekty podle převažující činnosti k 31.12.2019 
Registrované  

podniky 

Podniky se  
zjištěnou 
aktivitou 

Celkem 208 84 

A Zemědělství, lesnictví, rybářství 14 8 

B-E Průmysl celkem 19 15 

F Stavebnictví 36 20 

G Velkoobchod a maloobchod;  
opravy a údržba motorových vozidel 

72 13 

H Doprava a skladování 3 1 

I Ubytování, stravování a pohostinství 12 2 

J Informační a komunikační činnosti . . 

K Peněžnictví a pojišťovnictví . . 

L Činnosti v oblasti nemovitostí 4 2 

M Profesní, vědecké a technické činnosti 16 10 

N Administrativní a podpůrné činnosti 4 2 

O Veřejná správa a obrana; 
 povinné sociální zabezpečení 

3 2 

P Vzdělávání 2 1 

Q Zdravotní a sociální péče 1 . 

R Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 4 2 

S Ostatní činnosti 12 4 

X nezařazeno . . 
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graf č. 7 Podnikatelské subjekty dle převažující činnosti, stav k 31.12.2019 
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4 Pozitiva/negativa 
 

Širší územní vztahy 

POZITIVA 

 Obec se nachází se v centrální části Ústeckého 
kraje, v severovýchodní části SO ORP Bílinaí 

 Silnice I/13 je významnou spojnicí s dalšími 
významnými regionálními městy na ose Karlovy 
Vary – Chomutov – Most – Liberec – Frýdlant, dále 
vedoucí k hranici s Polskem (Zgorzelec), která je 
součástí nejvýznamnějšího dopravního koridoru 
v Podkrušnohoří, zrovna tak silnice II/258, spojující 
obec s krajským městem Ústí nad Labem 

 Celostátní železniční trať zajišťující spojení s 
dalšími obcemi SO ORP a významnými 
regionálními centry Ústeckého kraje 

 Výhodná poloha obce mezi významnými centry 
Teplice a Bílina 

NEGATIVA 

 Nedostačující kapacita silnice I/13 

 

Prostorové a funkční uspořádání území  

POZITIVA 

 existence ÚPD, nově pořízen ÚP Světec v roce 
2020 

 součástí rozvojové osy nadmístního významu OS7 
Ústí nad Labem – Chomutov – Karlovy Vary – 
Cheb – hranice ČR / Německo (Bayreuth) 

 Vymezení asanačních ploch v ZÚR ÚK na území 
města - ASA8 výsypka Radovesice  

 vysoká míra plánovaného růstu zastavěného 
území 

 nízký podíl brownfield  

 obec je součástí sdružení obcí Mikroregionu 
Svornost pro obnovu venkova 

 

NEGATIVA 

 součástí specifické oblasti nadmístního 
významu SOB 5 Mostecko 

 obec původně založena jako zemědělská, v 
souvislosti se zahájením těžby hnědého uhlí 
došlo ke změně struktury zastavění a funkčního 
využití, obec s narušenou ekologickou stabilitou 

 obec bez realizace pozemkových úprav 

Struktura osídlení 

POZITIVA 

 výborná dopravní dostupnost centra ORP, města 
Bíliny, a dalších vyšších center osídlení 
s koncentrací zařízení občanského vybavení a 
pracovních příležitostí (Teplice, Ústí nad Labem, 
Most) jak individuální automobilovou, tak 
veřejnou hromadnou dopravou autobusy i po 
železnici 

NEGATIVA 

 absence přirozeného těžiště obce (struktura 
obce velmi fragmentovaná a roztříštěná) 

 při zřizování Radovesické výsypky došlo 
k zániku vesnic, spadajících pod obec Světec -  
Chotovenka, Lyskovice a Podhradice – zbořeny 
z důvodu poddolování 
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 rekultivace Radovesické výsypky, startující obnovu 
biodiverzity obce, obnovu přerušených dopravních 
vazeb mezi obcemi 

 vysoký podíl veřejných prostranství v obci, plošná 
dominance zámeckého parku, veřejného parku a 
návsi ve Světci 

 

 přetrvávající průmyslový a těžební charakter 
oblasti je příčinou nízké atraktivity tohoto 
území  

 

