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A .  P OSTUP P OŘÍZ ENÍ  ÚZEMNÍH O P LÁNU  
(kap i to la  zp racovaná  p oř izovate le m ÚP)   

A.1 Schválení pořízení Územního plánu Ohníč  

V době rozhodnutí Zastupitelstva obce Ohníč o pořízení nového územního plánu byl v platnosti Územní plán obce Ohníč 
schválený v r. 2006 a jeho změna č. 1, která byla vydána zastupitelstvem obce v roce 2011. V době pořizování nového 
územního plánu nebylo zahájeno pořizování žádné nové změny Územního plánu Ohníč. 

A.2 Rozhodnutí o pořízení územního plánu  

Pořízení Územního plánu Ohníč (dále jen ÚP) bylo zahájeno po nabytí účinnosti novely stavebního zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Jeho zpracování a projednání 
se proto zcela řídilo tímto zákonem a jeho prováděcími vyhláškami č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, 
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a č. 501/2006 Sb., o obecných 
požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů. 

O pořízení nového územního plánu rozhodlo Zastupitelstvo obce Ohníč (dále jen ZO) v souladu se stavebním zákonem 
usnesením č. 45/2015 ze dne 24.09.2015. 

Pořízením ÚP Ohníč byl pověřen Úřad územního plánování v Bílině (dále jen pořizovatel), jehož pověřený úředník splňuje 
kvalifikační požadavky stanovené § 24 stavebního zákona. Pro spolupráci s pořizovatelem byla ZO jmenována jako 
určený zastupitel starostka obce Lenka Brandtnerová.    

Na základě výsledků výběrového řízení na zpracování Územního plánu Ohníč, které bylo vyhlášeno v roce 2016 se 
zpracovatelem stala Ing. arch. Veronika Šindlerová, Ph.D. 

A.3 Přípravné práce (průzkumy a rozbory)  

Doplňující průzkumy a rozbory byly zhotovitelem územního plánu zpracovány v listopadu 2016. Základním podkladem 
byly Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Bílina z r. 2014, jejichž součástí je obec Ohníč. 

A.4 Zadání  Územního plánu Ohníč  

Na základě územně analytických podkladů a s využitím doplňujících průzkumů a rozborů zpracoval pořizovatel ve 
spolupráci s určeným zastupitelem v souladu s obsahem přílohy č. 6 vyhlášky č. 500/2006 Sb. o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění, návrh 
zadání ÚP Ohníč.  

Návrh zadání byl projednán podle § 47 odst. 2 a 3 stavebního zákona ve znění dle platných právních předpisů. Oznámení 
o projednání návrhu zadání ÚP Ohníč bylo jednotlivě zasláno krajskému úřadu, dotčeným orgánům a sousedním obcím 
dopisem č.j. MUBI 27626/2017 ze dne 29.06.2017.  Veřejnosti bylo projednání návrhu zadání včetně poučení o lhůtách, 
ve kterých je možné podávat k návrhu zadání připomínky, oznámeno na úřední desce Městského úřadu Bílina a na úřední 
desce Obecního úřadu Ohníč veřejnou vyhláškou č.j.: MUBI 27612/2017. Návrh zadání byl v souladu s § 47 odst 2. 
stavebního zákona vystaven k veřejnému nahlédnutí od 30.06.2017 do 01.08.2017.  Dotčené orgány a krajský úřad 
mohly ve stanovené lhůtě uplatnit své požadavky na obsah ÚP Ohníč vyplývající ze zvláštních právních předpisů, 
sousední obce mohly uplatnit své podněty a ve stejné lhůtě mohl každý uplatnit připomínky k vystavenému návrhu 
zadání.   

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen KUUK OŽP), jako orgán příslušný podle 
§ 22 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, vydal 
stanovisko  č. j. 3025/ZPZ/2017/SEA a JID: 124966/2017/KUUK ze dne 28.07.2017 s konstatováním, že územní plánu 
Ohníč není nutno posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí a dále jako orgán příslušný dle § 77a odst. 4 písm. n) 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody krajiny, v platném znění, stanovisko č.j.: 3022/ZPZ/2017/N-2722 a JID: 
124837/2017/KUUK ze dne 28.07.17 s konstatováním: „Lze vyloučit, že koncepce Návrh zadání územního pánu Ohníč 
může mít samostatně či ve spojení s jinými záměry významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvosti 
jednotlivých evropsky významných lokalit, nebo ptačích oblastí v územní působnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje“. 
Vzhledem ke stanovisku orgánu SEA a stanovisku orgánu ochrany přírody nebyl v zadání vznesen požadavek na 
zpracování vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území. 
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Na základě posouzení jednotlivých stanovisek, vyjádření, připomínek a podnětu pořizovatel ve spolupráci s určeným 
zastupitelem upravil návrh Zadání ÚP Ohníč a předložil jej ke schválení Zastupitelstvu obce Ohníč.  Zadání ÚP Ohníč bylo 
schváleno usnesením ZO č. R 111/2017 ze 25. 9. 2017.  

A.5 Návrh  Územního plánu Ohníč  

V souladu s § 50 odst. 1 stavebního zákona byl na základě schváleného zadání zpracován návrh územního plánu. 
Společné jednání o návrhu ÚP bylo oznámeno v souladu s § 50 odst. 2 stavebního zákona, v platném znění, dotčeným 
orgánům, sousedním obcím a krajskému úřadu   dopisem č.j.:  MUBI 25782/2018 ze dne 21.06.20185 s oznámením 
místa a doby konání společného jednání, které se uskutečnilo dne 16.07.2018 na Městském úřadě Bílina. Dotčeným 
orgánům, sousedním obcím, krajskému úřadu a veřejnosti byl umožněn dálkový přístup k návrhu ÚP Ohníč, který byl po 
celou dobu zpřístupněn k nahlédnutí na webových stránkách Města Bílina, včetně možnosti přímého nahlédnutí u 
pořizovatele na Městském úřadě Bílina a na Obecním úřadě Ohníč. Účastníci jednání byli vyzváni k uplatnění svých 
stanovisek a připomínek ve lhůtě do 30 dnů od konání společného jednání, tj. do 15. 8. 2018. Ze strany dotčených orgánů 
nebyl uplatněn požadavek na prodloužení lhůty pro uplatnění stanoviska v souladu s §50 odst. 2) stavebního zákona. 

Veřejnost byla o projednání návrhu ÚP informována formou veřejné vyhlášky č. j.: MUBI 25811/2018 ze dne 21. 6. 2018, 
která byla vystavena na úředních deskách (včetně elektronických) MěÚ Bílina a ObÚ Ohníč. Veřejnou vyhláškou byli 
občané poučeni o lhůtách, ve kterých je možné podávat k návrhu ÚP připomínky. Oznámení o vystavení návrhu ÚP bylo 
veřejnosti doručeno 15. den po dni vyvěšení veřejné vyhlášky na úředních deskách tj. 10. 7. 2018. Připomínky mohla 
veřejnost v souladu s § 50 odst. (3) stavebního zákona doručit do 30 dnů ode dne doručení, tj. do 9. 8. 2018.  

V rámci připomínkového řízení obdržel pořizovatel od 19 oslovených dotčených orgánů celkem 15 stanovisek, ze kterých 
11 bylo souhlasných a 4 požadovali respektování podmínek či úpravu textové a grafické části v souladu s požadavky 
zvláštních právních předpisů. Od pěti obeslaných sousedních obcí nebyla uplatněna žádná připomínka. Ze strany 
veřejnosti a ostatních organizací bylo doručeno 31 připomínek dotčených vlastníků a 3 připomínky od oprávněných 
investorů. 

Po ukončení jednání s jednotlivými dotčenými orgány a veřejností zaslal pořizovatel v souladu s §50 odst. (7) stavebního 
zákona, žádost KÚ ÚK, odboru územního plánování a stavebního řádu dopisem č.j.: MUBI 5300/2016 ze dne 4. 2. 2016. 
Krajský úřad vydal své stanovisko k návrhu územního plánu z hledisek zajištění koordinace využívání území s ohledem 
na širší územní vztahy, soulad s politikou územního rozvoje (dále jen PÚR ČR) a s územně plánovací dokumentací kraje 
(dále jen ZÚR ÚK dopisem č.j.: 388/UPS/2014 a JID: 34050/2016/KUUK ze dne 24.02.2016, ve kterém krajský úřad 
vyjádřil soulad návrhu ÚP Ohníč z hlediska širších územních vztahy, PÚR ČR a ZÚR ÚK. 

V souladu s § 51 stavebního zákona vyhodnotil pořizovatel spolu s určeným zastupitelem výsledky projednání a 
zpracoval pokyny pro úpravu návrhu územního plánu pro veřejné projednání, které byly zpracovateli ÚP předány 
v V/2019. Zpracovatel ÚP na základě vyhodnocení výsledků společného jednání upravil návrh do podoby pro veřejné 
projednání. Vzhledem k nesouhlasnému stanovisku KÚ ÚK OŽPZ orgánu ZPF, uplatněnému ke společnému jednání, byl 
upravený návrh ÚP předán dne 26.09.2019 dopisem č.j.: 42889/2019 orgánu ZPF KÚ ÚK k vydání nového stanoviska, 
nové nesouhlasné stanovisko bylo vydáno dopisem č.j.: KUUK/135205/2019/ZPZ dne 12.11.2019. Na základě požadavků 
orgánu ZPF byl návrh ÚP upraven a předán k dalšímu posouzení z hlediska ochrany ZPF dopisem č.j.: MUBI 55429/2019 
ze dne 18.12.2019. Souhlasné stanovisko KÚ ÚK OŽPZ – ZPF bylo vydáno dne 18.02.2020 dopisem č.j.: 
KUUK/033828/2020.  

Upravený a posouzený návrh ÚP Ohníč bude v souladu s § 52 stavebního zákona veřejně projednán s dotčenými orgány, 
sousedními obcemi, krajským úřadem, vlastníky dotčených pozemků a nemovitostí, oprávněnými investory a veřejnosti. 

O upraveném a posouzeném návrhu ÚP bylo zahájeno řízení o návrhu podle § 52 stavebního zákona. Veřejnou vyhláškou 
č.j.: MUBI 17730/2020 ze dne 27.05.20 bylo oznámeno místo a termín konání veřejného projednání. Návrh byl v tištěné 
podobě vystaven k veřejnému nahlédnutí v termínu od 29.05.20 do 08.07.2020 na Městském úřadě Bílina a na Obecním 
úřadě Ohníč a v elektronické podobě na internetových stránkách Městského úřadu Bílina. Veřejnou vyhláškou byla 
veřejnost informováno o možnosti uplatnění připomínek a námitek nejpozději do 7 dnů ode dne konání veřejného 
projednání, tj. do 08.07.2020 s upozorněním, že k později uplatněným námitkám a připomínkám se nepřihlíží. Jednotlivě 
byly přizvány dotčené orgány, sousední obce a krajský úřad oznámením č.j.: MUBI 19996/2020 ze dne 12.06.2017.  
Dotčené orgány a krajský úřad pořizovatel vyzval k podání stanovisek k částem řešení, které byly od společného jednání 
změněny. Veřejné projednání návrhu se konalo dne 01.07.2020 od 15.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu 
Ohníč. 

Na veřejném projednání byl podán výklad projektantem ÚP Ohníč. O průběhu veřejného projednání byl veden písemný 
záznam. V souladu se stavebním zákonem byli všichni přítomní informování o zákonných možnostech uplatnění 
připomínek, námitek a stanovisek v souladu s § 52 odst. (2) a (3) stavebního zákona do 7 dnů ode dne konání veřejného 



Územní plán Ohníč | odůvodnění návrhu pro opakované veřejné projednání 

8 | šindlerová  I  felcman   

projednání, tj. do 08.07.2020 s upozorněním, že k později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se v 
souladu s § 52 odst. (3) stavebního zákona nepřihlíží. V zákonem stanovené lhůtě obdržel pořizovatel 14 stanovisek 
dotčených orgánů.  Z doručených stanovisek 4 stanoviska požadovala úpravu návrhu ÚP, ostatní s návrhem ÚP 
souhlasila bez připomínek. Z pěti obeslaných sousedních obcí (Hostomice, Světec, Bžany, Kladruby, Zabrušany) 
neuplatnila připomínku v rámci veřejného projednání žádná z obcí. 

Ze strany veřejnosti a ostatních organizací nebyla uplatněna žádná připomínka, od dotčených vlastníků a oprávněných 
investorů bylo uplatněno 6 námitek z toho 5 od oprávněného investora.  

V souladu s § 53 odst. (1) stavebního zákona vyhodnotil pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem výsledky 
veřejného projednání a s ohledem na veřejný zájem zpracoval návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení 
připomínek uplatněných v souladu s §50 odst. 3 a §52 odst. 3 stavebního zákona. Návrh rozhodnutí o námitkách a návrh 
vyhodnocení připomínek byl předložen v souladu s §53 odst. (1) stavebního zákona dotčeným orgánům k uplatnění 
stanovisek. Žádný z oslovených dotčených orgánů neuplatnil k předloženému návrhu vyhodnocení připomínek a návrhu 
rozhodnutí o námitkách nesouhlasné stanovisko nebo požadavek na úpravu.  

V rámci vyhodnocení výsledků veřejného projednání požádal pořizovatel krajský úřad o vydání nového stanoviska dle § 
50 odst. (7) SZ, a to z důvodu, že stanovisko č.j.: 187881/2018/KUUK vydané krajským úřadem dne 26.11.2018 bylo 
vydáno před nabytím účinnosti 2. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje a 5. aktualizace Politiky územního 
rozvoje ČR. Krajský úřad vydal na žádost pořizovatele nové stanovisko č.j.: KUUK/009871/2021 ze dne 03.02.2021, 
kterým prověřil soulad s PÚR i ZÚR v platném znění s konstatováním, že ÚP Ohníč je v souladu s PÚR ČR ve znění 1.,2.,3. 
a 5. aktualizace i ZÚR ÚK ve znění 1., 2. a 3. aktualizace.  

Po vyhodnocení výsledků veřejného projednání v souladu s § 53 odst. 1, ale přezkoumal pořizovatel znovu soulad návrhu 
ÚP Ohníč dle hledisek uvedených v § 53 odst. 4 a 5 stavebního zákona, na základě kterých dospěl k závěru, že návrh ÚP 
i přes stanovisko KÚ ÚK není v souladu s územně plánovací dokumentací kraje (ZÚR) a následně také politikou územního 
rozvoje (PÚR), jejichž aktualizace byly vydány po konání veřejného projednání.   

Výsledkem vyhodnocení veřejného projednání jsou úpravy, které byly pořizovatelem a určeným zastupitelem 
vyhodnoceny jako podstatné úpravy, které vyžadují opakovat veřejné projednání. 

A.6 Opakované veřejné projednání  

Na základě výsledků veřejného projednání byl návrh ÚP Ohníč upraven a spolu s jeho odůvodněním bude veřejně 
projednán v souladu s § 52 ve vazbě na § 53 stavebního zákona v rozsahu měněných částí.  

Text bude doplněn pořizovatelem po opakovaném veřejném projednání. 
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B.  V YH ODNOCENÍ  SOULAD U ÚZ EMNÍH O PLÁNU 
S  PÚR ČR,  SE  Z ÚR ÚSTECKÉH O KRA JE ,   
S  CÍL I  A  ÚKOLY  ÚZ EMNÍHO P LÁNOVÁNÍ ,  
S  POŽADAV KY STAV EBNÍHO ZÁKONA  
A  S  P OŽADAVKY Z V LÁŠTNÍCH  P RÁVNÍCH  
P ŘEDP IS Ů   

B.1. Vyhodnocení souladu Územního plánu Ohníč  s Politikou územního 
rozvoje ČR  

20. 7. 2009 byla usnesením vlády ČR č. 929 schválena Politika územního rozvoje ČR. Dne 15. 4. 2015 byla Usnesením 
vlády ČR ze dne 15. dubna 2015 č. 276 schválena Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje ČR, dne 2. 9. 2019 byla 
Usnesením vlády ČR ze dne 2. září 2019 č. 629 schválena Aktualizace č. 2 Politiky územního rozvoje ČR. Usnesením vlády 
ČR č. 630 ze dne 2. září 2019 pak byla schválena Aktualizace č. 3 Politiky územního rozvoje ČR. Dne 17. 8. 2020 byla 
Usnesením vlády ČR č. 833 ze dne 17. srpna 2020 schválena Aktualizace č. 5 Politiky územního rozvoje ČR a dne 12. 7. 
2021 byla Usnesením vlády ČR č. 618 ze dne 12. července 2021 schválena Aktualizace č. 4 Politiky územního rozvoje ČR 
(dále jen „PÚR ČR“). Dle § 31 Stavebního zákona je PÚR ČR nadřazeným právně závazným dokumentem pro vydávání 
územních plánů, a proto také ÚP Ohníč musí být s PÚR ČR ve znění jejích Aktualizací č. 1, 2, 3, 4 a 5 v souladu.   

Z PÚR ČR vyplývají pro řešení ÚP Ohníč níže uvedené požadavky (uvedeny kurzívou modře). Vyhodnocení souladu ÚP Ohníč 
s požadavky PÚR ČR je uvedeno vždy pod každým jednotlivým požadavkem PÚR ČR:  

B.1.1. Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území 

(14) Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického 
a  archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní 
krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice. Tato území mají značnou hodnotu, např. i jako turistické  
atraktivity. Jejich ochrana by měla být provázána s potřebami ekonomického a sociálního rozvoje v souladu s principy 
udržitelného rozvoje. V některých případech je nutná cílená ochrana míst zvláštního zájmu, v jiných případech je třeba chránit, 
respektive obnovit celé krajinné celky. Krajina je živým v čase proměnným celkem, který vyžaduje tvůrčí, avšak citlivý přístup 
k vyváženému všestrannému rozvoji tak, aby byly zachovány její stěžejní kulturní, přírodní a užitné hodnoty.  

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. Ochrana přírodních, civilizačních a kulturních hodnot je zajištěna v kap. B.2 závazné části ÚP 
Ohníč stanovením Základní koncepce ochrany a rozvoje hodnot území obce Ohníč. Ta se zaměřuje jednak na samotnou 
identifikaci hodnot území obce Ohníč a dále stanovuje základní režim a cíle ochrany.  Konkrétním nástrojem ochrany a 
rozvoje identifikovaných hodnot územní obce Ohníč je potom stanovení urbanistické koncepce a kompozice v kapitole 
C závazné části ÚP Ohníč a stanovení podmínek využití ploch s rozdílným způsobem využití v kap. F závazné části ÚP 
Ohníč, které obsahují i podrobné podmínky prostorového uspořádání zástavby, které obsahují jednak podmínky 
plošného uspořádání, které má vyloučit způsoby využití, které by narušovaly identifikované hodnoty a které obsahují 
dále podrobné podmínky prostorového uspořádání zástavby, klíčové pro ochranu charakteru a struktury zástavby sídel 
a pro ochranu krajinného rázu. Ochrana civilizačních hodnot je pak sekundárně zakotvena také ve stanovení koncepce 
veřejné infrastruktury v kapitole D závazné části ÚP Ohníč. Ochrana přírodních a krajinných hodnot je pak sekundárně 
zakotvena také ve stanovení koncepce uspořádání krajiny v kapitole E závazné části ÚP Ohníč. 