Sociodemografické podmínky a bydlení 

POZITIVA 

 zvýšená hrubá míra migračního salda – za období 
2015 – 2019 – i když v roce 2019 byl po 
dlouhodobém růstu salda migrace zaznamenán 
výrazný pokles 

 příznivý podíl obyvatel v produktivním věku – 
66,89% k 31.12.2019 

 různorodá struktura domů a bytů 

 převaha bytů v rodinných domech 

 rozvojové plochy pro bydlení vymezené v ÚPD 

NEGATIVA 

 nepříznivý index stáří a stále se zvyšující 
průměrný věk obyvatelstva obce 

 nepříznivá vzdělanostní struktura obyvatelstva 

 vysoký podíl obyvatel vyjíždějících za prací 
mimo obec 

 limity pro rozvoj bydlení - poddolovaná území, 
sesuvy, ochrana půd ad. 

 sociálně i prostorově vyloučená lokalita sídliště 
Chotějovice („Lágr“) 

 roztříštěnost urbanistické struktury, 
komplikovaná dopravní obslužnost jednotlivých 
sídel 

 zastaralost domovního fondu v obci 

 

Příroda a krajina 

POZITIVA 

 bezprostřední vazba obce na CHKO České 
středohoří 

 rozsáhlý zámecký park ve Světci jako významný 
masiv veřejně přístupné zeleně přímo v obci 

 hodnotné části krajiny (Světská výšina, Pohradická 
hora, Štrbický vrch, Hůrka, Špičák a údolí 
Štrbického potoka) 

NEGATIVA 

 vysoký podíl antropogenně pozměněné krajiny 

 krajina poškozená povrchovou těžbou a 
souvisejícími činnostmi jako je výsypkové 
hospodářství, doprava, průmysl ad  

 nízká ekologická stabilita území v důsledku 
velkého podílu nestabilních ploch (zástavba, 
doprava, orná půda, výsypka) (nízký KES) 

 neexistence přírodně hodnotných území 
(maloplošných a velkoplošných zvláště 
chráněných území) 

 narušení krajinného rázu výstavbou 
fotovoltaické elektrárny v bývalém lomu ve 
Světci 

 vysoká fragmentace krajiny a narušení 
krajinného rázu liniovými dopravními stavbami 
a nadzemními vedeními ZVN, VVN a VN  
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 nevyhovujíc stav veřejného parku - založený na 
zrekultivovaných půdách výsypky nedaleko 
jádra Světce  

 

Vodní režim a horninové prostředí 

POZITIVA 

 Bílina a Štrbický potok jako významné vodní útvary 
povrchových vod v území 

 záplavové území Q100 a aktivní zóna záplavového 
území Bíliny nezasahuje podstatně zastavěné 
území 

 nové vodní plochy v rekultivovaných plochách po 
těžbě (Márinka, Chotovenka, oprám Černý a další) 

 pestrá geologická skladba území 

 evidovaná ložiska hnědého uhlí 

SLABÉ STRÁNKY 

 fatální narušení a pozměnění vodního režimu 
těžbou a výsypkovým hospodářstvím (vodní 
režim zcela nepřirozený, regulované toky, 
zatrubněné toky, zaniklé vodoteče, přeložky 
vodotečí) = oblast s fatálně narušeným 
hydrologickým a hydrogeologickým režimem 

 hydrologický srážkový deficit – srážkový stín 
Krušných hor  

 záplavové území Bíliny včetně aktivní zóny 
záplavového území 

 ohrožení území zvláštní povodní pod vodním 
dílem Všechlapy (průlomová vlna) 

 celkové negativní antropogenní ovlivnění 
přirozeného hydromorfologického stavu koryt 
vodních toků 

 nadměrné znečištění povrchových vod pesticidy 
a nebezpečnými látkami 

 relativně nízký podíl lesů a tím snížená retenční 
schopnost území 

 vysoký podíl geologicky nestabilních 
rekultivovaných ploch 

 území významně dotčené důsledky bývalé důlní 
a těžební činnosti >> poddolovaná území, stará 
důlní díla, riziko sesuvů 

 aktivní a potenciální sesuvy v částech obce 
Světec a Štrbice  

 velká část území tvořena navážkovými zeměmi, 
tzv. kultizeměmi (antropozeměmi) vytvořenými 
uměle na plochách předchozí těžební činnosti a 
výsypek 