Ráz jedinečné urbanistické struktury území a osídlení je chráněn zachováním stávající sídelní struktury obce a 
zachováním stávajícího charakteru, struktury i převládajícího využití sídel na území obce. ÚP nevymezuje žádné nové 
sídlo. Existujícím sídlům zachovává ÚP jejich historicky danou urbanistickou strukturu, který je návrhem na rozvoj 
zástavby plně respektován. je zachována kompaktnost a soudržnost urbanistických struktur sídel, ÚP vymezuje 
přednostně plochy přestavby pro stabilizaci vnitřní urbanistické struktury sídel, zastavitelné plochy jsou vymezovány jen 
výjimečně a v menším množství než plochy přestavby. Zvláštní péče je věnována unikátně zachované založené 
urbanistické struktuře sídla Křemýž, kde ÚP chrání kompaktní uspořádání sídla kolem dvou historických návsí, kde 
výškovou regulací chrání dominantu kostela sv. Petra a Pavla a dominantu zámku a kde navrhuje obnovu historického a 
dnes již zaniklého kompozičního vztahu mezi kostelem a zámkem v Křemýži. Stejně tak ÚP důsledně dbá na zachování 
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silného kompozičního vztahu mezi zámkem v Křemýži a zámkem v Tuchlově, prostor mezi oběma zámky ponechává 
nezastavěný, s dominantním vyzněním aleje podél cesty mezi areály obou zámků.  

V krajině zachovává ÚP pestrou mozaiku lesů, ploch nelesní zeleně charakteru lesa, trvalých travních porostů a luk a jen 
menšího podílu zemědělsky intenzivně využívané orné půdy. ÚP zachovává plynulý přechod téměř úplně bezlesé 
velkoformátové pánevní zemědělské krajiny na západě obce, přes poměrně jemně členěnou krajinu s prolínáním 
travních porostů a remízů a enkláv především nelesní sukcesní zeleně charakteru lesa, až po lesní krajinu na východě 
území obce. 

Ochrana hodnotné krajiny je vedle obecné regulace v kap. B.2 závazné části ÚP Ohníč v podrobnější rovině provedena 
v kap. E.1, prostupnost krajiny a její využití pro cestovní ruch je ošetřeno v kap. E.4 závazné části ÚP Ohníč. 

(14a)  Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí ve vazbě na rozvoj primárního sektoru zohlednit ochranu kvalitních lesních 
porostů, vodních ploch a kvalitní zemědělské, především orné půdy a ekologických funkcí krajiny. 

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. Jsou chráněny plochy lesů, jejich zábor se omezuje na zcela výjimečné případy, kterými jsou nově 
navržené lesní cesty, z velké části převzaté z plánů společných zařízení komplexních pozemkových úprav. Zábory lesa 
pro žádné jiné účely nový ÚP Ohníč nevyvolává.  

ÚP zároveň chrání všechny vodní plochy a toky na území obce. Z důvodu zlepšení retenční schopnosti vodních toků 
vylučuje území plán zcela orbu v nivách vodních toků. Pro revitalizaci Kladrubského potoka přírodě blízkým způsobem 
vymezuje ÚP plochu změny v krajině 100-K. 

Kvalitní zemědělské půdy včetně půd nejvyšší třídy ochrany jsou návrhem ÚP respektovány a jejich předpokládané 
zábory jsou navrhovány jen ve zvlášť odůvodněných případech a v situacích, kdy se záborům kvalitních zemědělských 
půd z podstaty nelze vyhnout (zahuštění cestní sítě ve volné krajině, vedení stezky pro chodce a cyklisty podél řeky 
Bíliny, zalesnění či jiné nezemědělské využití svažitých zemědělských pozemků či stabilizace již existujícího výrobního 
areálu v blízkosti řeky Bíliny.  

ÚP důsledně chrání všechny ekologicky stabilní plochy v krajině, zejména plochy lesů, vodní plochy a toky a plochy 
přírodní a krajinné (nelesní) zeleně. S cílem zvýšení ekologických funkcí krajiny vymezuje ÚP prostorově spojitou 
soustavu prvků územního systému ekologické stability na regionální a lokální úrovni. ÚP otevírá možnost případnému 
zalesňování krajiny, či přeměně orné půdy na louky a extenzivní sady, vedoucí ke zvýšení její ekologické stability, 
především jako prevenci před negativními důsledky vodní eroze na rozlehlých plochách zemědělských půd. Návrh ÚSES 
a doplňující cestní sítě s doprovodnou liniovou zelení alejí a stromořadí má přispět ke zvýšení ekologické stability krajiny 
a v důsledku i větší udržitelnosti zemědělsky využívané volné krajiny. 

(15)   Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově sociální segregaci s negativními vlivy na sociální 
soudržnost obyvatel.  

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. Bylo zejména zamezeno vzniku ubytovacích zařízení nižšího standardu (typicky ubytoven pro 
sociálně vyloučené či pro dělníky), neboť tento typ záměrů byl vzhledem k velikosti obce a s tím související křehkosti 
místní komunity obyvatel vyhodnocen jako rizikový. Umístění ubytovacích zařízení bylo na území obce razantně 
omezeno pouze na ubytovací zařízení vyššího ubytovacího standardu typu hotelu či penzionu. Návrh rozvoje maximálně 
podporuje kompaktnost dvou největších sídel Ohníč a Křemýž. V rámci zastavitelných ploch i zastavěného území 
umožňuje regulace ÚP vznik staveb i na menších pozemcích a zabraňuje výstavbě na pozemcích výrazně větších, tak aby 
byly vytvořeny předpoklady pro vznik bydlení pro různé socio-ekonomické skupiny obyvatel v blízkém sousedství.  

ÚP nenavrhuje žádné plochy bydlení v izolované, odloučené poloze. 

Vymezením spojitého systému veřejných prostranství je zajištěna veřejná průchodnost celým územím obce a tím 
i základní předpoklad přirozené sociální kontroly území obce. Cílem je zachovat optimální pěší dostupnost jader obou 
největších sídel s koncentrací občanského vybavení a obslužných funkcí ze všech obytných ploch. ÚP zároveň vytváří 
podmínky pro posílení jádrového území dvou největších obytných sídel Ohníč a Křemýž tak, aby byla zachována jejich 
funkce jako hlavního prostoru pro setkávání a společné aktivity obyvatel obce. 

(16)  Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost komplexním řešením před 
uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. Vhodná řešení 
územního rozvoje je zapotřebí hledat ve spolupráci s obyvateli území i s jeho uživateli a v souladu s určením a charakterem 
oblastí, os, ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR.   
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Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. ÚP byl tvořen jako celek, při soustavném vyhodnocování všech územních souvislostí. V měřítku 
širších vztahů byla zohledněna pozice obce v sídelní struktuře jakožto lokálního centra osídlení, které tvoří obytné 
zázemí především pro města Bílina a Teplice. V ÚP tak byla rozvíjena především obytná funkce obce. Ochrana 
přírodních, civilizačních a kulturních hodnot je zajištěna v kap. B.2 závazné části ÚP Ohníč. 

Na začátku procesu zpracování ÚP Ohníč byla nad rámec základního rámce projednání s veřejností dle Stavebního 
zákona organizována veřejná debata s občany obce Ohníč, kde byly občanům vysvětleny základní principy územního 
plánování, možnosti, jak se do procesu pořízení územního plánu zapojit a občané byly vyzváni k uplatnění podnětů na 
změny v území, které by měl nový ÚP řešit. Všechny veřejností uplatněné podněty byly prověřeny a v maximální míře 
do řešení ÚP zapracovány. 

ÚP Ohníč byl v procesu společného jednání řádně projednán s dotčenými orgány, sousedními obcemi, nadřízeným 
orgánem územního plánování a veřejností. Požadavky dotčených orgánů byly reflektovány a dokumentace ÚP Ohníč 
byla v souladu s požadavky dotčených orgánů upravena. Připomínky veřejnosti byly prověřeny a všechny relevantní 
podněty bylo do řešení ÚP Ohníč zapracovány.  

V řízení o územním plánu bylo řešení ÚP Ohníč projednáno s veřejností. Informace o reflektování připomínek a námitek 
veřejnosti uplatněných v rámci projednání ÚP Ohníč jsou součástí tohoto odůvodnění. 

(16a)  Při územně plánovací činnosti vycházet z principu integrovaného rozvoje území, zejména měst a regionů, který představuje 
objektivní a komplexní posuzování a následné koordinování prostorových, odvětvových a časových hledisek. 

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. Návrh rozvoje území obce Ohníč vychází z integrovaného přístupu eliminujícího nežádoucí 
dominanci některého ze systémů či některé ze složek území nad ostatními. Vedle primárně obytné funkce obce byly 
stabilizovány i stávající plochy pro ekonomické aktivity, a to vymezením ploch pro výroby či ploch smíšených. V regulaci 
jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití v kap. F závazné části ÚP Ohníč je zajištěna minimalizace konfliktů mezi 
různými typy využití území. 

V nezastavěném území je většina zemědělských ploch stabilizována. ÚP nicméně chrání stávající podobu volné krajiny 
skládající se z pestré mozaiky různě využívaných ploch, nejen polí, ale i luk, lesů a přírodních ploch s rozvinutou vegetací 
charakteru lesa. ÚP rekreační a ekologickou funkci volné krajiny navíc dále posiluje. Je navrženo rozšíření cestní sítě 
v krajině, čímž je zajištěno zvýšení atraktivity krajiny i pro každodenní rekreaci obyvatel obce, nikoliv pouze pro 
produkční funkce zemědělství. Zvláštní důraz je kladen na posilování ekologické stability krajiny. ÚP s tímto cílem 
důsledně chrání všechny přírodní a přírodě blízké prvky zvyšující ekologickou stabilitu krajiny. V neposlední řadě 
vymezuje ÚP spojitý ÚSES na regionální a lokální úrovni a doplňuje síť cest v krajině s doprovodnou liniovou zelení.  

(17)  Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků hospodářských změn lokalizací zastavitelných ploch pro vytváření 
pracovních příležitostí zejména v hospodářsky problémových regionech a napomoci tak řešení problémů v těchto územích. 

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. Jsou stabilizovány stávající výrobní areály (především areál HET a mlýn Křemýž, zemědělský 
statek v Ohníči, zemědělský areál v Křemýži). V jádrech sídel Ohníč, Křemýž, Dolánky a mlýn Dolánky vymezuje ÚP plochy 
smíšené obytné umožňujících rozvoj nejen bydlení, ale i občanského vybavení, administrativy či nerušící výroby. Také 
v okolních obytných plochách je v přiměřené míře připuštěna ekonomická činnost, v rozsahu a formě, která neohrozí 
hlavní, tedy obytnou funkci ploch. 

(18)  Podporovat vyvážený a polycentrický rozvoj sídelní struktury. Vytvářet územní předpoklady pro posílení vazeb mezi 
městskými a venkovskými oblastmi s ohledem na jejich rozdílnost z hlediska přírodního, krajinného, urbanistického i 
hospodářského prostředí.  

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. ÚP byl tvořen jako celek, při soustavném vyhodnocování všech územních souvislostí. V měřítku 
širších vztahů byla zohledněna pozice obce v sídelní struktuře jakožto lokálního centra osídlení, které tvoří obytné 
zázemí především pro města Bílina a Teplice. V ÚP tak byla rozvíjena především obytná funkce obce. Obec leží ve velmi 
atraktivním krajinném zázemí podhůří Českého středohoří a zároveň má velmi dobré dopravní vazby na velká a 
komplexně vybavení pracovištní centra v blízkém okolí (Bílina, Teplice, Most). Rozvoj bydlení v Ohníči tak nepředstavuje 
žádné zásadní riziko pro narušení sociální soudržnosti obyvatel obce. 

(19)  Vytvářet předpoklady pro rozvoj, využití potenciálu a polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. brownfields 
průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu, vč. území bývalých vojenských újezdů). Hospodárně využívat 
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zastavěné území (podpora přestaveb revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu nezastavěného území (zejména 
zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně, včetně minimalizace její fragmentace. Cílem je účelné využívání a 
uspořádání území úsporné v nárocích na veřejné rozpočty na dopravu a energie, které koordinací veřejných a soukromých 
zájmů na rozvoji území omezuje negativní důsledky suburbanizace pro udržitelný rozvoj území. 

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. Území obce Ohníč bylo v rámci zpracování ÚP důkladně prozkoumáno a bylo v něm 
identifikováno několik areálů s charakterem brownfields, především areál bývalého hospodářského dvora zámku 
Křemýž, samotná budova zámku v Křemýži a nedaleký letohrádek Ladenburg severně od areálu zámku v Křemýži. Pro 
všechny tyto areály bylo stanoveny podmínky umožňující jejich opětovné využití. Podmínky byly přitom nastaveny 
maximálně liberálně, aby byla co největší šance, že tyto areály opravdu budou znovu využity. 

Kapacita navržených ploch určených pro zástavbu je odvozena z důkladného vyhodnocení potřeby nových bytů v obci. 
Nejprve byla podrobně vyhodnocena samotná kapacita zastavěného území obce a až následně se přistoupilo k návrhu 
zastavitelných ploch. Plochy pro rozvoj bydlení byly vymezovány primárně v těsné návaznosti na zastavěné území dvou 
největších sídel, Ohníče a Křemýže, a to v nejmenší možné vzdálenosti od jejich středu. Je tak zachována kompaktnost 
uspořádání urbanistické struktury těchto sídel, je tak zajištěna optimální pěší dostupnost jader těchto sídel s koncentrací 
občanského vybavení a centrálních veřejných prostranství a byla tak minimalizována fragmentace zemědělských a 
dalších nezastavěných ploch ve volné krajině. 

(20) Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co nejméně konfliktních lokalit a následně 
podporovat potřebná kompenzační opatření. S ohledem na to při územně plánovací činnosti respektovat veřejné zájmy např. 
ochrany biologické rozmanitosti a kvality životního prostředí, zejména formou důsledné ochrany zvláště chráněných území, 
lokalit soustavy Natura 2000, mokřadů, ochranných pásem vodních zdrojů, chráněné oblasti přirozené akumulace vod a 
nerostného bohatství, ochrany zemědělského a lesního půdního fondu. Vytvářet územní podmínky pro implementaci a 
respektování územních systémů ekologické stability a zvyšování a udržování ekologické stability a k zajištění ekologických 
funkcí i v ostatní volné krajině a pro ochranu krajinných prvků přírodního charakteru v zastavěných územích, zvyšování a 
udržování rozmanitosti venkovské krajiny. V rámci územně plánovací činnosti vytvářet podmínky pro ochranu krajinného 
rázu s ohledem na cílové kvality krajiny a vytvářet podmínky pro využití přírodních zdrojů. 

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. Na území obce nejsou vymezeny žádné rozvojové záměry takového rozsahu a charakteru, že by 
mohly ohrozit charakter krajiny. V ÚP je pouze stabilizována plocha těžby v kamenolomu Dolánky, avšak výhradně 
v rozsahu v současné době povolené těžby, další plošný rozvoj lomu není v ÚP připuštěn. ÚP Ohníč kromě těchto záměrů 
nevymezuje na území obce plochu ani koridor pro žádný další záměr, který by mohl mít zásadní negativní vliv na 
charakter krajiny.  

ÚP vymezuje důsledně všechny plochy přírodních a krajinných hodnot jako stabilizované plochy s vyloučením zastavění 
a jakýchkoli negativních zásahů do jejich přírodních a krajinných funkcí, přičemž navrhuje i jejich další rozvoj. ÚP 
vymezuje na území obce ÚSES a doplňuje cestní síť s doprovodnou liniovou zelení stromořadí a alejí. Regulativy 
zemědělských ploch otevírají možnost pro její přeměnu na plochy s vyšší ekologickou stabilitou. 

S cílem ochrany krajiny a krajinného rázu ÚP důsledně zachovává kompaktní a koncentrické uspořádání všech sídel na 
území obce a stanovuje podmínky prostorového uspořádání území, konkrétně maximální výšku a maximální podlažnost 
zástavby zohledňující tradiční venkovský charakter a obraz zástavby obce ve volné krajině.  

(20a)  Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící živočichy a pro člověka, zejména při 
umísťování dopravní a technické infrastruktury a při vymezování ploch pro bydlení, občanskou vybavenost, výrobu a 
skladování. V rámci územně plánovací činnosti omezovat nežádoucí srůstání sídel s ohledem na zajištění přístupnosti a 
prostupnosti krajiny, uplatňovat integrované přístupy k předcházení a řešení environmentálních problémů. 

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. Migrační prostupnost krajiny pro volně žijící živočichy je v ÚP zajištěna primárně vymezením 
spojitého ÚSES na regionální a lokální úrovni. ÚP důsledně zachovává vzájemné prostorové oddělení jednotlivých sídel.  

Migrační prostupnost území obce pro člověka je zajišťována cestní sítí ve volné krajině, zejména pak sítí silnic, místních 
komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací, které všechny chrání a stabilizuje a doplňuje o velké množství 
nových cest vytvářející zejména okruhy kolem dvou hlavních obytných sídel obce, tedy kolem jádrového sídla Ohníč a 
kolem Křemýže. 

Řešení ÚP vychází ze současného stavu území obce, jehož krajina se vyznačuje pestrou mozaikou ploch s rozdílným 
charakterem (pole, louky, lesy, přírodní plochy). Tento charakter krajiny ÚP chrání a otevírá možnost k dalšímu 
posilování ekologické stability krajiny. 
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(21) Vymezit a chránit ve spolupráci s dotčenými obcemi před zastavěním pozemky nezbytné pro vytvoření souvislých ploch 
veřejně přístupné zeleně v rozvojových oblastech a v rozvojových osách a ve specifických oblastech, na jejichž území je krajina 
negativně poznamenána lidskou činností, s využitím její přirozené obnovy; cílem je zachování souvislých ploch 
nezastavěného území v bezprostředním okolí velkých měst, způsobilých pro nenáročné formy krátkodobé rekreace a dále 
pro vznik a rozvoj lesních porostů a zachování prostupnosti krajiny. 

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

Obec Ohníč je součástí rozvojové osy republikového významu vymezené v PÚR ČR OS7 Rozvojová osa Ústí nad Labem 
– Chomutov – Karlovy Vary – Cheb – hranice ČR/Německo (Bayreuth). Dále je obec Ohníč součástí specifické oblasti 
republikového významu vymezené v PÚR ČR SOB5 Specifická oblast Mostecko. Přes toto zařazení je ovšem předmětný 
úkol pro území obce irelevantní. V území není zpracován žádný podklad vymezující zelené pásy. Volná krajina na území 
obce se vyznačuje pestrou mozaikou polí, luk a lesů a umožňuje tak provozování krátkodobé rekreace i bez jakýchkoli 
cílených zásahů. ÚP však přesto výrazně přispívá naplnění dané priority návrhem na zásadní zahuštění cestní sítě ve 
volné krajině a také návrhem koridoru 01-X pro možné vedení nadregionální cyklostezky Bělská – Podkrušnohorská 
stezka podél řeky Bíliny, přímo její nivou, odděleně od motorové dopravy.  

(22) Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy udržitelného cestovního ruchu (např. 
cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), při zachování a rozvoji hodnot území. Podporovat propojení míst, 
atraktivních z hlediska cestovního ruchu, turistickými cestami, které umožňují celoroční využití pro různé formy turistiky 
(např. pěší, cyklo, lyžařská, hipo). 

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. Na území obce je umožněn rozvoj zařízení pro cestovní ruch navázaný na hornickou minulost 
obce. ÚP dále umožňuje obnovu zámku Křemýž, na místě nedalekého zbořeniště letohrádku umožňuje vybudování 
rekreačního zařízení. ÚP dále vytváří základní podmínky pro možný rozvoj infrastruktury cestovního ruchu, regulativy 
ploch smíšených obytných umožňují poměrně flexibilní umisťování ubytovacích zařízení vyššího kvalitativního 
standardu, stravovacích zařízení, obchodů a dalších služeb využitelných cestovním ruchem (informační centrum, 
konferenční centrum ad.). ÚP také vytváří podmínky pro zatraktivnění volné krajiny na území obce, a to zejména 
návrhem na zahuštění cestní sítě doprovozené stromořadími či alejemi. Cílem je zvýšit prostupnost volné krajiny pro 
pěší a cyklistický pohyb a zvýšit tak atraktivitu volné krajiny kolem obce pro každodenní rekreaci obyvatel obce. 
Vymezuje se koridor dopravy cyklistické (DC.k) 01-X pro umístění vedení stezky pro chodce a cyklisty podél řeky Bíliny, 
jako součást páteřní nadregionální cyklostezky Bělská – Podkrušnohorská stezka. 

(23) Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury 
s ohledem na prostupnost krajiny. Při umísťování dopravní a technické infrastruktury zachovat prostupnost krajiny 
a minimalizovat rozsah fragmentace krajiny; je-li to z těchto hledisek účelné, umísťovat tato zařízení souběžně. U stávající i 
budované sítě dálnic, kapacitních komunikací a silnic I. třídy zohledňovat i potřebu a možnosti umístění odpočívek, které 
jsou jejich nedílnou součástí. Zmírňovat vystavení městských oblastí nepříznivým účinkům tranzitní železniční a silniční 
dopravy, mimo jiné i prostřednictvím obchvatů městských oblastí, nebo zajistit ochranu jinými vhodnými opatřeními v území. 
Zároveň však vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný odstup od vymezených 
koridorů pro nové úseky dálnic, silnic I. třídy a železnic, a tímto způsobem důsledně předcházet zneprůchodnění území pro 
dopravní stavby i možnému nežádoucímu působení negativních účinků provozu dopravy na veřejné zdraví obyvatel (bez 
nutnosti budování nákladných technických opatření na eliminaci těchto účinků).  

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. ÚP Ohníč nevymezuje na území obce plochu ani koridor pro žádný další záměr, který by mohl mít 
zásadní negativní vliv na charakter krajiny. U sídla Tuchlov vystaveného zátěži ze silnice I/13 ÚP stabilizuje jeho 
dosavadní využití jako areálu občanského vybavení a nepřipouští jeho rozvoj, popř. jeho konverzi na plochu pro bydlení. 

(24) Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním dopravní infrastruktury s ohledem na 
potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany veřejného zdraví a v souladu s principy rozvoje udržitelné mobility osob a 
zboží, zejména uvnitř rozvojových oblastí a rozvojových os. Možnosti nové výstavby je třeba dostatečnou veřejnou 
infrastrukturou přímo podmínit. Vytvářet podmínky pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a bezpečnosti 
obyvatelstva a zlepšování jeho ochrany před hlukem a emisemi, s ohledem na to vytvářet v území podmínky pro 
environmentálně šetrné formy dopravy (např. železniční, cyklistickou). 

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. V rámci návrhu zastavitelných ploch byl uplatněn jako klíčový princip zachování kompaktního 
a koncentrického tvaru zastavěného území rozvíjených sídel (pouze Ohníč a Křemýž). Z toho vyplynul návrh 
zastavitelných ploch v minimální vzdálenosti od jejich středu.  
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(24a) Na územích, kde dochází dlouhodobě k překračování zákonem stanovených hodnot imisních limitů pro ochranu lidského 
zdraví, je nutné předcházet dalšímu významnému zhoršování stavu. V územích, kde nejsou hodnoty imisních limitů pro 
ochranu lidského zdraví překračovány, vytvářet územní podmínky pro to, aby k jejich překročení nedošlo. Vhodným 
uspořádáním ploch v území obcí vytvářet podmínky pro minimalizaci negativních vlivů koncentrované výrobní činnosti na 
bydlení. Vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný odstup od průmyslových nebo 
zemědělských areálů. 

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. U sídla Tuchlov vystaveného hlukové zátěži ze silnice I/13 ÚP stabilizuje jeho dosavadní využití 
jako areálu občanského vybavení a nepřipouští jeho rozvoj, popř. jeho konverzi na plochu pro bydlení. Vztah obytných 
částí sídla Ohníč průmyslovým areálem HET v jeho středu byl prověřen a bylo navrženo řešení stabilizující plochu výroby 
a vymezení především ploch smíšených obytných v jejím sousedství. V rámci plochy výroby je zamezeno rozvoji areálu, 
který by mohl negativně ovlivňovat okolní obytné plochy. Těžba v kamenolomu Dolánky zatěžující obec především 
nákladní dopravou byla omezena na již vydaná povolení k hornické činnosti, ÚP neumožňuje do budoucna žádný plošný 
rozvoj lomu, další rozvoj těžby nad rámec současně povolenému rozsahu není připuštěn. 

(25) Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a přírodními katastrofami v území 
(záplavy, sesuvy půdy, eroze, sucho atd.) s cílem jim předcházet a minimalizovat jejich negativní dopady. Zejména zajistit 
územní ochranu ploch potřebných pro umísťování staveb a opatření na ochranu před povodněmi a pro vymezení území 
určených k řízeným rozlivům povodní. Vytvářet podmínky pro zvýšení přirozené retence srážkových vod v území a využívání 
přírodě blízkých opatření pro zadržování a akumulaci povrchové vody tam, kde je to možné s ohledem na strukturu osídlení 
a kulturní krajinu, jako jedno z adaptačních opatření v případě dopadů změny klimatu.  

V území vytvářet podmínky pro zadržování, vsakování i využívání srážkových vod jako zdroje vody a s cílem zmírňování 
účinků povodní a sucha 

Při vymezování zastavitelných ploch zohlednit hospodaření se srážkovými vodami. 

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. Kolem řeky Bíliny, na které je stanoveno záplavové území včetně aktivní zóny záplavového území, 
jsou vymezeny plochy luk a extenzivních sadů, popř. plochy přírodní/krajinné. Navrženy k vymístění jsou zahrádky 
v aktivní zóně záplavového území na pravém břehu řeky v Ohníči a deponie vytěženého kameniva v nivě řeky u lomu 
Dolánky. 

ÚP navrhuje soubor opatření zvyšujících ekologickou stabilitu a retenční kapacitu intenzivně zemědělsky využívané 
krajiny okolo obce. Především jsou navrženy prvky ÚSES a navrženo zahuštění cestní sítě s doprovodnou liniovou 
vegetací ve formě stromořadí či alejí. Tato opatření mají pomoci zmírnit rizika spojená s erozí půdy. Nad rámec ÚSES je 
navrženo několik nových ploch změn v krajině pro krajinnou zeleň tak, aby nelesní krajinná zeleň vytvořila v zemědělsky 
intenzivně obhospodařované krajině spojitý systém. Dále je v plochách zemědělských obecně připuštěno doplňování 
přírodních ploch tam, kde bude vyhodnocen jejich přínos pro eliminaci rizika eroze.  

Zasakování vod v zastavěném území a zastavitelných plochách je řešeno v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb. 

(26) Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou infrastrukturu jen ve zcela výjimečných 
a zvlášť odůvodněných případech. Vymezovat a chránit zastavitelné plochy pro přemístění zástavby z území s vysokou mírou 
rizika vzniku povodňových škod. 

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. ÚP nevymezuje žádnou zastavitelnou plochu ve stanoveném záplavovém území řeky Bíliny, 
s jedinou výjimkou navrženého vedení součást páteřní nadregionální cyklostezky Bělská – Podkrušnohorská stezka 
nivou řeky Bíliny. Její vedení nivou řeky Bíliny, a tedy také záplavovým územím vyplývá z podstaty stezky vedené 
v souběhu s řekou.  

(27) Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území a její rozvoj a tím podporovat její účelné 
využívání v rámci sídelní struktury, včetně podmínek pro rozvoj digitální technické infrastruktury. Vytvářet rovněž podmínky 
pro zkvalitnění dopravní dostupnosti obcí (měst), které jsou přirozenými regionálními centry v území tak, aby se díky 
možnostem, poloze i infrastruktuře těchto obcí zlepšovaly i podmínky pro rozvoj okolních obcí ve venkovských oblastech a v 
oblastech se specifickými geografickými podmínkami.  

Při územně plánovací činnosti stanovovat podmínky pro vytvoření výkonné sítě osobní i nákladní železniční, silniční, vodní 
a letecké dopravy, včetně sítí regionálních letišť, efektivní dopravní sítě pro spojení městských oblastí s venkovskými 
oblastmi, stejně jako řešení přeshraniční dopravy, protože mobilita a dostupnost jsou klíčovými předpoklady hospodářského 
rozvoje ve všech regionech.  
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Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. V obci je respektována a stabilizovaná celostátní železniční trať a plocha železniční stanice, 
stejně tak silnice I/13 a síť silnic III. třídy. Nebyly zjištěny žádné podněty na úpravu těchto nadmístních dopravních 
staveb, které by vyžadovaly jejich vymezení v ÚP.  

V měřítku širších vztahů byla zohledněna pozice obce v sídelní struktuře jako sídla, které může představovat obytné 
zázemí pro města Bílina a Teplice. V ÚP tak byla rozvíjena především obytná funkce obce.  

(28) Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat potřeby rozvoje území v dlouhodobém horizontu a nároky na veřejnou 
infrastrukturu, včetně veřejných prostranství. Návrh a ochranu kvalitních městských prostorů a veřejné infrastruktury je 
vhodné řešit ve spolupráci veřejného i soukromého sektoru s veřejností.  

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. V měřítku širších vztahů byla zohledněna pozice obce v sídelní struktuře jakožto lokálního centra 
osídlení, které tvoří obytné zázemí především pro města Bílina a Teplice. V ÚP tak byla rozvíjena především obytná 
funkce obce. Při návrhu zastavitelných ploch byla vyhodnocena kapacita existující infrastruktury a návrh tuto kapacitu 
nepřekročil. Vyhodnocení potřeby rozvoje jednotlivých funkčních složek v území (především bydlení, občanského 
vybavení, výroby a rekreace) je vztaženo k roku 2038 jako návrhovému horizontu nového ÚP (obvykle 15–20 let).  

Stávající veřejná prostranství byla v ÚP Ohníč důsledně ochráněna a jejich soustava byla doplněna návrhem nových cest 
ve volné krajině. 

(29) Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů dopravy. Vytvářet územní podmínky pro upřednostňování veřejné 
hromadné, cyklistické a pěší dopravy. S ohledem na to vymezovat plochy a koridory nezbytné pro efektivní integrované 
systémy veřejné dopravy nebo městskou hromadnou dopravu, umožňující účelné propojení ploch bydlení, ploch rekreace, 
občanského vybavení, veřejných prostranství, výroby a dalších ploch, s požadavky na kvalitní životní prostředí. Vytvářet tak 
podmínky pro rozvoj účinného a dostupného systému, který bude poskytovat obyvatelům rovné možnosti mobility a 
dosažitelnosti v území. S ohledem na to vytvářet podmínky pro vybudování a užívání vhodné sítě pěších a cyklistických cest, 
včetně doprovodné zeleně v místech, kde je to vhodné. 

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. S ohledem na velikost obce Ohníč a jeho existující dopravní infrastrukturu není navrhována žádná 
integrace veřejné dopravy. Je respektována stávající železniční stanice na celostátní železniční trati č. 131 nacházející 
se na území obce, stejně tak plochy veřejných prostranství a dopravní infrastruktury, ve kterých se nacházejí autobusové 
zastávky. Rozvoj zastavitelných ploch je koncentrován do co nejmenší vzdálenosti od středu sídel Křemýž a Ohníč, kde 
se autobusové zastávky nachází.  

Na území obce je navrženo zahuštění cestní sítě ve volné krajině okolo jednotlivých sídel obce, která zlepší prostupnost 
území mezi jednotlivými sídly i mezi nimi a sousedními obcemi. Vymezuje se koridor dopravy cyklistické (DC.k) 01-X pro 
umístění vedení stezky pro chodce a cyklisty podél řeky Bíliny, jako součást páteřní nadregionální cyklostezky Bělská – 
Podkrušnohorská stezka. 

(30) Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod je nutno koncipovat tak, aby splňovala 
požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i v budoucnosti. 

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. ÚP stanovuje stabilizovat stávající funkční a vyhovující systémy zásobování pitnou vodou, 
zásobování elektrickou energií a elektronických komunikací na území obce. Systém nakládání s odpadními vodami je 
prostorově zachován, v souvislosti s navrhovaným rozvojem zástavby je navržené zvýšení kapacity systému zvýšením 
kapacity ČOV Ohníč. 

(31) Vytvářet územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné výroby energie z obnovitelných zdrojů, šetrné 
k životnímu prostředí, s cílem minimalizace jejich negativních vlivů a rizik při respektování přednosti zajištění bezpečného 
zásobování území energiemi. 

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. V rámci obecných podmínek zásobování území elektrickou energií v ustanoveních § D38 a § D39 
je umožněno umísťování zařízení na využití solární a větrné energie. Tyto podmínky jsou upřesněny tak, aby umístění 
těchto zařízení nevyvolávalo střety s jinými hodnotami v území, typicky urbanistickými a architektonickými hodnotami, 
ochranou krajinného rázu či s ochranou ZPF. Podmínky otevírají možnost decentralizovanému zásobování elektrickou 
energií a posílení energetické soběstačnosti obce. 
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B.1.2. Rozvojové oblasti a rozvojové osy 

Obec Ohníč je součástí rozvojové osy republikového významu vymezené v PÚR ČR OS7 Rozvojová osa Ústí nad Labem 
– Chomutov – Karlovy Vary – Cheb – hranice ČR/Německo (Bayreuth). Do rozvojové osy OS7 jsou zařazeny obce mimo 
rozvojové oblasti s výraznou vazbou na významné dopravní cesty dálnici D6, resp. na silnici I/13. Obec Ohníč má dopravní 
vazbu na silnici I/13 prostřednictvím mimoúrovňové křižovatky na 92. kilometru silnice I/13 na křížení se silnicí III/25327.  

Pro rozvojovou osu OS7 nestanoví PÚR ČR žádný úkol pro územní plánování.  

ÚP Ohníč musí respektovat relevantní obecná kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území rozvojových 
oblastí a os vyplývající z článku (38) PÚR ČR a obecné úkoly pro územní plánování ve vymezených rozvojových oblastech 
a osách vyplývající z čl. (39) PÚR ČR:  

(38)  Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území:  

a) možnosti využití stávající veřejné infrastruktury a potřebu jejího dalšího rozvoje a dobudování při současném respektování 
přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území,  

b) rozvoj bydlení při upřednostnění rozvoje uvnitř zastavěného území a předcházení prostorové sociální segregaci, 
fragmentaci krajiny nově vymezenými zastavitelnými plochami a záborům ploch veřejné zeleně a dalších prvků přírodního 
charakteru sloužící svému účelu,  

c) nové využití nevyužívaných průmyslových, skladových, dopravních a jiných ploch,  

d) řešení rekultivace a revitalizace opuštěných areálů a ploch (např. předcházející těžbou, průmyslovým využitím, armádou 
apod.), účelnou organizaci materiálových toků a nakládání s odpady,  

e) zachování a rozvoj společenské funkce tradičních městských center,  

f) ochranu a využití rekreačního potenciálu krajiny,  

g) minimalizování ovlivnění přírodních a krajinných hodnot území.  

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

Bod a) je pro území obce Ohníč irelevantní, neboť se na jejím území nevyskytuje žádný záměr na rozvoj silnice I/13. 

Požadavky pod bodem b) jsou požadavky obsažené v prioritách a jejich naplnění je vyhodnoceno výše v kapitole B.1.1. 
(odst. 14a, 15 a 20a) ↑.  

Požadavky pod body c) a d) jsou požadavky obsažené v prioritě v odst. 19 a jejich naplnění je vyhodnoceno výše 
v kapitole B.1.1. ↑.  

Požadavek pod bodem e) se netýká obce Ohníč, která není městem a nenachází se v ní městské centrum.  

Požadavek pod bodem f) je požadavek obsažený v prioritě v odst. 22 a jeho naplnění je vyhodnoceno výše v kapitole 
B.1.1. ↑.   

Požadavek pod bodem g) je požadavek obsažený v prioritě v odst. 14 a jeho naplnění je vyhodnoceno výše v kapitole 
B.1.1. ↑.   

(39)  Úkoly pro územní plánování:  

a) Při respektování republikových priorit územního plánování umožňovat v rozvojových oblastech a rozvojových osách 
intenzivní využívání území v souvislosti s rozvojem veřejné infrastruktury. Z tohoto důvodu v rozvojových oblastech a v 
rozvojových osách vytvářet podmínky pro umístění aktivit mezinárodního a republikového významu s požadavky na změny 
v území a tím přispívat k zachování charakteru území mimo rozvojové oblasti a rozvojové osy.  

b) Úkoly, stanovené pro jednotlivé rozvojové oblasti a rozvojové osy, musí být převzaty do územně plánovací dokumentace 
krajů a obcí.  

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

Požadavky jsou pro území obce Ohníč irelevantní, neboť na jejím území nebyly zjištěny žádné záměry na umístění aktivit 
mezinárodního či republikového významu.  

B.1.3. Specifické oblasti 

Obec Ohníč je součástí specifické oblasti republikového významu vymezené v PÚR ČR SOB5 Specifická oblast Mostecko. 
Do specifické oblasti SOB5 jsou zařazeny krom dalších obcí také obce ze severní části ORP Bílina. Důvody vymezení SOB5 
jsou přitom (a) potřeba napravit strukturální postižení ekonomiky a vážné ekonomické a sociální problémy, způsobené 
v minulosti, (b) Potřeba omezit či odstranit značné sociální a ekonomické problémy a dále environmentální problémy 
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spojené převážně s těžbou uhlí, energetickou výrobou a těžkým průmyslem, (c) potřeba rekultivace a vhodné formy 
revitalizace území postižených imisemi energetických a průmyslových zařízení, včetně nutnosti pokračování další péče 
a obnovy imisemi silně poškozených lesních porostů Krušných hor a (d) potřeba řešit problematiku využívání 
významných zdrojů energetických nerostných surovin, které se v území nacházejí v souladu s respektováním mezí 
únosnosti území – tj. snahy o dosahování vyváženosti tří pilířů udržitelného rozvoje území.  