Kvalita životního prostředí 

POZITIVA 

 odsíření elektrárny Ledvice  

 omezení prašnosti z výsypek a deponií postupnou 
rekultivací 

 zlepšování kvality životního prostředí v území 
s ukončenou těžbou 

SLABÉ STRÁNKY 

 zvýšená prašnost z provozu betonárky přímo v 
historickém jádru obce Světec 

 zatížení prostředí emisemi a hlukem z dopravy 
na silnici I/13 (Chotějovice), na silnici II/258 
(Světec, Štrbice) a na vlečce do Elektrárny 
Ledvice (Chotějovice) 
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 nízký podíl území s překročenými imisními limity 
suspendovaných prachových částic PM10 a 
benzo(a)pyren 

 nebyla překročena hodnota přízemního ozónu 
O3_AOT40r5 – hodnoty expozičního indexu 
AOT40, průměr za 5 let (období 2014 – 2018) 

 hluk z motokrosu na rekultivovaných plochách 

 kontaminovaná území – bývalé skládky 
Chotovenka, Světec II a Štrbice  

 znečištění vody v bývalém dole Jarmila výluhy 
z bývalé skládky Chotovenka 

 vysoký počet evidovaných starých ekologických 
zátěží 

 velmi nízká kvalita vody v řece Bílina (zdrojem 
znečištění především odpadní vody 
z chemických závodů v Záluží u Litvínova) 

Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 

POZITIVA 

 rostoucí podíl zemědělské půdy   

 rostoucí podíl rozlohy lesních pozemků 

 nízký podíl půd náchylných k vodní a větrné erozi 

NEGATIVA 

 velmi nízké zastoupení kvalitních půd I. a II. 
třídy na území obce 

 nízký podíl orné půdy ze zemědělské půdy 

 velký podíl neobhospodařovaných 
zemědělských půd ležících dlouhodobě ladem 

 nízký podíl lesní půdy 

Občanská vybavenost  

POZITIVA 

 v obci je mateřská škola, knihovna, pošta 

 dobrá dostupnost širšího spektra občanského 
vybavení v centru ORP – městě Bílina 

NEGATIVA 

 nedostatečné dostupnost centra denních 
služeb/denního stacionáře – vzhledem 
k narůstajícímu indexu stáří 

 absence mateřské školy v jádrovém sídle Světec 
(mateřská škola v Chotějovicích z jádrového 
území obce špatně dostupná) 

 

Dopravní a technická infrastruktura 

POZITIVA 

 velmi dobrá dopravní dostupnost velkých měst z 
obce díky silnicím I/13 a II/258 a železničním 
tratím č. 130 a 131 (stanice Světec a zastávka 
Chotějovice) 

 velmi dobrá dostupnost obce veřejnou 
hromadnou dopravou autobusy i vlakem (téměř 
stoprocentní pokrytí zastavěného území obce sítí 
autobusových a vlakových zastávek) 

 dobrý stav místních komunikací 

 napojení na vodovod a kanalizaci 

 plošná plynofikace 

 nově vybudovaná cyklostezka v rámci rekultivace 
Radovesické výsypky 

NEGATIVA 

 dopravně problematické napojení Světce na 
silnici I/13 

 nevyhovující dopravní obslužnost Úpoře a 
Štrbic veřejnou autobusovou dopravou 

 přerušení dopravního spojení Světec – Bílina 
přes Radovesickou výsypku Radovesická 
výsypka a Světecká výšina jako bariéra pěší a 
cyklistické prostupnosti území 

 dlouhá docházková vzdálenost k železniční 
stanici Světec 

 nevhodné propojení obce Světec a železniční 
stanice a části obce Chotějovice jen úzkým 
podjezdem („myší díra“) pod železniční tratí 
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 absence komunikací pro cyklisty (cyklostezky) 

 neexistence značených cykloturistických tras 

 nízká intenzita využití vleček 

Ekonomické a hospodářské podmínky 

POZITIVA 

 možnost zaměstnání v hnědouhelných dolech  
a průmyslových závodech v regionu 

 vysoká míra podnikatelské aktivity a pracovní 
příležitosti přímo v obci – betonárka, průmyslová 
zóna Chudeřice 

 vysoký podíl ploch využitých pro výrobu 

 dlouhodobě nízký podíl nezaměstnaných osob 
v porovnání s průměrem Ústeckého kraje i ČR 

 atraktivita obce pro rozvoj podnikání díky velmi 
dobré dostupnosti obce po silnici I/13, po dalších 
silnicích II. třídy, po železnici (včetně zavlečkování 
(a veřejnou hromadnou dopravou 