Obec Ohníč je součástí specifické oblasti republikového významu SOB9, ve které se projevuje aktuální problém 
ohrožení území suchem. Nositeli úkolů pro územní plánování stanovených pro tuto specifickou oblast jsou ministerstva 
a kraje, nikoliv samotná obec Ohníč. 

ÚP Ohníč musí respektovat relevantní obecná kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území specifických 
oblastí vyplývající z článku (67) PÚR ČR: [pro úroveň obcí nevyplývají z PÚR ČR žádné obecné úkoly pro územní plánování 
ve vymezených specifických oblastech]  

(67)  Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území:  

Při rozhodování a posuzování záměrů na změny území ve všech specifických oblastech je nutno sledovat zejména:  

a) řešení stávajících střetů a předcházení potenciálním střetům různých zájmů ve využití území,  

b) ochranu specifických přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území,  

c) využití specifického potenciálu oblasti k jejímu rozvoji,  

d) zkvalitnění veřejné, zejména dopravní a technické infrastruktury,  

e) posílení a stabilizaci sociálně ekonomického rozvoje,  

f) umísťování investic důležitých pro rozvoj oblasti.  

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

Řešení střetů souvisejících s těžbou energetických nerostných surovin (bod a) není třeba na území obce Ohníč řešit, 
neboť se na jejím území tato těžba energetických nerostných surovin nenachází.  

Ochrana jednotlivých hodnot (bod b) je požadavek obsažený v odst. 14 republikových priorit a je tak vyhodnocen výše. 
Využití specifického potenciálu (bod c) je v ÚP Ohníč provedeno umožněním umísťování staveb a zařízení rozvíjejících 
hornickou minulost obce v zastavěném území a okolní krajině.  

Zkvalitnění veřejné infrastruktury (bod d) je zajištěno dle aktuálních podnětů, konkrétně je vymezena plocha pro zvýšení 
kapacity ČOV Ohníč.  

Obecný požadavek pod bodem e) je naplněn především rozvojem obytné funkce obce a zároveň stabilizací ploch, ve 
kterých se odehrává ekonomická činnost (výroby, obchod, služby apod.).  

Požadavek pod bodem f) je pro obec Ohníč irelevantní, neboť na jejím území nebyly zjištěny žádné záměry na umístění 
významných investičních záměrů.  

Kromě obecných kritérií a podmínek pro rozhodování v území musí ÚP Ohníč respektovat relevantní kritéria a podmínky 
pro rozhodování o změnách v území specifické oblasti SOB5 a úkoly pro územní plánování ve vymezení SOB5 vyplývající 
z článku (74) PÚR ČR:  

(73)  Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území:  

Při rozhodování a posuzování záměrů na změny v území přednostně sledovat:  

a) řešení rozporů mezi zájmy těžby uhlí, energetické a průmyslové výroby a ohrožením území devastací krajiny,  

b) rekultivaci devastované krajiny a její využití pro krajinné, sídelní, výrobní a rekreační funkce pro dlouhodobou i 
krátkodobou rekreaci,  

c) restrukturalizaci a větší diverzifikaci stávající ekonomiky, pro revitalizaci ploch typu brownfields, výstavbu nových 
průmyslových zón a vytváření dalších nových pracovních příležitostí.  

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

Požadavky souvisejících s těžbou energetických nerostných surovin (body a) a b) není třeba na území obce Ohníč řešit, 
neboť se na jejím území tato těžba nenachází.  

Požadavky na restrukturalizaci ekonomiky (bod c) jsou v ÚP Ohníč zohledněny především umožněním rozvoje sektoru 
služeb a cestovního ruchu, a to hlavně v nově vymezených plochách občanského vybavení veřejného, a dále v plochách 
smíšených obytných venkovských (SV), ale v přiměřené intenzitě i plochách obytných. 
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Úkoly pro územní plánování:  

V rámci územně plánovací činnosti kraje a koordinace územně plánovací činnosti obcí  

a) vytvářet územní podmínky pro nutnou obnovu krajiny, jejího vodního režimu, obnovu dopravního systému a pro 
polyfunkční využití území (vodní hospodářství, zemědělství, les, rekreace, sport, bydlení apod.) s ohledem na specifické 
podmínky jednotlivých území,  

b) s cílem obnovy kulturní krajiny a polyfunkčního využití území vytvářet územní podmínky pro vznik jezer ve zbytkových 
jamách povrchových uhelných lomů, velkých souvislých ploch zeleně s rekreační funkcí i specifických zemědělských ploch,  

c) v případě rozšíření povrchové těžby hnědého uhlí stanovit rámce mezí únosnosti území a regulativy pro zachování 
vyváženosti tří pilířů udržitelného rozvoje území a pro ochranu kulturních, sídelních, přírodních a krajinářských hodnot, pro 
celkovou stabilizaci sídelní struktury,  

d) vymezit a chránit před zastavěním plochy nezbytné pro vytvoření souvislých veřejně přístupných zelených pásů, vhodných 
pro nenáročné formy krátkodobé rekreace a dále pro vznik a rozvoj lesních porostů a zachování prostupnosti krajiny. 

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

Všechny úkoly souvisí s těžbou energetických nerostných surovin a není je tak třeba na území obce Ohníč řešit, neboť 
se na jejím území tato těžba nenachází. 

B.1.4. Koridory a plochy dopravní infrastruktury 

Na území obce Ohníč nejsou v PÚR ČR vymezeny žádné plochy ani koridory republikového nebo mezinárodního 
významu.  

B.1.5. Koridory a plochy technické infrastruktury a souvisejících rozvojových záměrů 

Na území obce Ohníč nejsou v PÚR ČR vymezeny žádné plochy ani koridory republikového nebo mezinárodního 
významu.  

B.1.6. Další úkoly pro ministerstva, jiné ústřední orgány státní správy a pro územní plánování 

Obce Ohníč se nedotýká žádný další úkol pro územní plánování.  

B.2. Vyhodnocení souladu Územního plánu Ohníč  s územně plánovací 
dokumentací vydanou krajem (ZÚR Ústeckého  kraje) 

Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje byly vydány Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 7. 9. 2011. Zásady územního 
rozvoje Ústeckého kraje jsou pro Územní plán Ohníč nadřazenou právně závaznou územně plánovací dokumentací.  

Následně byla pořízena a vydána 1. Aktualizace ZÚR Ústeckého kraje, a to usnesením zastupitelstva ÚK č. 022/4Z/2017 
dne 24. 4. 2017, přičemž nabyla účinnosti 20. 5. 2017. Jejím předmětem byl mimo jiné návrh zúžení koridoru územní 
rezervy ER5 pro dvojnásobné vedení 400 kV, TR Chotějovice – TR Výškov, který v původních ZÚR Ústeckého kraje 
zasahoval okrajově na území obce Ohníč, po zúžení v Aktualizaci č. 1 ZÚR již na území obce Ohníč koridor nezasahuje. 

Dne 17. 2. 2019 nabyla účinnosti 3. aktualizace ZÚR Ústeckého kraje, která řešila výhradně jeden koridor VTL plynovodu 
mimo území obce Ohníč. 

Dne 22. 6. 2020 byla usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 025/30Z/2020 schválena 2. Aktualizace ZÚR ČR, která 
nabyla účinnosti dne 6. 8. 2020. 

Ze ZÚR Ústeckého kraje ve změní Aktualizací č. 1, 2 a 3 (dále jen ZÚR ÚK) vyplývají pro řešení ÚP Ohníč následující 
relevantní požadavky (uvedeny kurzívou modře). Vyhodnocení souladu ÚP Ohníč s relevantními požadavky ZÚR ÚK je 
uvedeno vždy pod každým jednotlivým požadavkem ZÚR ÚK:  

B.2.1. Stanovení priorit územního plánování Ústeckého kraje pro zajištění udržitelného rozvoje 
území včetně zohlednění priorit stanovených v politice územního rozvoje 

(1)  Vytvářet nástroji územního plánování na území kraje předpoklady pro vyvážený vztah mezi třemi pilíři udržitelného rozvoje: 
požadovaný směr hospodářského rozvoje, úroveň životního prostředí srovnatelná s jinými částmi ČR a standarty EU a 
zlepšení parametrů sociální soudržnosti obyvatel kraje.  
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Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. V kap. B.2 závazné části ÚP Ohníč je stanovený základní rámec ochrany přírodních, kulturních a 
civilizačních hodnot. V kapitole C závazné části ÚP Ohníč je navržena urbanistická koncepce obsahující mimo jiné 
vymezení zastavitelných ploch umožňující rozvoj zejména obytné funkce obce, i související rozvoj občanského vybavení 
sloužícího ke zvýšení kvality života v obci. ÚP stabilizuje všechny plochy, které generují pracovní příležitosti na území 
obce; zejména se jedná o plochy občanského vybavení, výroby a skladování a plochy smíšené obytné, kde je bydlení ve 
vyšší míře promíseno s občanským vybavením, administrativou či nerušící výrobou. S cílem vytvoření podmínek pro 
možné další zvyšování počtu pracovních příležitostí v obci, zejména pak v segmentu obchodu, služeb a administrativy 
vymezuje ÚP především nové plochy smíšené obytné, a to v jádrech sídel Ohníč a Křemýž, kde je největší 
pravděpodobnost vzniku dalších staveb nebytových staveb a zařízení, v dobré pěší dostupnosti z většiny ploch bydlení. 

ÚP tak vytváří primárně podmínky pro možný rozvoj obytné funkce, včetně související veřejné infrastruktury, zejména 
veřejných prostranství. Přitom ÚP zachovává a stabilizuje existující a fungující výrobní areály na území obce, stabilizuje 
stavby a zařízení občanského vybavení (nebo je integruje do ploch smíšených obytných) a navrhuje další přiměřený 
rozvoj jak výroby (plocha drobné a řemeslné výroby 85-Z) a zejména pak rozvoj ploch občanského vybavení (35-P a 36-
P) a ploch smíšených obytných venkovských (SV) v jádru obou hlavních obytných sídel, jako příležitost vzniku nových 
pracovních příležitostí v terciéru či kvartéru. Přitom ÚP důsledně chrání přírodu a krajinu na území obce. Navrhovaný 
rozvoj sociálních (bydlení) a ekonomických aktivit je koncentrován přednostně do zastavěného území a volná krajina je 
chráněna přednostně pro její produkční využití v zemědělství a pro rekreační využití obyvateli obce. 

Jednou z hlavních zásad urbanistické koncepce je zachování kompaktního uspořádání sídel, tak aby byla co nejméně 
zabírána a fragmentována volná krajina. Pravidla pro nakládání s volnou krajinou, která zajišťují ochranu jejich přírodních 
složek, prevenci před erozí, zajištění její prostupnosti apod., jsou stanovena v kapitole E – koncepce uspořádání krajiny 
závazné části ÚP Ohníč. 

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

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. Návrh zastavitelných ploch vychází z vyhodnocení stávajících kapacit systémů technické 
infrastruktury. ÚP stanovuje stabilizovat stávající funkční a vyhovující systémy zásobování pitnou vodou, zásobování 
elektrickou energií a elektronických komunikací na území obce. Systém nakládání s odpadními vodami je navržen 
k rozvoji jeho kapacity. Na únosnost systémů dopravní infrastruktury má navržený rozvoj zanedbatelný vliv.  

Co se týče únosnosti nezastavěného území, ÚP pro něj vymezuje režim, který tuto únosnost naopak posiluje. A to 
návrhem přeměny několika ploch orné půdy na louky a extenzivní sady a dalšími opatřeními umožňujícími posilování 
ekologické stability krajiny. 

(3)  Dosáhnout zásadního ozdravění a markantně viditelného zlepšení životního prostředí, a to jak ve volné krajině, tak uvnitř 
sídel; jako nutné podmínky pro dosažení všech ostatních cílů zajištění udržitelného rozvoje území (zejména transformace 
ekonomické struktury, stabilita osídlení, rehabilitace tradičního lázeňství, rozvoj cestovního ruchu a další).  

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. Jediný významnější problém s kvalitou životního prostředí na území obce byl shledán v souvislosti 
s nákladní dopravou z kamenolomu Dolánky. Tento problém byl do budoucna vyřešen zamezením dalšího rozvoje těžby 
v kamenolomu nad rámec vydaných povolení k hornické činnosti v kamenolomu Dolánky. 

(4) Pokračovat v trendu nápravy v minulosti poškozených a narušených složek životního prostředí (voda, půda, ovzduší, 
ekosystémy) a odstraňování starých ekologických zátěží Ústeckého kraje zejména v Severočeské hnědouhelné pánvi, v 
Krušných horách a v narušených partiích ostatních částí Ústeckého kraje. Zlepšení stavu složek životního prostředí v 
uvedených částech území považovat za prvořadý veřejný zájem.  

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP se požadavek netýká. Území obce nebylo přímo zasaženo povrchovou těžbou hnědého uhlí. Hlubinná těžba, která 
na území obce Ohníč probíhala v minulosti, nezanechala na území obce žádné dodnes nevyřešené důsledky, které by 
bylo nutné napravovat. 

(5) Nástroji územního plánování chránit nezastupitelné přírodní hodnoty zvláště chráněných území (NP, CHKO, MZCHÚ), 
soustavy chráněných území NATURA 2000 (EVL a PO), obecně chráněných území (PPk, VKP, ÚSES) a území významná z 
hlediska migrační prostupnosti krajiny pro volně žijící živočichy.  
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Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. Z uvedených hodnot se na území obce Ohníč nachází pouze ÚSES a VKP ze zákona. ÚP vymezuje 
na území obce prostorově spojitý ÚSES na lokální i regionální úrovni, regionální ÚSES zpřesňuje dle ZÚR ÚK. Významné 
krajinné prvky ze zákona jsou územním plánem respektovány a zařazeny do odpovídajících ploch s rozdílným způsobem 
využití. Důsledně chráněny jsou vodní plochy a toky na území obce a není navržen žádný zásah do nich, ÚP naopak 
vymezuje dvě plochy 100-K a 101-K pro možnou revitalizaci v současné době uměle regulovaných toků Kladrubského 
potoka pod rybníky u Tuchlova a levého přítoku Kladrubského potoka pod Pňovičkami. ÚP stabilizuje a chrání stávající 
plochy lesa, jediné předpokládané zábory lesa vyvolává návrh několika nových cest ve volné krajině dle rozpracovaného 
návrhu Plánu společných zařízení Komplexní pozemkové úpravy pro k.ú. Křemýž. Jeden zábor lesa u Pňoviček je pak 
vyvolán uvedením ÚP do souladu se skutečným stavem využití území, kde je část lesa jižně u Pňoviček dlouhodobě 
rozorána a využívána jako orná půda. 

Zásadním příspěvkem územního plánu k ochraně VKP ze zákona je pak návrh na obnovení přírodního charakteru údolní 
nivy řeky Bíliny, kde je v současné době (v rozsahu vymezených ploch změn v krajině 132-K, 133-K a 134-K), přímo při 
břehových liniích řeky, skladována surovina (štěrk a kamenivo) vytěžená v kamenolomu Dolánky a kde jsou na březích 
řeky zřízeny dopravní manipulační plochy pro nákladní automobily. 

Migrační prostupnost krajiny pro volně žijící živočichy je v ÚP zajištěna primárně vymezením spojitého ÚSES na 
regionální a lokální úrovni. ÚP důsledně také zachovává vzájemné prostorové oddělení jednotlivých sídel, pásy volné 
krajiny mezi všemi vzájemně sousedícími sídli na území obce Ohníč, jakož i na území sousedních obcí, jsou dostatečně 
široké pro zajištění i migrační prostupnosti velkých savců.  

Migrační prostupnost území obce pro člověka je zajišťována cestní sítí ve volné krajině, zejména pak sítí silnic, místních 
komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací, které všechny chrání a stabilizuje a doplňuje o velké množství 
nových cest vytvářející zejména okruhy kolem dvou hlavních obytných sídel obce, tedy kolem jádrového sídla Ohníč a 
kolem Křemýže. 

(6) Revitalizovat úseky vodních toků, které byly v minulosti v souvislosti s těžbou uhlí, rozvojem výroby, nebo urbanizačním 
procesem necitlivě upravené, přeložené nebo zatrubněné. Dosáhnout výrazného zlepšení kvality vody v tocích nepříznivě 
ovlivněných těžebními činnostmi a zejména chemickou a ostatní průmyslovou výrobou.  

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. Z nivy řeky Bíliny byly vymístěny nevhodné aktivity ohrožující její vodní režim (zahrádky, deponie 
štěrku a dopravní manipulační plochy v nivě řeky Bíliny u kamenolomu Dolánky). U sídla Pňovičky jsou navrženy dvě 
plochy 100-K a 101-K pro možnou revitalizaci v současné době uměle regulovaných toků Kladrubského potoka pod 
rybníky u Tuchlova a levého přítoku Kladrubského potoka pod Pňovičkami. 

(7) Územně plánovacími nástroji přispět k řešení problémů v oblastech s překročenými imisními limity znečišťujících látek (zejm. 
vlivem těžby surovin, energetické a průmyslové výroby) a v území zasažených zejména hlukem z dopravy (dálniční a silniční, 
částečně i železniční doprava).  

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. Jediný významnější problém s hlukem z dopravy na území obce byl shledán v souvislosti 
s nákladní dopravou z kamenolomu Dolánky. Tento problém byl do budoucna vyřešen zamezením dalšího rozvoje těžby 
v kamenolomu nad rámec vydaných povolení k hornické činnosti. U sídla Tuchlov vystaveného zátěži ze silnice I/13 ÚP 
stabilizuje jeho dosavadní využití jako areálu občanského vybavení a nepřipouští jeho rozvoj, popř. jeho konverzi na 
plochu pro bydlení. 

(7a)  Předcházet střetům vzájemně neslučitelných činností v území návrhem vhodného plošného a prostorového uspořádání 
území, zejména chránit obytná a rekreační území a zvláště chráněná území před negativními vlivy z koncentrovaných 
výrobních činností a dopravy. 

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. ÚP nenavrhuje žádné nové plochy bydlení či rekreace v přímé vazbě na některý ze stávajících 
výrobních areálů na území obce ani v přímé vazbě na silnici I/13, která je největším zdrojem negativních vlivů z dopravy 
na území obce. Areál dětského domova v Tuchlově, který leží přímo u silnice I/13, je územním plánem stabilizován a 
není umožněn jeho další plošný rozvoj ani například konverze na bydlení a další funkce se stanovenými hygienickými 
limity hladin hluku. 
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K železniční trati přiléhá pouze zastavitelná plocha bydlení individuálního 20-Z, která je však dostatečně velká, aby 
stavby pro bydlení bylo možné umístit mimo bezprostřední sousedství se železnicí.  

Jediná plocha pro rozvoj výroby (85-Z) je navržená v izolované poloze u železniční trati, v dostatečně velké vzdálenosti 
od stabilizovaných ploch i ploch změn pro bydlení, resp. rekreaci. 

Pro eliminaci negativních vlivů z výroby v areálu HET v Ohníči na sousední bydlení je po východní straně areálu, kde dnes 
bezprostředně sousedí výroba s bydlením, navržen nově pás plochy přestavby smíšené obytné (70-P), která má vyloučit 
další rozvoj výroby přímo u hlavní ulice směr Karolina, jejíž východní strana je dnes celá čistě bytná.  

(7b)  V oblasti odpadového hospodářství upřednostňovat třídění a separaci odpadů před skládkováním, zároveň optimalizovat 
nakládání s biologicky rozložitelnými odpady s důrazem na kvalitu jejich odděleného sběru. 

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. Pro naplnění této priority na území obce se v územním plánu vymezuje zastavitelná plocha 81-Z 
pro sběrný dvůr, včetně sběru biologicky rozložitelného odpadu. 

(8) Vytvářet územně plánovací podmínky pro transformaci ekonomické struktury, zejména v hospodářsky problémových 
regionech, charakterizované větší odvětvovou rozmanitostí a zvýšeným podílem progresivních výrob a služeb odpovídající 
současným ekonomickým a technologickým trendům.  

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. Jsou stabilizovány stávající výrobní areály (především výrobní areál firmy HET v Ohníči, 
zemědělský statek v Ohníči, mlýn Křemýž, zemědělský areál v Křemýži). V jádrech sídel Ohníč, Křemýž a Dolánky 
vymezuje ÚP plochy smíšené obytné umožňujících rozvoj nejen bydlení, ale i občanského vybavení, administrativy či 
nerušící výroby. Také v okolních obytných plochách je v přiměřené míře připuštěna ekonomická činnost, v rozsahu a 
formě, která neohrozí hlavní, tedy obytnou funkci ploch. ÚP tak vedle stabilizace výrobních areálů vytváří zároveň 
v plochách občanského vybavení a v plochách smíšených obytných podmínky pro rozvoj ekonomických činností s vyšší 
přidanou ekonomickou hodnotou v terciérních či kvartérním sektoru hospodářství. 

(9) Nepřipustit na území kraje extenzivní jednostranný rozvoj palivoenergetického komplexu a těžkého průmyslu, respektovat 
územně ekologické limity těžby hnědého uhlí (ÚEL) stanovené usnesením vlády ČR č. 331/1991 a č. 444/1991, včetně 
usnesení vlády ČR č. 827/2015.  

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. Na území obce Ohníč již neprobíhá těžba hnědého uhlí a území obce není ani součástí ÚEL. Na 
území obce se nenachází ani žádné výrobní areály palivoenergetického komplexu či těžké výroby. V ÚP jsou 
stabilizovány stávající výrobní areály (především výrobní areál firmy HET v Ohníči, zemědělský statek v Ohníči, mlýn 
Křemýž, zemědělský areál v Křemýži). V jádrech sídel Ohníč, Křemýž a Dolánky vymezuje ÚP plochy smíšené obytné 
umožňujících rozvoj nejen bydlení, ale i občanského vybavení, administrativy či nerušící výroby. Také v okolních 
obytných plochách je v přiměřené míře připuštěna ekonomická činnost, v rozsahu a formě, která neohrozí hlavní, tedy 
obytnou funkci ploch. ÚP tak vedle stabilizace výrobních areálů vytváří zároveň v plochách občanského vybavení a 
v plochách smíšených obytných podmínky pro rozvoj ekonomických činností s vyšší přidanou ekonomickou hodnotou 
v terciérních či kvartérním sektoru hospodářství. U železniční trati v Ohníči je vymezená zastavitelná plocha 85-Z pro 
rozvoj drobné a řemeslné výroby. 

(10) Těžbu nerostných surovin v Ústeckém kraji, na jehož území se vyskytují z celostátního hlediska významné palivoenergetické 
a další surovinové zdroje, podřídit dosahování přijatelné meze únosnosti zatížení krajiny, snižovat celkovou zátěž území a 
nepřipustit zahájení otvírky více ložisek současně v území s jejich koncentrovaným výskytem. Vymezení skladebných částí 
ÚSES v ZÚR Ústeckého kraje a v navazujících územně plánovacích dokumentacích obcí a jejich částí není taxativním důvodem 
pro případné neuskutečnění těžby v ložisku nerostných surovin. Při těžbě musí být v maximálně možné míře respektována 
funkce ÚSES ve stanoveném rozsahu. V případě omezení funkce ÚSES v důsledku těžby budou v dokumentacích Povolení k 
hornické činnosti a Plán dobývání navržena rekultivační opatření dle pokynů příslušného orgánu ochrany přírody.  

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. Těžba hnědého uhlí se území obce Ohníč již netýká, těžba hnědého uhlí zde byla definitivně 
ukončena v 70. letech minulého století. Na území obce se nalézá kamenolom Dolánky, u kterého byl identifikován 
problém s hlukem a prašností z dopravy obsluhující tento lom a projíždějící přes centrum jádrového sídla Ohníč. Tento 
problém byl do budoucna vyřešen zamezením dalšího plošného rozvoje těžby v kamenolomu nad rámec vydaných 
povolení k hornické činnosti. 
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(11) Podporovat revitalizaci velkého množství nedostatečně využitých nebo zanedbaných areálů a ploch průmyslového, 
zemědělského, vojenského či jiného původu (typu brownfield), s cílem dodržet funkční a urbanistickou celistvost sídel a šetřit 
nezastavěné území, kvalitní zemědělskou půdu.  

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. Území obce Ohníč bylo v rámci zpracování ÚP důkladně prozkoumáno a bylo v něm 
identifikováno několik areálů s charakterem brownfields, především areál bývalého hospodářského dvora zámku 
Křemýž, samotná budova zámku v Křemýži a nedaleký letohrádek Ladenburg severně od areálu zámku v Křemýži. Pro 
všechny tyto areály bylo stanoveny podmínky umožňující jejich opětovné využití. Podmínky byly přitom nastaveny 
maximálně liberálně, aby byla co největší šance, že tyto areály opravdu budou znovu využity. 

(12) Využít pro rozvojové záměry územní rezervy ve stávajících průmyslových zónách a kriticky posuzovat a usměrňovat další 
rozvojové záměry ekonomických aktivit na volných plochách mimo již zastavěná území.  

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP se požadavek netýká. Stávající výrobní areály nemají žádné významné územní rezervy, které by bylo možné pro rozvoj 
výroby využít. Na druhou stranu nebyly v rámci zpracování ÚP zaznamenány žádné záměry na rozšíření výrobních 
aktivit na území obce. Jediná zastavitelná plocha pro výrobu 85-Z je vymezena pouze z důvodu narovnání skutečného 
stavu v území, v rozsahu existujícího výrobního areálu na levém břehu Bíliny mezi Ohníčí a Karolinou, který však dosud 
není zapsaný v katastru nemovitostí a nemohl tak být v ÚP vymezen jako součást zastavěného území, a tedy jako 
stabilizovaná plocha. 

(13) V souladu s platnými legislativními postupy usilovat o redukci rozsáhlých omezení územního rozvoje kraje vyplývající z 
vyhlášených dobývacích prostorů (DP) a chráněných ložiskových území (CHLÚ).  

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

Těžba hnědého uhlí se území obce Ohníč již netýká, těžba hnědého uhlí zde byla definitivně ukončena v  70. letech 
minulého století. Na území obce se nalézá kamenolom Dolánky, u kterého byl identifikován problém s hlukem a 
prašností z dopravy obsluhující tento lom a projíždějící přes centrum jádrového sídla Ohníč. Tento problém byl do 
budoucna vyřešen zamezením dalšího plošného rozvoje těžby v kamenolomu nad rámec vydaných povolení k hornické 
činnosti. 

(14) Zaměřit pozornost na podmínky využívání zemědělských území při zachování ekologických funkcí krajiny, minimalizovat 
zábory zejména nejkvalitnějších zemědělských půd, podporovat ozdravná opatření – ochrana proti erozním účinkům vody, 
větru, přípravu a realizaci ÚSES, zamezit zbytečné fragmentaci zemědělských území, obnovit péči o dlouhodobě nevyužívaná 
území, vymezovat území vhodná pro pěstování biomasy a rychle rostoucích dřevin pro energetické účely aj.  

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. Kvalitní zemědělské půdy včetně půd nejvyšší třídy ochrany jsou návrhem ÚP respektovány. 
Kapacita navržených ploch určených pro zástavbu je odvozena z důkladného vyhodnocení potřeby nových bytů v obci. 
Nejprve byla podrobně vyhodnocena samotná kapacita zastavěného území obce a až následně se přistoupilo k návrhu 
zastavitelných ploch. Plochy pro rozvoj bydlení byly vymezovány primárně v těsné návaznosti na zastavěné území dvou 
největších obytných sídel, Ohníče a Křemýže, a to v nejmenší možné vzdálenosti od jejich středu. Je tak zachována 
kompaktnost uspořádání urbanistické struktury těchto sídel, a byla tak minimalizována fragmentace zemědělských 
ploch. Pro zajištění efektivního využití ploch změn byl stanoven regulativ maximální velikosti pozemku. Návrh ÚSES a 
doplňující cestní sítě s doprovodnou liniovou zelení má přispět ke zvýšení ekologické stability krajiny a v důsledku i větší 
udržitelnosti zemědělsky využívané volné krajiny. 

ÚP důsledně chrání všechny ekologicky stabilní plochy v krajině, zejména plochy lesů, vodní plochy a toky a plochy 
přírodní a krajinné zeleně. S cílem zvýšení ekologických funkcí krajiny vymezuje ÚP prostorově spojitou soustavu prvků 
územního systému ekologické stability na regionální a lokální úrovni. ÚP otevírá možnost případnému zalesňování 
krajiny, či přeměně orné půdy na louky a extenzivní sady, vedoucí ke zvýšení její ekologické stability, především jako 
prevenci před negativními důsledky vodní eroze na rozlehlých plochách zemědělských půd. 

(15)  Ve vymezených rozvojových oblastech využívat předpoklady pro progresivní vývoj území, zajišťovat územně plánovací 
přípravu pro odpovídající technickou, dopravní infrastrukturu (s důrazem na rozšiřování sítě hromadné dopravy a 
integrovaných systémů veřejné dopravy) a občanskou vybavenost. Územní rozvoj hospodářských a sociálních funkcí 
provázat s ochranou krajinných, přírodních a kulturních hodnot. Využívat rozvojových vlastností těchto území ve prospěch 
okolních navazujících území. 
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Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

Na území obce Ohníč, vzhledem k velikosti obce a její pozici v sídelní struktuře, nevznikají žádné konkrétní nároky na 
rozvoj dopravní a technické infrastruktury nadmístního významu, ani na rozvoj integrovaných dopravních systémů. 
Všechny významné dopravní a technické infrastruktury nadmístního významu (silnice I/13, železniční trať Bílina – Ústí 
nad Labem, elektrická vedení zvláště vysokého napětí a velmi vysokého napětí z TR Chotějovice atp.) jsou na území obce 
Ohníč dlouhodobě stabilizované bez nároků na jejich rozvoj. 

(16)  Ve vymezených rozvojových osách kraje využívat předpokladů pro územní rozvoj těchto koridorů, založených zejména na 
jejich výhodné dopravní dostupnosti. Rozvojových vlastností těchto území využít pro šíření progresivního vývoje na území 
celého kraje. Současně koncentrací aktivit do těchto koridorů šetřit nezastavěné území ve volné krajině.  

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. Obec Ohníč je součástí rozvojové osy OS7 – Ústí nad Labem – Chomutov – Karlovy vary – Cheb 
– Hranice ČR/Německo (Nürnberg), zpřesněné na základě vymezení v PÚR ČR. Rozvoj obce je nicméně navržen 
přiměřený její velikosti a jejímu postavení v sídelní struktuře. Rozvíjena je tak především obytná funkce, neboť obec 
Ohníč přestavuje především obytné zázemí pro města Teplice a Bílina. Významné záměry na rozvoj ekonomických aktivit 
nebyly v rámci zpracování ÚP zaznamenány a území obce Ohníč navíc není pro umisťování významnějších ploch pro 
rozvoj ekonomických aktivit vhodné. Ohníč je malou venkovskou obcí v krajině s poměrně členitým a kopcovitým 
reliéfem, s úzkým údolím řeky Bíliny a vysokým podílem lesů, na území obce v podstatě nejsou terénně a krajinářsky 
příhodné plochy pro rozsáhlejší rozvoj zástavby pro ekonomické aktivity.  

(17) Ve stanovených specifických oblastech kraje podporovat řešení jejich územních problémů, prosazovat formy územního, 
hospodářského a sociálního rozvoje vyhovující potřebám těchto území, zvláštní pozornost při tom věnovat ochraně a 
revitalizaci přírodních, krajinářských a kulturních hodnot.  

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. Obec Ohníč je součástí specifické oblasti SOB5 – Specifická oblast Mostecko, zpřesněné na 
základě vymezení v PÚR ČR. Tato oblast je vymezena především za účelem restrukturalizace území postiženého těžbou 
hnědého uhlí. Ta ovšem území obce Ohníč přímo nezasahuje (hlubinná těžba hnědého uhlí skončila na území obce Ohníč 
v 70. letech 20. století) a v ÚP Ohníč tak není většina požadavků stanovených pro tuto oblast relevantních. 

(18) Trvale vyhodnocovat míru rovnováhy socioekonomického a demografického vývoje v dílčích územích kraje, předcházet 
prohlubování nežádoucích regionálních rozdílů a eventuelnímu vzniku dalších problémových částí kraje, vyhledávat a 
uplatňovat územně plánovací nástroje na podporu rozvoje těchto území, předcházet vzniku prostorově sociální segregace s 
negativními vlivy na sociální soudržnost.  

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. ÚP rozvíjí na území obce především obytnou funkci, neboť obec Ohníč představuje především 
obytné zázemí pro města Teplice a Bílina. Společně s obytnou funkcí je umožněn rozvoj i občanského vybavení, které 
přispívá zvýšení kvality života v samotné obci. 

(19) Zajistit na úseku dopravní infrastruktury podmínky pro zlepšení vnitřní provázanosti a funkčnosti soustavy osídlení 
Ústeckého kraje (zejména dostavbou …. úseků silnice I/13, ……., modernizací a optimalizací hlavních železničních tratí, 
……aj.)  

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. V obci je respektována celostátní železniční trať Bílina – Úpořiny – Ústí nad Labem a plocha 
železniční stanice, stejně tak silnice I/13 a síť silnic III. třídy. Nebyly zjištěny žádné podněty na úpravu těchto 
nadmístních dopravních staveb, které by vyžadovaly vymezení návrhových ploch nebo koridorů v ÚP.  

(19a)  Vytvářet územní podmínky pro zmírnění negativních účinků tranzitní silniční a železniční dopravy na obyvatelstvo kraje 
vymezováním vhodného plošného a prostorového uspořádání území, zejména návrhem ploch pro bydlení v dostatečném 
odstupu od dopravně zatížených silnic a železnic, návrhem obchvatů a přeložek mimo intenzivně obydlená území anebo 
návrhem dalších vhodných stavebně technických, provozních či organizačních opatření. Obchvaty a přeložky budou zároveň 
řešeny takovým způsobem, aby byl účinným způsobem minimalizován vliv na přírodní prostředí a krajinu, a to zejména ve 
zvláště chráněných územích. 

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. ÚP nenavrhuje žádné nové plochy bydlení v přímé vazbě na silnici I/13, která je největším zdrojem 
negativních vlivů z dopravy na území obce. Areál dětského domova v Tuchlově, který leží přímo u silnice I/13, je územním 
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plánem stabilizován a není umožněn jeho další plošný rozvoj ani například konverze na bydlení a další funkce se 
stanovenými hygienickými limity hladin hluku. 

K železniční trati přiléhá pouze zastavitelná plocha bydlení individuálního 20-Z, která je však dostatečně velká, aby 
stavby pro bydlení bylo možné umístit mimo bezprostřední sousedství se železnicí.  

(26) Podpořit kombinovanou výrobu elektřiny a tepla ve stávajících a nových zdrojích, stabilizovat provozované systémy 
centrálního zásobování teplem a podpořit jejich účelné rozšiřování. 

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP se požadavek netýká. V obci není vybudován systém centrálního zásobování teplem a vzhledem k její velikosti a 
hustotě zástavby by nebylo ani racionální jeho vybudování navrhovat. 

(29) Podpořit racionální a udržitelný rozvoj obnovitelných energetických zdrojů, územně regulovat záměry na výstavbu velkých 
větrných elektráren s ohledem na eliminaci rizik poškození krajinného rázu a ohrožení rozvoje jiných žádoucích forem využití 
území (zejména oblast Krušných hor). 

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. V rámci obecných podmínek zásobování území elektrickou energií v ustanoveních § D38 a § D39 
je umožněno umísťování zařízení na využití solární a větrné energie. Tyto podmínky jsou upřesněny tak, aby umístění 
těchto zařízení nevyvolávalo střety s jinými hodnotami v území, typicky urbanistickými a architektonickými hodnotami, 
ochranou krajinného rázu či s ochranou ZPF. Podmínky otevírají možnost decentralizovanému zásobování elektrickou 
energií a posílení energetické soběstačnosti obce. 

(31) Územně plánovacími nástroji vytvářet předpoklady pro modernizaci stávajících systémů odvádění a čištění odpadních vod a 
pro dořešení této problematiky v menších sídlech (do 2000 EO) ve venkovském prostoru. 

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. ÚP Ohníč stabilizuje existující systém odvádění a čištění odpadních vod, který je pro návrhové 
období ÚP Ohníč kapacitně dostačující, a to i pro nově navržené rozvojové záměry. Případná intenzifikace a zvýšení 
kapacity ČOV Ohníč je možná v rámci existujícího areálu ČOV Ohníč, bez územních nároků mimo areál.  

(32) Vytvářet podmínky pro dostupnost služeb spojů a telekomunikací podle potřeb jednotlivých částí kraje. 

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. ÚP respektuje stávající telekomunikační vedení nacházející se na území obce a umožňuje jejich 
rozvoj, primárně v plochách veřejných prostranství a v plochách dopravní infrastruktury. 

(33) Ve všech výše uvedených bodech (19 - 32) musí být územně technické řešení návrhů na rozvoj dopravní a technické 
infrastruktury provázáno s citlivostí řešení vůči přírodě, snahou zachovávat přírodní biodiverzitu a s ochranou hodnotné 
zemědělské půdy. Řešením jednotlivých záměrů a jejich územní koordinací je třeba zamezovat zbytečné fragmentaci krajiny. 
V případě existence variant nebo alternativ řešení a změn pokládat za kritéria vhodného výběru: dopravní a technickou 
účinnost záměrů, míru citlivosti řešení vůči ochraně životního prostředí, přírodních, kulturních a civilizačních územních 
hodnot a respektování cílových charakteristik vymezených krajinných celků. 