NEGATIVA 

 vysoký podíl obyvatel vyjíždějících za prací 
mimo obec  

 průmyslový areál s betonárkou v sousedství 
zámku útlum zemědělství, velký podíl zcela 
neobhospodařované zemědělské půdy 
(množství pozemků ZPF leží ladem) 

Rekreace a cestovní ruch 

POZITIVA 

 turisticky atraktivní objekty – kostel sv. Jakuba 
Většího, zámek a park ve Světci, Galerie Vojtěcha 
Preissiga 

 možnosti zahrádkaření a rekreačního bydlení 

 existence řady sportovních ploch a zařízení pro 
každodenní rekreaci bezprostřední vazba na CHKO 
České středohoří 

 vodní plocha Márinka jako rekreační zázemí 
obyvatel obce 

NEGATIVA 

 neexistence významnějších turistických cílů a 
atraktivit cestovního ruchu přímo v obci 

 nedostatečně rozvinutá infrastruktura pro 
turistiku (gastronomie, ubytování, cyklotrasy) 

 absence průchodu cykloturistických tras 
územím obce 

 absence ubytovacích kapacit 

Bezpečnost a ochrana obyvatel 

POZITIVA 

 sbor dobrovolných hasičů Světec  zabezpečující 
ochranu obyvatel 

 založen krizový štáb v rámci celého SO ORP Bílina, 
vymezeny krizové situace 

NEGATIVA 

 ohrožení zastavěného území povodněmi – 
vymezeno záplavové území v zastavěném 
území obce  

 území zvláštní povodně pod vodní nádrží 
Všechlapy 
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5 Vývoj územních podmínek pro udržitelný rozvoj území  
tabulka č. 1 

Rok 2014 2016 2020 

Enviromentální pilíř - - - 

Ekonomický pilíř + + + 

Sociální pilíř + - + 

Celkové hodnocení Z ZS Z 

 

6 Problémy k řešení v ÚPD 

6.1 Vyhodnocení problémů/závad v území 
Kód závady / 

problému 

Charakter 

závady / 

problému 

Katastrální 

území 

Specifikace závady / problému K řešení v 

závady / problémy urbanistické (U) 

U01 plošný Chotějovice nevhodné umístěná obytná zástavba v prům. zóně mezi 

I/13 a žel. tratí s vysokou hlukovou zátěží, izolace 

výrobními areály 

ÚP 

U02 plošný Světec roztříštěnost urbanistické struktury ÚP, ÚS 

U03 plošný Světec negativní dopad fotovoltaické elektrárny na krajinný ráz ÚP 

U04 plošný Světec chátrající objekt v areálu zámeckého parku Světec ÚP, ÚS 

U05 liniový Chotějovice výrazná fragmentace území nadzemními liniovými 

stavbami 

ÚP 

U06 plošný Pohradice brownfield - zbořeniště statku v části obce Úpoř ÚP, ÚS 

U07 plošný Pohradice zemědělský areál, statek - brownfield ÚP, ÚS 

U08 plošný Štrbice brownfield - chalupy v jižní části Štrbic ÚP, ÚS 

U09 plošný Pohradice část obytné zástavby obce na poddolovaném území (Úpoř) ÚP 

U10 plošný Světec část obytné zástavby obce na poddolovaném území 

(Světec) 

ÚP 

U11 plošný Světec část obytné zástavby obce na poddolovaném území s 

výskytem četných starých důlních děl 

ÚP 

U16 plošný Světec nevhodné umístění betonárky v blízkosti zámku Světec ÚP, ÚS 

U76 liniový Chotějovice neprostupnost kolem řeky Bíliny ÚP, ÚS 

U77 liniový Chotějovice, 

Chotovenka, 

Světec, Štrbice 

neprostupnost kolem Štrbického potoka ÚP, ÚS 

U79 liniový Chotějovice významná liniová prostorová a provozní bariéra - vlečka do 

ELE  

ÚP 

U80 liniový Chotějovice významná liniová prostorová a provozní bariéra - vlečka do 