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. V obci je respektována celostátní železniční trať a plocha železniční stanice, stejně tak silnice 
I/13 a síť silnic III. třídy. Nebyly zjištěny žádné podněty na úpravu těchto nadmístních dopravních staveb, které by 
vyžadovaly vymezení návrhových ploch nebo koridorů v ÚP. 

(34) Podporovat polycentrický rozvoj sídelní soustavy, pro kraj typické kooperativní vztahy mezi jednotlivými sídly a racionální 
střediskové uspořádání sídelní soustavy, současně respektovat a kultivovat specifickou tvářnost každého sídla včetně zřetele 
k zachování prostorové oddělenosti sídel s ohledem na zajištění přístupnosti a prostupnosti krajiny. Vytvářet předpoklady 
pro posílení partnerství mezi urbánními a venkovskými oblastmi. 

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. V kapitole C.1 textu závazné části ÚP Ohníč jsou stanoveny zásady urbanistické koncepce a 
kompozice pro každé sídlo na území obce zvlášť. V rámci vymezení ploch s rozdílným způsobem využití a nastavení 
podmínek prostorové regulace byla zohledněna specifika urbanistické struktury jednotlivých sídel. Návrhem rozvoje 
jednotlivých sídel není ani v nejmenší míře způsobeno jejich vzájemné srůstání. ÚP důsledně také zachovává vzájemné 
prostorové oddělení jednotlivých sídel, pásy volné krajiny mezi všemi vzájemně sousedícími sídli na území obce Ohníč, 
jakož i na území sousedních obcí, jsou dostatečně široké pro zajištění i migrační prostupnosti i velkých savců. 
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(34a)  Vytvářet územní podmínky pro prostorově, provozně, funkčně a časově koordinovaný rozvoj území kraje, zejména využitím 
nástrojů stanovení pořadí změn v území a podmíněnosti rozvoje území realizací veřejné infastruktury pro zajištění obsluhy 
území. 

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. V ÚP Ohníč je navrhován jen velmi omezený rozvoj, směřující de facto výhradně k arondaci 
obvodu zastavěných území stávajících sídel. Vzhledem k velmi malé míře navrženého rozvoje nebylo nutné využít 
nástroje pořadí změn v území ani podmíněnosti. 

(36) Podporovat rychlý a efektivní postup rekultivace a revitalizace území s ukončenou těžbou hnědého uhlí, se zaměřením na 
vznik plnohodnotné polyfunkční příměstské krajiny se zdůrazněním složky rekreace, odpovídající specifickým vlastnostem a 
předpokladům konkrétních území. 

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP se požadavek netýká, na území obce od 70. let 20. století neprobíhá těžba hnědého uhlí. Všechny historické důsledky 
hlubinné těžby hnědého uhlí jsou již zahlazeny. 

(37) Podporovat významné projekty cestovního ruchu, rekreace a lázeňství v souladu s možnostmi a limity konkrétních území, 
podporovat rozvoj těchto zařízení v málo využívaných vhodných lokalitách. 

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. Na území obce je vymezen koridor dopravy cyklistické (DC.k) 01-X pro umístění vedení stezky pro 
chodce a cyklisty podél řeky Bíliny, jako součást páteřní nadregionální cyklostezky Bělská – Podkrušnohorská stezka. 

(38) Podporovat vybudování propojené a hierarchizované sítě cyklostezek a turistických cest s vhodným doplněním doprovodné 
zeleně na území kraje s návazností na vznikající republikovou a evropskou síť těchto zařízení. 

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. Na území obce je navrženo rozšíření cestní sítě ve volné krajině okolo jednotlivých sídel obce, 
která zlepší prostupnost území pro pěší i cyklistickou dopravu. Součástí návrhu všech nových cest je i požadavek na 
doprovodná stromořadí či doprovodné aleje. Dále se vymezuje koridor dopravy cyklistické (DC.k) 01-X pro umístění 
vedení stezky pro chodce a cyklisty podél řeky Bíliny, jako součást páteřní nadregionální cyklostezky Bělská – 
Podkrušnohorská stezka. 

(39) Územně plánovacími nástroji podpořit rozvoj a kultivaci lidských zdrojů, rozvoj vzdělanosti obyvatel kraje, posilovat 
předpoklady k udržení a získávání kvalifikovaných pracovních sil s orientací na perspektivní obory ekonomiky. 

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. Především vymezením ploch občanského vybavení a ploch smíšených obytných umožňuje na 
území obce rozvoj občanského vybavení, vč. vzdělávacích zařízení. Vzhledem k velikosti obce a jejímu postavení v sídelní 
struktuře jde o přiměřené opatření, rozvoj středního a vyššího školství musí být rozvíjeno ve větších městech, do kterých 
obec Ohníč spáduje (Bílina, Teplice, Most, Ústí n. L.). 

(40) Přispět vytvářením územně plánovacích předpokladů k řešení problematiky zhoršených sociálních podmínek kraje, 
zhoršených parametrů zdravotního stavu obyvatel, vysoké míry nezaměstnanosti, problematiky skupin obyvatel sociálně 
slabých, ohrožených společenským vyloučením. 

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje, a to v rámci možností daných velikostí obce a jejím postavení v sídelní struktuře. Především 
vymezením ploch občanského vybavení a ploch smíšených obytných umožňuje na území obce rozvoj občanského 
vybavení zlepšující podmínky dostupnosti občanského vybavení a tím podmínky pro život v obci. Stejně tak je především 
v plochách smíšených obytných umožněn rozvoj ekonomických aktivit zejména terciérního a kvartérního segmentu 
hospodářství. Stávající výrobní areály na území obce jsou respektovány a vymezeny jako stabilizované plochy výroby.  

(41) Podporovat péči o typické či výjimečné přírodní, kulturní a civilizační hodnoty na území kraje, které vytvářejí charakteristické 
znaky území, přispívají k jeho snadné identifikaci a posilují sociální soudržnost obyvatel kraje a prestiž kraje. 

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. Jako jedna z dalších důležitých kulturních hodnot byla v obci identifikována její hornická 
minulost. Ta může představovat silný identifikátor obyvatel obce s jejím územím. Připomínáním této minulosti a péčí o 
její pozůstatky lze vztah obyvatel ke své obci významně posílit. Z toho důvodu je do základní koncepce ochrany a rozvoje 
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hodnot v kap. B.2 závazné části ÚP Ohníč zařazeno ustanovení, které by mělo při jakýchkoliv stavebních aktivitách 
zasahujících do reliktů hornické minulosti v obci vést k zohledňování jejich historické hodnoty a k hledání opatření, jak 
je zachovat či revitalizovat. V rozsahu vstupního areálu bývalého hlubinného dolu Svornost v Ohníči je vymezena plocha 
občanského vybavení (OV) 35-P umožňující vybudování informačního centra či muzea hornické minulosti obce.  

V kapitole B.2 závazné části ÚP Ohníč je taktéž zajištěna ochrana dalších významných hodnot na území obce (přírodních 
i civilizačních). Kromě hornické minulosti obce Ohníč je charakteristickým pro obec Ohníč rozsáhlý soubor historických 
barokních staveb v Křemýži (kostel sv. Petra a Pavla se zvonicí, zámek v Křemýži, hospodářské zázemí zámku, zámecká 
zahrada/zámecký park, zámeček Tuchlov, letohrádek Ladenburg) a navazující komponovaná krajina (kompoziční osa 
spojující zámecký areál v Křemýži se zámkem v Tuchlově, kompoziční osa spojující zámecký areál v Křemýži 
s letohrádkem Ladenburg, radiální aleje kolem všech cest z Křemýže do volné krajiny). Všechny výše zmíněné dochované 
historické stavební i nestavební hodnoty, včetně cestní sítě a doprovodných alejí jsou územním plánem důsledně 
chráněny před změnami využití nebo prostorového uspořádání, které by tyto hodnoty mohly jakkoli narušit. 

(42) Věnovat pozornost důsledkům změn věkové struktury obyvatel kraje, které se promítnou do měnících se nároků na 
technickou a dopravní infrastrukturu, občanskou vybavenost nadmístního významu. 

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. Riziku stárnutí obyvatelstva, běžnému na českém venkově, ÚP čelí návrhem zastavitelných ploch 
pro bydlení, které by měly přilákat do obce i mladší rodiny hledající kvalitní a zdravé prostředí k bydlení. Vzhledem 
k velikosti obce a jejímu postavení v sídelní struktuře nebyla shledána nutnost vymezovat v obci konkrétní záměry na 
zařízení pro seniory. Ty je možné budovat v rámci vymezených ploch občanského vybavení či ploch smíšených obytných. 

(43) Při stanovování územních rozvojových koncepcí dbát na dostatečnou míru spolupráce s obyvateli a dalšími uživateli území, 
touto cestou dosahovat vyšší míry vyváženosti řešení mezi hospodářským rozvojem, ochranou přírody a hledisky 
ovlivňujícími sociální soudržnost obyvatel. 

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

Na začátku procesu zpracování ÚP Ohníč byla nad rámec základního rámce projednání s veřejností dle Stavebního 
zákona organizována veřejná debata s občany obce Ohníč, kde byly občanům vysvětleny základní principy územního 
plánování, možnosti, jak se do procesu pořízení územního plánu zapojit a občané byly vyzváni k uplatnění podnětů na 
změny v území, které by měl nový ÚP řešit. Všechny veřejností uplatněné podněty byly prověřeny a v maximální míře 
do řešení ÚP zapracovány. 

ÚP Ohníč byl v procesu společného jednání řádně projednán s dotčenými orgány, sousedními obcemi, nadřízeným 
orgánem územního plánování a veřejností. Požadavky dotčených orgánů byly reflektovány a dokumentace ÚP Ohníč 
byla v souladu s požadavky dotčených orgánů upravena. Připomínky veřejnosti byly prověřeny a všechny relevantní 
podněty bylo do řešení ÚP Ohníč zapracovány.  

V nadcházejícím řízení o územním plánu bylo řešení ÚP Ohníč znovu projednáno s veřejností. Informace o reflektování 
připomínek a námitek veřejnosti uplatněných v rámci projednání ÚP Ohníč jsou doplněny dle výsledků veřejného 
projednání v rámci tohoto odůvodnění. 

(45) Územně plánovacími nástroji realizovat opatření pro minimalizaci rozsahu možných materiálních škod a ohrožení obyvatel 
z působení přírodních sil (záplavy, sesuvy půdy, eroze, sucho atd.) v území a havarijních situací vyplývajících z provozu 
dopravní a technické infrastruktury a průmyslové výroby. 

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. Kolem řeky Bíliny, na které je stanoveno záplavové území včetně aktivní zóny záplavového 
území, jsou vymezeny plochy luk a extenzivních sadů, popř. plochy přírodní. K vymístěny z aktivní zóny záplavového 
území jsou navrženy zahrádky na pravém břehu Bíliny v centru Ohníče a deponie vytěženého štěrku a kameniva 
z kamenolomu Dolánky na obou březích řeky pod Dolánkami. 

ÚP navrhuje soubor opatření zvyšující ekologickou stabilitu intenzivně zemědělsky využívané krajiny okolo obce. 
Především jsou navrženy prvky ÚSES a doplněna cestní síť s doprovodnou liniovou zelení stromořadí či alejí. Tato 
opatření napomáhají eliminaci rizik spojených s erozí půdy. Dále je v plochách zemědělských obecně připuštěno 
doplňování přírodních ploch tam, kde bude vyhodnocen jejich přínos pro eliminaci rizika eroze.  

V území nebyla v souvislosti s provozem výrobních areálů identifikována zásadní rizika spojená s těmito provozy. Na 
území obce není vymezená žádná zóna havarijního plánování ani žádná nezasahuje. 
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(45a)  Vytvářet územní podmínky pro využívání, zadržování a vsakování dešťových vod jako zdroje vody přímo v místě jejich spadu 
i pro zajištění retence povrchových vod v území pro případná období sucha. Prioritně budou vytvářeny územní podmínky pro 
přírodě blízká opatření, a to zejména ve zvláště chráněných územích. 

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. ÚP důsledně zachovává všechny plochy lesů na území obce, které mají vysokou schopnost 
vsakovat a zadržovat vodu. Zábory lesa jsou navržené pouze ve výjimečných případech pro nové polní cesty, ve většině 
případů vycházející z komplexních pozemkových úprav.  

Celý soubor opatření pro zvýšení retenční schopnosti krajiny je navržený v zemědělsky využívané části krajiny obce. 
vedle spojitého ÚSES je navrženo zahuštění sítě polních cest včetně doprovodných stromořadí a alejí. Je navrženo 
několik ploch změn krajinné zeleně tak, aby byly enklávy nelesní zeleně propojeny do uceleného systému. Je vymezena 
plocha změny v krajině 100-K pro revitalizaci koryta Kladrubského potoka přírodě blízkým způsobem. 

(46) Zajistit územní ochranu ploch a koridorů potřebných pro umísťování protipovodňových opatření. Vymezení zastavitelné 
plochy v záplavových územích jen ve výjimečných případech a zvlášť zdůvodněných případech. Vymezovat a chránit 
zastavitelné plochy pro přemístění zástavby z území s vysokou mírou rizika vzniku povodňových škod. Při vymezování nových 
zastavitelných ploch a ploch potřebných k vymístění stávající zástavby mimo záplavové území využívat mapy povodňového 
nebezpečí a povodňového rizika a vycházet z podmínek stanovených pro jednotlivé úrovně ohrožení. 

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. Kolem řeky Bíliny, na které je stanoveno záplavové území včetně aktivní zóny záplavového 
území, jsou vymezeny plochy luk a extenzivních sadů, popř. plochy přírodní. K vymístěny z aktivní zóny záplavového 
území jsou navrženy zahrádky na pravém břehu Bíliny v centru Ohníče a deponie vytěženého štěrku a kameniva 
z kamenolomu Dolánky na obou březích řeky pod Dolánkami. Pro přesun zahrádek je vymezena náhradní zastavitelná 
plocha 91-Z na jižním okraji jádrového sídla Ohníč. V záplavovém území nejsou vymezeny žádné zastavitelné plochy. 

B.2.2.  Zpřesnění vymezení rozvojových oblastí a rozvojových os, vymezených v PÚR  
a vymezení oblastí se zvýšenými požadavky na změny v území, které svým významem 
přesahují území více obcí (nadmístní rozvojové oblasti a nadmístní rozvojové osy) 

Obec Ohníč není součástí rozvojové oblasti dle PÚR ČR zpřesňované v ZÚR Ústeckého kraje. Obec Ohníč není součástí 
žádné rozvojové oblasti nadmístního významu vymezované v ZÚR Ústeckého kraje. 

Obec Ohníč je součástí rozvojové osy OS7 – Ústí nad Labem – Chomutov – Karlovy vary – Cheb – Hranice ČR/Německo 
(Nürnberg), zpřesněné na základě vymezení v PÚR ČR.  

ÚP Ohníč musí respektovat úkoly pro územní plánování stanovené v ZÚR Ústeckého kraje pro plánování a usměrňování 
územního rozvoje v území rozvojové osy:  

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

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje samotným faktem, že je pořizován nový ÚP Ohníč. Na území obce nebyly identifikována tak složité 
problémy území, které by vyžadovaly využít detailních plánovacích nástrojů jako je územní studie či regulační plán. 

(2) Podporovat dotvoření ucelených plně funkčních silničních a železničních dopravních systémů (zejména ……….. modernizace a 
optimalizace železničních tratí č. 130 a č. 131)  

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. Předmětná železniční trať je v ÚP vymezena jako stabilizovaná plocha pro železniční dopravu a 
v ní je umožněna její modernizace. Konkrétní územní nároky na modernizaci nezasahují dle vyjádření SŽDC, s.o., mimo 
pozemky dráhy, které jsou v ÚP Ohníč vymezení jako stabilizovaní plochy dopravy železniční (DZ). 

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

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. Území obce Ohníč bylo v rámci zpracování ÚP důkladně prozkoumáno a bylo v něm 
identifikováno několik areálů s charakterem brownfields, především areál bývalého hospodářského dvora zámku 
Křemýž, samotná budova zámku v Křemýži a nedaleký letohrádek Ladenburg severně od areálu zámku v Křemýži. Pro 
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všechny tyto areály bylo stanoveny podmínky umožňující jejich opětovné využití. Podmínky byly přitom nastaveny 
maximálně liberálně, aby byla co největší šance, že tyto areály opravdu budou znovu využity. 

(4) Řešit územní souvislosti těžby hnědého uhlí při respektování ÚEL stanovených usnesením vlády ČR č. 331 /1991 a č. 444/1991, 
včetně usnesení vlády ČR č. 827/2015 (tj. asanace, rekultivace, revitalizace území, obnova historické dopravní sítě, lokálně i 
osídlení apod.)  

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP se požadavek netýká, těžba uhlí byla na území obce Ohníč ukončena v roce 1978. 

(5) Zlepšovat územní podmínky pro příznivé životní prostředí zejména v úsecích v kontaktu s provozy těžby uhlí, energetiky a 
těžkého průmyslu, dosáhnout zřetelného zlepšení životního prostředí a krajiny (……….. revitalizace toku Bíliny, revitalizace 
opuštěných areálů typu brownfield).  

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. Těžba uhlí ani těžký průmysl se na jeho území neodehrávají, těžba uhlí byla na území obce Ohníč 
ukončena v roce 1978. 

Území obce Ohníč bylo v rámci zpracování ÚP důkladně prozkoumáno a bylo v něm identifikováno několik areálů 
s charakterem brownfields, především areál bývalého hospodářského dvora zámku Křemýž, samotná budova zámku 
v Křemýži a nedaleký letohrádek Ladenburg severně od areálu zámku v Křemýži. Pro všechny tyto areály bylo stanoveny 
podmínky umožňující jejich opětovné využití. Podmínky byly přitom nastaveny maximálně liberálně, aby byla co největší 
šance, že tyto areály opravdu budou znovu využity  

Revitalizace toku Bíliny je zajištěna vymezením převážně ploch luk a extenzivních sadů, popř. přírodních ploch v její nivě. 
Navrženy k vymístění jsou zahrádky v aktivní zóně záplavového území na pravém břehu Bíliny v Ohníči a deponie 
vytěženého kameniva z kamenolomu Dolánky v nivě řeky pod Dolánkami. 

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

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. Ochrana jednotlivých významných hodnot je stanovena v kapitole B.2 závazné části ÚP Ohníč. 

Jako jedna z dalších důležitých kulturních hodnot byla v obci identifikována její hornická minulost. Ta může představovat 
silný identifikátor obyvatel obce s jejím územím. Připomínáním této minulosti a péčí o její pozůstatky lze vztah obyvatel 
ke své obci významně posílit. Z toho důvodu je do základní koncepce ochrany a rozvoje hodnot v kap. B.2 závazné části 
ÚP Ohníč zařazeno ustanovení, které by mělo při jakýchkoliv stavebních aktivitách zasahujících do reliktů hornické 
minulosti v obci vést k zohledňování jejich historické hodnoty a k hledání opatření, jak je zachovat či revitalizovat. 
V rozsahu vstupního areálu bývalého hlubinného dolu Svornost v Ohníči je vymezena plocha 35-P umožňující 
vybudování informačního centra či muzea hornické minulosti obce.  

V kapitole B.2 závazné části ÚP Ohníč je taktéž zajištěna ochrana dalších významných hodnot na území obce (přírodních 
i civilizačních). Kromě hornické minulosti obce Ohníč je charakteristickým pro obec Ohníč rozsáhlý soubor historických 
barokních staveb v Křemýži (kostel sv. Petra a Pavla se zvonicí, zámek v Křemýži, hospodářské zázemí zámku, zámecká 
zahrada/zámecký park, zámeček Tuchlov, letohrádek Ladenburg) a navazující komponovaná krajina (kompoziční osa 
spojující zámecký areál v Křemýži se zámkem v Tuchlově, kompoziční osa spojující zámecký areál v Křemýži 
s letohrádkem Ladenburg, radiální aleje kolem všech cest z Křemýže do volné krajiny). Všechny výše zmíněné dochované 
historické stavební i nestavební hodnoty, včetně cestní sítě a doprovodných alejí jsou územním plánek důsledně 
chráněny před změnami využití nebo prostorového uspořádání, které by tyto hodnoty mohly jakkoli narušit. 

B.2.3.  Zpřesnění vymezení specifických oblastí vymezených v PÚR a vymezení dalších 
specifických oblastí nadmístního významu.  

Obec Ohníč je součástí specifické oblasti SOB5 – Specifická oblast Mostecko, zpřesněné na základě vymezení v PÚR ČR.  

ÚP Ohníč musí respektovat úkoly pro územní plánování stanovené v ZÚR Ústeckého kraje pro plánování a usměrňování 
územního rozvoje v území specifické oblasti [36]: 

(1)  Posilovat všechny tři pilíře udržitelného rozvoje – hospodářský rozvoj, sociální soudržnost, životní prostředí.  
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Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. Ochrana přírodních, civilizačních a kulturních hodnot je zajištěna v kap. B.2 závazné části ÚP 
Ohníč stanovením Základní koncepce ochrany a rozvoje hodnot území obce Ohníč. Ta se zaměřuje jednak na samotnou 
identifikaci hodnot území obce Ohníč a dále stanovuje základní režim a cíle ochrany.  Konkrétním nástrojem ochrany a 
rozvoje identifikovaných hodnot územní obce Ohníč je potom stanovení urbanistické koncepce a kompozice v  kapitole 
C závazné části ÚP Ohníč a stanovení podmínek využití ploch s rozdílným způsobem využití v kap. F závazné části ÚP 
Ohníč, které obsahují i podrobné podmínky prostorového uspořádání zástavby, které obsahují jednak podmínky 
plošného uspořádání, které má vyloučit způsoby využití, které by narušovaly identifikované hodnoty a které obsahují 
dále podrobné podmínky prostorového uspořádání zástavby, klíčové pro ochranu charakteru a struktury zástavby sídel 
a pro ochranu krajinného rázu. Ochrana civilizačních hodnot je pak sekundárně zakotvena také ve stanovení koncepce 
veřejné infrastruktury v kapitole D závazné části ÚP Ohníč. Ochrana přírodních a krajinných hodnot je pak sekundárně 
zakotvena také ve stanovení koncepce uspořádání krajiny v kapitole E závazné části ÚP Ohníč. 

Ráz jedinečné urbanistické struktury území a osídlení je chráněn zachováním stávající sídelní struktury obce a 
zachováním stávajícího charakteru, struktury i převládajícího využití sídel na území obce. ÚP nevymezuje žádné nové 
sídlo. Existujícím sídlům zachovává ÚP jejich historicky danou urbanistickou strukturu, který je návrhem na rozvoj 
zástavby plně respektován. je zachována kompaktnost a soudržnost urbanistických struktur sídel, ÚP vymezuje 
přednostně plochy přestavby pro stabilizaci vnitřní urbanistické struktury sídel, zastavitelné plochy jsou vymezovány jen 
výjimečně a v menším množství než plochy přestavby. Zvláštní péče je věnována unikátně zachované založené 
urbanistické struktuře sídla Křemýž, kde ÚP chrání kompaktní uspořádání sídla kolem dvou historických návsí, kde 
výškovou regulací chrání dominantu kostela sv. Petra a Pavla a dominantu zámku a kde navrhuje obnovu historického a 
dnes již zaniklého kompozičního vztahu mezi kostelem a zámkem v Křemýži. Stejně tak ÚP důsledně dbá na zachování 
silného kompozičního vztahu mezi zámkem v Křemýži a zámkem v Tuchlově, prostor mezi oběma zámky ponechává 
nezastavěný, s dominantním vyzněním aleje podél cesty mezi areály obou zámků.  

V krajině zachovává ÚP pestrou mozaiku lesů, ploch nelesní zeleně charakteru lesa, trvalých travních porostů a luk a jen 
menšího podílu zemědělsky intenzivně využívané orné půdy. ÚP zachovává plynulý přechod téměř úplně bezlesé 
velkoformátové pánevní zemědělské krajiny na západě obce, přes poměrně jemně členěnou krajinu s prolínáním 
travních porostů a remízů a enkláv především nelesní sukcesní zeleně charakteru lesa, až po lesní krajinu na východě 
území obce. 

Ochrana hodnotné krajiny je vedle obecné regulace v kap. B.2 závazné části ÚP Ohníč v podrobnější rovině provedena 
v kap. E.1, prostupnost krajiny a její využití pro cestovní ruch je ošetřeno v kap. E.4 závazné části ÚP Ohníč. 

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

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje samotným faktem, že je pořizován nový ÚP Ohníč. Na území obce nebyly identifikována tak složité 
problémy území, které by vyžadovaly využít detailních plánovacích nástrojů jako je územní studie či regulační plán. 

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

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. Návrh zastavitelných ploch vychází z vyhodnocení stávajících kapacit systémů technické 
infrastruktury. ÚP stanovuje stabilizovat stávající funkční a vyhovující systémy zásobování pitnou vodou, zásobování 
elektrickou energií a elektronických komunikací na území obce. Systém nakládání s odpadními vodami je navržen 
k rozvoji jeho kapacity. Na únosnost systémů dopravní infrastruktury má navržený rozvoj zanedbatelný vliv.  

Co se týče únosnosti nezastavěného území, ÚP pro něj vymezuje režim, který tuto únosnost naopak posiluje. A to 
návrhem přeměny několika ploch orné půdy na louky a extenzivní sady a dalšími opatřeními umožňujícími posilování 
ekologické stability krajiny. 

(4)  Řešit územní souvislosti těžby hnědého uhlí při respektování ÚEL stanovených usnesením vlády ČR č. 331/1991 a č. 444/1991, 
včetně usnesení vlády ČR č. 827/2015 (tj. asanace, rekultivace, revitalizace území, obnova historické dopravní sítě, lokálně i 
osídlení apod.)  

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP se požadavek netýká, těžba uhlí byla na území obce Ohníč ukončena v roce 1978. 
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(5)  Vytvářet územní předpoklady pro průběžnou rekultivaci a revitalizaci krajiny poškozené těžbou hnědého uhlí a průmyslovou 
výrobou, dosáhnout v dohledném časovém horizontu zásadního ozdravění a markantně viditelného zlepšení krajiny, zahrnující 
vznik souvislých ploch zeleně s rekreační funkcí, včetně ploch vyčleněných pro ochranu a zachování biodiverzity.  

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP se požadavek netýká. Území obce nebylo přímo zasaženo povrchovou těžbou hnědého uhlí. Hlubinná těžba, která 
na území obce Ohníč probíhala v minulosti, nezanechala na území obce žádné dodnes nevyřešené důsledky, které by 
bylo nutné napravovat a rekultivovat. 

(6)  Vytvářet územní podmínky pro obnovu vodního režimu krajiny poškozené těžbou hnědého uhlí a průmyslovou výrobou, obnovu 
jejího dopravního systému a pro polyfunkční využití území (vodní hospodářství, zemědělství, les, rekreace, sport, bydlení apod.) 
s ohledem na specifické podmínky jednotlivých území.  

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP se požadavek netýká, těžba uhlí se na jeho území neodehrává, těžba uhlí byla na území obce Ohníč ukončena v roce 
1978. Území obce Ohníč není postiženo průmyslovou výrobou. 

(7)  S cílem obnovy kulturní krajiny a polyfunkčního využití území poškozeného těžbou hnědého uhlí a průmyslovou výrobou 
vytvářet územní podmínky pro vznik jezer ve zbytkových jámách povrchových uhelných lomů, velkých souvislých ploch zeleně 
s rekreační funkcí i specifických zemědělských ploch.  

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP se požadavek netýká, těžba uhlí se na jeho území neodehrává, těžba uhlí byla na území obce Ohníč ukončena v roce 
1978. Území obce Ohníč není postiženo průmyslovou výrobou. 

(8)  Vymezit a chránit před zastavěním plochy nezbytné pro vytvoření souvislých veřejně přístupných zelených pásů, vhodných pro 
nenáročné formy krátkodobé rekreace a dále pro vznik a rozvoj lesních porostů a zachování prostupnosti krajiny.  

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP se požadavek netýká. Obec Ohníč je menší venkovskou obcí, jejíž území je z velké části nezastavěné. Není tak nutné 
na jejím území vymezovat explicitně zelené pásy.  

(9)  Obnovit přirozený tok řeky Bíliny v zatrubněném úseku při Ervěnickém koridoru a další úseky vodních toků, které byly v 
minulosti v souvislosti s těžbou uhlí, rozvojem výroby, nebo urbanizačním procesem necitlivě upravené.  

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

Revitalizace toku Bíliny je umožněna vymezením převážně ploch luk a extenzivních sadů, popř. přírodních ploch v její 
nivě. Navrženy k vymístění jsou zahrádky v aktivní zóně záplavového území na pravém břehu Bíliny v Ohníči a deponie 
vytěženého kameniva z kamenolomu Dolánky v nivě řeky pod Dolánkami. 

ÚP naopak vymezuje dvě plochy 100-K a 101-K pro možnou revitalizaci v současné době uměle regulovaných toků 
Kladrubského potoka pod rybníky u Tuchlova a levého přítoku Kladrubského potoka pod Pňovičkami. 

(10)  Chránit a kultivovat krajinářské, urbanistické a architektonické hodnoty specifické oblasti, rozvíjet pozitivní znaky území, zvýšit 
prestiž specifické oblasti.  

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. ÚP chrání stávající podobu volné krajiny skládající se z pestré mozaiky různě využívaných ploch, 
(polí, luk, lesů a přírodních ploch). ÚP rekreační a ekologickou funkci volné krajiny navíc dále posiluje. Je navrženo 
rozšíření cestní sítě v krajině, včetně doprovodných alejí či stromořadí, čímž je zajištěno zvýšení atraktivity krajiny i pro 
rekreaci obyvatel obce, nikoliv pouze pro produkční funkce zemědělství. Zvláštní důraz je kladen na posilování 
ekologické stability krajiny. ÚP s tímto cílem důsledně chrání všechny přírodní a přírodě blízké prvky zvyšující 
ekologickou stabilitu krajiny. V neposlední řadě vymezuje ÚP spojitý ÚSES na regionální a lokální úrovni a doplňuje síť 
cest v krajině s doprovodnou liniovou vegetací.  

(12)  Zamezit extenzivnímu rozvoji palivoenergetického komplexu a těžkého průmyslu, podporovat transformaci ekonomické 
struktury s odvětvovou rozmanitostí a zvýšeným podílem progresivních výrob a služeb.  

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. Jsou stabilizovány stávající výrobní areály (především výrobní areál firmy HET v Ohníči, 
zemědělský statek v Ohníči, mlýn Křemýž, zemědělský areál v Křemýži). V jádrech sídel Ohníč, Křemýž a Dolánky 
vymezuje ÚP plochy smíšené obytné umožňujících rozvoj nejen bydlení, ale i občanského vybavení, administrativy či 
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nerušící výroby. Také v okolních obytných plochách je v přiměřené míře připuštěna ekonomická činnost, v rozsahu a 
formě, která neohrozí hlavní, tedy obytnou funkci ploch. ÚP tak vedle stabilizace výrobních areálů vytváří zároveň 
v plochách občanského vybavení a v plochách smíšených obytných podmínky pro rozvoj ekonomických činností s vyšší 
přidanou ekonomickou hodnotou v terciérních či kvartérním sektoru hospodářství. 

(13)  Zaměřit se na revitalizaci opuštěných nebo nedostatečně využitých ploch a areálů průmyslového, zemědělského, vojenského 
či jiného původu (typ brownfield) a upřednostnit využívání území brownfield před výstavbou na volných plochách.  

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. Území obce Ohníč bylo v rámci zpracování ÚP důkladně prozkoumáno a bylo v něm 
identifikováno několik areálů s charakterem brownfields, především areál bývalého hospodářského dvora zámku 
Křemýž, samotná budova zámku v Křemýži a nedaleký letohrádek Ladenburg severně od areálu zámku v Křemýži. Pro 
všechny tyto areály bylo stanoveny podmínky umožňující jejich opětovné využití. Podmínky byly přitom nastaveny 
maximálně liberálně, aby byla co největší šance, že tyto areály opravdu budou znovu využity. 

(15)  V souladu s platnými legislativními postupy usilovat o redukci rozsáhlých omezení územního rozvoje ve specifické oblasti 
vyplývající z vyhlášených dobývacích prostorů (DP) a chráněných ložiskových území (CHLÚ).  

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. Těžba hnědého uhlí se území obce Ohníč netýká, těžba uhlí byla na území obce Ohníč ukončena 
v roce 1978. Na území obce se nalézá kamenolom Dolánky, u kterého byl identifikován problém s hlukem z dopravy 
obsluhující tento lom přes území obce. Tento problém byl do budoucna vyřešen zamezením dalšího rozvoje těžby 
v kamenolomu nad rámec vydaných povolení k hornické činnosti. 

(16)  Zajistit zlepšení vnitřních a vnějších silničních i železničních dopravních vztahů oblasti zejména s důrazem na dosažitelnost 
Teplic, Ústí nad Labem, Chomutova s pokračováním na území Saska.  

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. V ÚP je stabilizována silnice I/13 napojující obec Ohníč s Teplicemi, Ústím nad Labem i Teplicemi. 
Stejně tak je v ÚP stabilizována železniční trať č. 131, která spojuje obec Ohníč s Ústím nad Labem a přes Bílinu 
s Chomutovem. 

(18)  Vyhodnocovat vývoj v dílčích částech území a předcházet prohlubování nežádoucích rozdílů a vzniku problémových území ve 
specifické oblasti.  

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. Navrhuje přiměřený rozvoj obytné funkce obce a s tím souvisejícího občanského vybavení. Tím 
naplňuje požadavek na vyvážený rozvoj území. 

Obec Ohníč není součástí žádné specifické oblasti nadmístního významu vymezené v ZÚR Ústeckého kraje. 

B.2.4. Zpřesnění vymezení ploch a koridorů vymezených v PÚR a vymezení ploch a koridorů 
nadmístního významu, včetně ploch a koridorů veřejné infrastruktury, ÚSES a územních 
rezerv, u ploch územních rezerv stanovení využití, které má být prověřeno 

Z ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR a zpřesněných v ZÚR ÚK a dalších ploch a koridorů nadmístního významu 
vymezených v ZÚR ÚK zasahují na území obce Ohníč pouze tři prvky regionálního ÚSES:  

RBC  1698 – regionální biocentrum Husův vrch 

RBK 563 – Husův vrch – RBK 562  

RBK 564 – regionální biokoridor Husův vrch – Bílina u Rtyně 

RBK 569 – regionální biokoridor Milešovka – RBK 564 

Všechny uvedené prvky regionálního ÚSES jsou v ÚP Ohníč zpřesněny v souladu se ZÚR ÚK a platných metodických 
pomůcek pro vymezování ÚSES v územních plánech. Zpřesnění prvků regionálního ÚSES je stanoveno v kap. E.3 závazné 
části ÚP Ohníč a příslušné plochy a koridory, včetně ploch změn, které mají zajistit dosažení funkčnosti ÚSES, jsou 
vymezeny v hlavním výkrese ÚP Ohníč. Jediný prvek regionálního ÚSES, který není v ÚP Ohníč zpřesněný, je RBK 563, 
který je po zpřesnění v návrhu nového ÚP Hostomice v dostatečném plošném rozsahu celý vymezen na správním území 
městyse Hostomice. 
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Pro územní plánování a využívání ploch a koridorů pro biocentra a pro biokoridory nadregionálního a regionálního ÚSES 
krajiny, ZÚR ÚK stanovují tyto úkoly (kurzívou modře): 

(1) V ÚPD obcí zpřesňovat vymezení skladebných částí (biocenter, biokoridorů) neregionálního a regionálního ÚSES. K tomu 
využívat zejména oborové podklady ochrany přírody (Plány ÚSES, Projekty ÚSES, mapování biotopů aj.), lesní plány (Oblastní 
plány rozvoje lesů. Lesní hospodářské plány, Lesní hospodářské osnovy), plány pozemkových úprav (Komplexní pozemkové 
úpravy), vodohospodářské plány, Katastr nemovitostí, ortofotomapy, vlastní terénní průzkum aj. 

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. Všechny uvedené zdroje byly při zpřesňování prvků regionálního ÚSES v ÚP Ohníč přiměřeně 
využity. 

(2) Vymezené plochy a koridory pro ÚSES chránit před změnou ve využití území, která by znamenala snížení stupně ekologické 
stability uvnitř vymezených ploch a koridorů oproti současnému stavu (tj. stavu v době vydání ZÚR ÚK), popř. by znemožnila 
založení vymezené skladebné části ÚSES v budoucnosti. 

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. V rámci všech celých ploch ÚSES jsou (s výjimkou kolmých křížení silnic, místních komunikací či 
polních a lesních cest ve volné krajině) vymezeny výhradně plochy vysoce ekologicky stabilní, a to dle cílového stavu 
ÚSES plochy vodní a vodohospodářské, plochy lesní nebo plochy přírodní/krajinné. 

(3) Zejména je nutno chránit plochy biokoridorů před zástavbou či změnami ve využití území, které by v budoucnosti znemožnily 
souvislé propojení biokoridorem v šíři dle metodik ÚSES, ačkoliv v současnosti územní předpoklady pro souvislé propojení 
existují. 

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. V rámci všech celých ploch ÚSES jsou (s výjimkou kolmých křížení silnic, místních komunikací či 
polních a lesních cest ve volné krajině) vymezeny výhradně plochy vysoce ekologicky stabilní, a to dle cílového stavu 
ÚSES plochy vodní a vodohospodářské, plochy lesní nebo plochy přírodní. V rámci žádné plochy ÚSES na území obce 
Ohníč není vymezena žádná zástavba. Všechny prvky ÚSES jsou vymezeny v šířkových a plošných parametrech dle 
metodik ÚSES. 