ELE  

ÚP 

U81 bodový Chotějovice negativní dominanta Ledvické teplárny ÚP 

U82 bodový Světec negativní dominanta bytového domu – nevhodná 

architektura 

ÚP 

U85 plošný Chotějovice nevhodně umístěná /dislokovaná lokalita pro bydlení ÚP, ÚS 
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Kód závady / 

problému 

Charakter 

závady / 

problému 

Katastrální 

území 

Specifikace závady / problému K řešení v 

U86 plošný Světec nevhodně umístěná /dislokovaná lokalita pro bydlení ÚP, ÚS 

U87 bodový Chotějovice, 

Chotovenka, 

Pohradice, 

Světec, Štrbice 

absence infrastruktury cestovního ruchu ZÚR, ÚP, 

ÚS 

U88 plošný Štrbice nevhodně využívané území po těžbě – bývalý lom ve 

Strbicích, nyní manipulační plochy 

ÚP, ÚS 

U89 plošný Chotějovice území limitované bariérami a hygienickými limity s vnitřní 

bytovou výstavbou 

ÚP, ÚS 

U91 plošný Světec dislokovaná lokalita bydlení – bydlení ve volné krajině bez 

návaznosti na zastavěné území 

ÚP 

U92 plošný Světec dislokovaná lokalita bydlení – bydlení ve volné krajině bez 

návaznosti na zastavěné území 

ÚP 

U94 plošný Světec brownfield - nevyužívaný rodinný dům ÚP 

U95 plošný Světec brownfield - nevyužívaný objekt bývalé školy – po demolici ÚP 

U130 plošný Světec brownfield - nevyužívaný objekt bývalého obchodu ÚP 

U156 plošný Světec obytná zástavba situovaná přímo pod vedením 400kV, 

které vizuálně a psychologicky snižuje obytný komfort 

ÚP 

U162 plošný Světec bývalé hospodářské zázemí zámku - brownfield ÚP, ÚS 

U172 plošný Chotějovice Nesoulad vymezeného a zpřesněného koridoru VD.k01 pro 

optimalizaci žel.trati č. 130 v ÚP Světec s vymezeným 

koridorem DS1 pro optimalizaci žel. trati č. 130 v ZÚR 

Ústeckého kraje a nenavazující na tentýž dopravní 

železniční koridor vymezený a zpřesněný v sousední obci v 

ÚP Ledvice 

ÚP 

závady / problémy dopravní (D) 

D01 liniový Světec nevyhovující dopravní prostupnost území, prostorová 

izolace části obce 

ÚP 

D05 liniový Chotějovice špatná dopravní dostupnost části obce - jediná přístupová 

komunikace 

ÚP 

D13 liniový Chotějovice vysoká dopravní zátěž (nákladní doprava ve vazbě na 

úpravnu uhlí) 

ÚP, ÚS 

D19 liniový Chotějovice vysoká intenzita dopravy v Chotějovicích ÚP, ÚS 

D20 liniový Chotějovice komunikace zaplavovaná vodou ÚP, ÚS 

D21 liniový Chotějovice nevhodné napojení 2 sídel úzkým podjezdem pod tratí ÚP, ÚS 

D23 liniový Světec vysoká intenzita dopravy na silnici II/258 na průjezdu 

obydleným územím obce Světec 

ÚP, ÚS 

D24 liniový Chotovenka, 

Světec 

zhoršená prostupnost území Radovesické výsypky - 

obnovené historické cesty pouze jako veřejně nepřístupné 

účelové komunikace 

ZÚR, ÚP, 

ÚS 

D25 liniový Pohradice, 

Štrbice 

zhoršená prostupnost území mezi Štrbicemi a Úpoří kolem 

Pohradické hory - fragmentovaná a nespojitá původní 

cestní síť 

ÚP, ÚS 

D26 liniový Štrbice vysoká intenzita dopravy ve Štrbicích ÚP, ÚS 

D27 bodový Chotějovice nepřehledná/ nevhodně řešená křižovatka v Chotějovicích ÚP, ÚS 

D28 bodový Světec nepřehledná/ nevhodně řešená křižovatka ve Světci ÚP, ÚS 
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Kód závady / 

problému 

Charakter 

závady / 

problému 

Katastrální 

území 

Specifikace závady / problému K řešení v 

D29 bodový Štrbice nepřehledná/ nevhodně řešená křižovatka ve Štrbicích ÚP, ÚS 

D34 liniový Světec omezená prostupnost území – slepě ukončené ul. Tyršova 

a ul. Palackého (bariérový efekt silnice I/13) 

ÚP 

D35 liniový Světec omezená prostupnost území – ul. Statek ústící na centrální 

náměstí obce je slepě ukončena 

ÚP 

D36 liniový Štrbice špatná dopravní dostupnost části obce - jediná přístupová 

komunikace 

ÚP 

závady / problémy hygienické (H) 

H01 plošný Chotovenka, 

Světec 

hlukové a imisní znečištění z provozu motokrosu na území 

bývalé těžby 

ÚP 

H02 plošný Chotovenka, 

Štrbice 

hluková a imisní znečištění z provozu motokrosu na 

rekultivované výsypce Chotovenka, riziko kontaminace 

vody, narušení krajinného prostředí 

ÚP 

H03 plošný Štrbice kontaminace prostředí provozem  skládky odpadů Štrbice ÚP 

ohrožení území přírodními jevy (P) 

P09 plošný Světec rekreační chaty v sesuvném území ÚP 

P10 plošný Světec rekreační chaty v aktivní zóně záplavového území, 

ohrožení spodní vodou 

ÚP 

P11 plošný Chotějovice část průmyslového areálu v aktivní zóně záplavového 

území 

ÚP 

P22 liniový Světec zvýšení hladiny spodní vody v bývalé šachtě LOTTA, 

ohrožení podzemních částí objektu v obci spodní vodou 

ÚP, ÚS 

P26 liniový Chotějovice ohrožení území povodněmi ÚP, ÚS 

ostatní závady/problémy území 

dle mapy plošný   sesuvná území ÚP  

dle mapy plošný   poddolovaná území ÚP  

dle mapy bodový   staré ekologické zátěže, nekontaminované ÚP  

dle mapy plošný   vodní eroze ÚP  

dle mapy plošný   větrná eroze ÚP  

dle mapy plošný   aktivní zóna záplavového území ÚP  

dle mapy plošný   překračování imisních limitů, především látek BaP a 

suspendovaných částic velikosti frakce PM10  

ÚP  
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6.2 Vyhodnocení střetů v území 
Kód      

střetu 

Záměr Limit Typ 

geometrie 

Řešení v 

ÚPD Název jevu Popis Název jevu Popis 

SH2 vodovodní řad  OP skládky 

skládka Chotovenka - 

ochranné pásmo 500 

m L - 1x UP 

SH3 vodovodní řad  OP skládky 

skládka Štrnice - 

ochranné pásmo 500 

m L - 2x UP 

SP9 cyklotrasa 

radiální cyklotrasa 

propojující historické 

jádro obce Světec s 

Úpoří, s pokračováním 

dále do obce Ohníč 

CHLÚ - chráněné 

ložiskové území  L - 2x UP 

SP16 

ZUR, RBK - regionální 

biokoridor Milešovka – RBK 564 

CHLÚ - chráněné 

ložiskové území  P - 2x ZUR 

SP39 zastavitelná plocha (Z)  poddolovaná území  P - 6x UP 

SP40 zastavitelná plocha (Z)  

CHLÚ - chráněné 

ložiskové území  P - 4x 

UP 

SP41 zastavitelná plocha (Z)  sesuvná území  P - 3x UP 

SP67 zastavitelná plocha (Z) BV 

BPEJ a třídy ochrany 

ZPF  P - 2x 

UP 

SP68 zastavitelná plocha (Z) OS 

BPEJ a třídy ochrany 

ZPF  P - 1x 

UP 

SP70 

ZUR – technická 

infrastruktura – 

elektroenergetika 

dvojité vedení 400 kV 

TR Chotějovice - TR 

Výškov 

CHLÚ - chráněné 

ložiskové území  P - 1x ZUR 

ST78 

odpočívka pro silniční 

dopravu Odpočívka Chudeřice BP plynovodu  P - 1x ZUR/UP 

 
 

Kód střetu Typ geometrie Řešení v ÚPD 

SH - limit hygienický B - bodová ZÚR - zásady územního rozvoje 

SK - limit kulturní L - liniová UP - územní plán 

SP - limit přírodní P - plošná ÚS - územní studie 

ST - limit technický  N - neřeší se 

SZ - záměr   

 