(4) Stavby dopravní a technické infrastruktury v plochách a koridorech pro biocentra a biokoridory ÚSES připouštět v nezbytných 
případech za podmínky, že nedojde k významnému snížení schopnosti ekosystému odolávat znečištění, erozi či jiné fyzikální 
nebo chemické zátěži prostředí a zároveň nedojde k podstatnému snížení schopnosti, bez dalších opatření plnit stabilizující 
funkce v krajině. 

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. V rámci všech celých ploch ÚSES jsou vymezena výhradně kolmá křížení silnic, místních 
komunikací či polních a lesních cest ve volné krajině, a to v šířce řádu jednotek metrů, která tak nemůže ohrozit 
funkčnost jednotlivých prvků ÚSES. 

(5) Vymezení v grafické části ZÚR ÚK je v případě biokoridorů nadregionálních i regionálních provedeno „osou“, která určuje směr 
propojení, a oboustranným pásem podél této osy o šířce 200 m na každou stranu od „osy“. V rámci tohoto pásu je při 
zpracování ÚPD obcí možno provádět zpřesnění vymezení biokoridoru, aniž by docházelo k odchylce od ÚPD kraje. Zpracovatel 
ÚPD v úrovni obce na základě vetší podrobnosti znalostí a většího měřítka zpracování grafické části upřesní trasu biokoridoru 
v souladu s právními předpisy platnými na úseku ochrany přírody a krajiny (zejména vyhláška č. 395/1992 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů) a metodikami pro vymezování ÚSES. Dodržení 40 m minimální šířky, která je stejná pro biokoridor 
regionální i nadregionální (v některých případech může být 50 m – viz. metodika), stanovené trasy a principů projektování 
ÚSES jsou pro zpracovatele ÚPD obcí závazné. 

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. ÚP zpřesňuje na území obce Ohníč regionální biokoridory v rámci pásma určeného v ZÚR ÚK, a 
to v šířce minimálně 40 m. 

(6) Biocentra jsou rovněž vymezena v rámci ZÚR ÚK způsobem, který umožňuje v podrobnějším zpracování ÚP zpřesňovat jejich 
hranice podle místních podmínek. Zásadou je dodržení lokalizace biocentra v daném prostoru, minimálního parametru výměry 
a principu vymezování ÚSES dle metodik. 
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Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. ÚP zpřesňuje RBC 1698 (v návaznosti na vymezení RBC 1698 v navrhovaném ÚP Hostomice) 
v rozsahu existujících ploch lesa a ploch rozvinuté sukcesní dřevinné vegetace charakteru lesa severně od území Husova 
vrchu, které leží na území sousedního městyse Hostomice. 

(7) Při zpřesňování vymezení skladebných částí ÚSES regionální a neregionální úrovně významnosti a při vymezování skladebných 
částí lokální úrovně významnosti v územních plánech a regulačních plánech preferovat řešení, které bude minimalizovat střety 
se zájmy na ochraně ložisek nerostných surovin. Akceptovat charakter částí ÚSES a podporovat jeho funkce v cílovém stavu, a 
to jak při samotné těžbě, tak i při ukončování těžby a rekultivaci těžbou dotčeného území ve prospěch ÚSES. 

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

Při zpřesňování RBK 564, s ohledem na trasování RBK 564 v ZÚR ÚK a plošný rozsah zájmů na ochraně ložisek nerostných 
surovin na území obce Ohníč, nebylo se lze vyhnout střetu s ložiskem nevyhrazených nerostů Křemýž. Případným 
návrhem na obejití zmiňovaných zájmů na ochraně ložisek nerostných surovin by došlo k vychýlení zpřesněného RBK 
564 z pásma určeného pro RBK 564 v ZÚR ÚK. 

(8) Skladebné části ÚSES prioritně stanovovat mimo plochy zjištěných a předpokládaných ložisek nerostů vzhledem k jejich 
nepřemístitelnosti. Tam, kde to nebude výjimečně možné, respektovat při vymezování částí ÚSES na ložiscích stanovené DP, 
mimo DP pak např. dočasným stanovením části ÚSES a jeho finálním vytvořením až po skončení těžby, stanovením podmínek 
rekultivace. 

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

Při zpřesňování RBK 564, s ohledem na trasování RBK 564 v ZÚR ÚK a plošný rozsah zájmů na ochraně ložisek nerostných 
surovin na území obce Ohníč, nebylo se lze vyhnout střetu s ložiskem nevyhrazených nerostů Křemýž. Případným 
návrhem na obejití zmiňovaných zájmů na ochraně ložisek nerostných surovin by došlo k vychýlení zpřesněného RBK 
564 z pásma určeného pro RBK 564 v ZÚR ÚK. 

RBK 564 je v územním plánu zpřesněný tak, že se vyhýbá Dobývacímu prostoru Dolánky. 

(9) Pokrytí vymezených biocenter a biokoridoru do ložisek nerostných surovin se vzájemně nevylučuje, protože skladebné části 
ÚSES nejsou překážkou využívání ložisek nerostu takovým způsobem, který zajistí vzájemnou koexistenci těžby ložisek nerostů 
a funkce ÚSES při probíhající těžbě, nebo zajistí budoucí obnovu dočasně omezené funkce ÚSES. Střety mezi ložisky nerostných 
zdrojů a stávajícím ÚSES řešit v rámci zohlednění vzájemných potřeb využití území a zákonitostí, a to jak pro ÚSES, tak i pro 
těžbu, při kvalifikovaném zpracování postupu rekultivace území po ukončení těžby v rámci povolení hornické činnosti nebo 
plánu dobývaní. Plochy po těžbě nerostných surovin v území určeném pro vybudování ÚSES rekultivovat prioritně v souladu se 
zájmy ochrany přírody a krajiny. 

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

Při zpřesňování RBK 564, s ohledem na trasování RBK 564 v ZÚR ÚK a plošný rozsah zájmů na ochraně ložisek nerostných 
surovin na území obce Ohníč, nebylo se lze vyhnout střetu s ložiskem nevyhrazených nerostů Křemýž. Případným 
návrhem na obejití zmiňovaných zájmů na ochraně ložisek nerostných surovin by došlo k vychýlení zpřesněného RBK 
564 z pásma určeného pro RBK 564 v ZÚR ÚK. 

RBK 564 je v územním plánu zpřesněný tak, že se vyhýbá Dobývacímu prostoru Dolánky. 

B.2.5.  Upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních 
a civilizačních hodnot území kraje 

Přírodní hodnoty území kraje 

Na území obce Ohníč se nacházejí následující hodnoty pokládané Zásadami územního rozvoje Ústeckého kraje na území 
kraje za přírodní hodnoty nadmístního významu:  

- ÚSES regionální úrovně významnosti 

- přírodní léčivé zdroje a zdroje přírodních minerálních vod Lázně Teplice v Čechách 

- nerostné bohatství.  

Pro upřesnění územních podmínek ochrany a rozvoje přírodních hodnot území kraje se stanovují tyto úkoly pro územní 
plánování (kurzívou modře):  

(1) Ochranu, kultivaci a rozvíjení hodnot přírodního a krajinného prostředí na území Ústeckého kraje považovat za prvořadý 
veřejný zájem. Stanovovat a dodržovat limity rozvoje pro všechny aktivity, které by mohly způsobovat poškození těchto 
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hodnot (zejména se týká těžby hnědého uhlí a ostatních nerostných surovin, energetiky - včetně obnovitelných zdrojů, dále 
těžké průmyslové výroby, technické a dopravní infrastruktury, ale i rekreace a cestovního ruchu).  

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. Ochrana a rozvoj přírodních hodnot je zajištěna v kap. B.2 závazné části ÚP Ohníč. Na území obce 
nejsou navrženy žádné změny ve využívání území, které by mohly tyto hodnoty ohrozit. 

(3) Těžbu nerostných surovin podřizovat dosahování přijatelné meze únosnosti zatížení krajiny, snižovat celkovou zátěž území 
a nepřipustit zahájení otvírky více ložisek současně v území s koncentrovaným výskytem. Uvolnění nového ložiska pro těžbu 
nerostných surovin (výhradních a významných nevýhradních nerostu) je vždy podmíněno komplexním posouzením místní 
situace, vyřešením střetů zájmů, včetně stanovení takových podmínek rehabilitace a využití území po těžbě, které vyloučí 
devastační důsledky pro území. V prostorech s koncentrovanou těžební aktivitou je významným podmiňujícím hlediskem 
ukončení a zahlazení důsledků těžby v jiné těžební lokalitě.  

(4) Stávající využívaná výhradní a nevýhradní ložiska považovat za územně stabilizovaná. V souladu s platnými právními 
předpisy dodržovat zásady hospodárného využití zásob ve využívaných výhradních a nevýhradních ložiscích a vytvářet 
předpoklady pro ponechání dostatečné rezervní surovinové základny pro potřeby budoucího využití.  

(5) Hospodárně využívat nerostné suroviny se zřetelem na reálně disponibilní zásoby, kvalitativní charakteristiky, životnosti 
zásob stávajících ložisek pro nezbytnou potřebu, v souladu s principy udržitelného rozvoje území kraje.  

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP všechny tři požadavky splňuje. Na území obce se nalézá kamenolom Dolánky, u kterého byl identifikován problém 
s hlukem z dopravy obsluhující tento lom přes území obce. Tento problém byl do budoucna vyřešen zamezením dalšího 
rozvoje těžby v kamenolomu nad rámec vydaných povolení k hornické činnosti. ÚP nenavrhuje žádnou novou otvírku 
těžby. Všechny plochy v rozsahu dosud netěženého ložiska nevyhrazených nerostů LNN 3149501 Křemýž jsou v ÚP 
Ohníč vymezené jako plochy v krajině, tedy jako plochy lesů, přírodní/krajinné zeleně, trvalých travních porostů nebo 
orné půdy a ložisko je kříženo několika stávajícími a několika nově navrhovanými polními/lesními cestami ve volné 
krajině. 

(6) Zásoby hnědého uhlí v severočeské hnědouhelné pánvi považovat za jeden z významných surovinových zdrojů pro výrobu 
elektrické energie a pro další výrobní odvětví v ČR.  

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP se požadavek netýká, těžba uhlí se na jeho území neodehrává, těžba hnědého uhlí byla na území obce Ohníč 
ukončena v roce 1978. 

(8) Revitalizovat úseky vodních toků, které byly v minulosti v souvislosti s těžbou uhlí, rozvojem výroby, nebo urbanizačním 
procesem necitlivě upravené, přeložené nebo zatrubněné (řeka Bílina v Ervěnickém koridoru). Dosáhnout zlepšení kvality 
vody v tocích dosud ovlivněných těžebními činnostmi a průmyslovou výrobou.  

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. Revitalizace toku Bíliny je umožněna vymezením převážně ploch luk a extenzivních sadů, popř. 
přírodních ploch v její nivě. Navrženy k vymístění jsou zahrádky v aktivní zóně záplavového území na pravém břehu Bíliny 
v Ohníči a deponie vytěženého kameniva z kamenolomu Dolánky v nivě řeky pod Dolánkami. 

ÚP naopak vymezuje dvě plochy 100-K a 101-K pro možnou revitalizaci v současné době uměle regulovaných toků 
Kladrubského potoka pod rybníky u Tuchlova a levého přítoku Kladrubského potoka pod Pňovičkami. 

(9) Chránit, kultivovat a rozvíjet přírodní hodnoty i mimo rámec území se stanovenou ochranou krajiny a přírody, v územích 
charakterizovaných jako dynamická a harmonická krajina, dále v exponovaných koridorech podél významných vodních toku 
a v oblastech při významných vodních plochách.  

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. ÚP chrání stávající podobu volné krajiny skládající se z pestré mozaiky různě využívaných ploch, 
(polí, luk, lesů a přírodních ploch). ÚP rekreační a ekologickou funkci volné krajiny navíc dále posiluje. Je navrženo 
rozšíření cestní sítě v krajině, čímž je zajištěno zvýšení atraktivity krajiny i pro rekreaci obyvatel obce, nikoliv pouze pro 
produkční funkce zemědělství. Zvláštní důraz je kladen na posilování ekologické stability krajiny. ÚP s tímto cílem 
důsledně chrání všechny přírodní a přírodě blízké prvky zvyšující ekologickou stabilitu krajiny. V neposlední řadě 
vymezuje ÚP spojitý ÚSES na regionální a lokální úrovni a doplňuje síť cest v krajině s doprovodnou liniovou zelení.  



 odůvodnění návrhu pro opakované veřejné projednání | Územní plán Ohníč 

 

   šindlerová  I  felcman | 35 

(10) Skladebné části regionálního a nadregionálního ÚSES chránit před zásahy, které by znamenaly snížení úrovně jejich 
ekologické stability, upřesňovat vymezení skladebných částí ÚSES v ÚPD obcí, postupně přistupovat ke zpracování projektu 
ÚSES a k jejich realizaci, zejména v místech, kde je provázanost systému narušena.  

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. ÚP všechny prvky ÚSES zařazuje do ploch krajinné zeleně (NK), ploch lesa (NL) či ploch vodních a 
vodohospodářských (W). Podmínky využití těchto ploch jsou v rámci prvků ÚSES v kapitole E.3 závazné části ÚP Ohníč 
dále zpřísněny, tak aby byla jednoznačně zajištěna jejich primárně přírodní a ekostabilizační funkce. 

(11) Zaměřit pozornost na podmínky využívání zemědělských území – zachování jedinečnosti kulturní krajiny; minimalizovat 
zábory zejména nejkvalitnějších zemědělských půd; podporovat ozdravná opatření - ochrana proti erozním účinkům vody, 
větru a příprava na realizaci ÚSES, zvýšení prostupnosti zemědělské krajiny, zamezení její zbytečné fragmentace; obnovit 
péči o dlouhodobě nevyužívaná území; vymezovat území vhodná pro pěstování biomasy a rychle rostoucích dřevin pro 
technické a energetické účely…  

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. Kvalitní zemědělské půdy včetně půd nejvyšší třídy ochrany jsou návrhem ÚP respektovány a 
jejich předpokládané zábory jsou navrhovány jen ve zvlášť odůvodněných případech a v  situacích, kdy se záborům 
kvalitních zemědělských půd z podstaty nelze vyhnout (zahuštění cestní sítě ve volné krajině, vedení stezky pro chodce 
a cyklisty podél řeky Bíliny, zalesnění či jiné nezemědělské využití svažitých zemědělských pozemků či stabilizace již 
existujícího výrobního areálu v blízkosti řeky Bíliny.  

Kapacita navržených ploch určených pro zástavbu je odvozena z důkladného vyhodnocení potřeby nových bytů v obci 
a z vyhodnocení potřeby souvisejících funkcí. Nejprve byla podrobně vyhodnocena samotná kapacita zastavěného 
území obce a až následně se přistoupilo k návrhu zastavitelných ploch. Zastavitelné plochy pro rozvoj bydlení byly 
vymezovány primárně v těsné návaznosti na zastavěné území dvou největších sídel, Ohníče a Křemýže, a to v nejmenší 
možné vzdálenosti od jejich středu. Je tak zachována kompaktnost uspořádání urbanistické struktury těchto sídel, a byla 
tak minimalizována fragmentace zemědělských ploch. Zásah do nejkvalitnějších půd je jen zcela výjimečný a okrajový, 
vyplývající např. ze zachování racionálního tvaru navržené rozvojové plochy, který svým okrajem zasahuje na 
nejkvalitnější zemědělské půdy.  Pro zajištění efektivního využití ploch změn určených k zastavění byl stanoven regulativ 
maximální velikosti pozemku. Tím je zajištěno racionální využití navržených rozvojových ploch.  

ÚP důsledně chrání všechny ekologicky stabilní plochy v krajině, zejména plochy lesů, vodní plochy a toky a plochy 
přírodní a krajinné (nelesní) zeleně. S cílem zvýšení ekologických funkcí krajiny vymezuje ÚP prostorově spojitou 
soustavu prvků územního systému ekologické stability na regionální a lokální úrovni. ÚP otevírá možnost případnému 
zalesňování krajiny, či přeměně orné půdy na louky a extenzivní sady, vedoucí ke zvýšení její ekologické stability, 
především jako prevenci před negativními důsledky vodní eroze na rozlehlých plochách zemědělských půd. Návrh ÚSES 
a doplňující cestní sítě s doprovodnou liniovou zelení alejí a stromořadí má přispět ke zvýšení ekologické stability krajiny 
a v důsledku i větší udržitelnosti zemědělsky využívané volné krajiny. 

Civilizační hodnoty území kraje 

Na území obce Ohníč se nacházejí následující hodnoty pokládané Zásadami územního rozvoje Ústeckého kraje na území 
kraje za civilizační hodnoty nadmístního významu:  

- sídelní soustava Ústeckého kraje 

- vysoká míra vybavení subsystémy technické infrastruktury 

- hustá a hierarchizovaná silniční a železniční síť 

- výhodná geografická poloha kraje  

Pro upřesnění územních podmínek ochrany a rozvoje civilizačních hodnot území kraje se stanovují tyto úkoly pro územní 
plánování: 

(12) Respektovat rozsah rozvojových oblastí, os a specifických oblastí kraje vymezených v ZÚR ÚK. Ostatní části kraje pokládat 
za stabilizované s přirozenou mírou rozvoje.  

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. Vyhodnocení ÚP z pohledu polohy obce v předmětných oblastech a osách je provedeno výše ↑. 

(13) V rozhodování o využití území a lokalizaci zásadních investic vycházet z potřeby sladění administrativně správní role center 
a jejich skutečného významu jako pracovních a obslužných center.  
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Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. Vyhodnocení ÚP z pohledu polohy obce v předmětných oblastech a osách je provedeno výše ↑. 

(15) Stabilizovat (přiměřeným způsobem i doplnit nebo obnovit) sídelní strukturu v pánevní oblasti, zamezit dalšímu zániku sídel 
nebo jejich částí v předpolí činných dolů.  

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP se požadavek netýká, sídla na územní obce Ohníč se nenacházela žádná sídla, která by v minulosti zanikla v souvislosti 
s těžbou. Na území obce Ohníč se ani nenacházejí sídla, jejichž existence by byla ohrožena probíhající těžbou. 

(17)  Podporovat a upřednostňovat revitalizaci nedostatečně využitých nebo zanedbaných areálu a ploch průmyslového, 
zemědělského, vojenského či jiného původu typu brownfield, před zakládáním nových průmyslových ploch ve volné krajině.  

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. Území obce Ohníč bylo v rámci zpracování ÚP důkladně prozkoumáno a bylo v něm 
identifikováno několik areálů s charakterem brownfields, především areál bývalého hospodářského dvora zámku 
Křemýž, samotná budova zámku v Křemýži a nedaleký letohrádek Ladenburg severně od areálu zámku v Křemýži. Pro 
všechny tyto areály bylo stanoveny podmínky umožňující jejich opětovné využití. Podmínky byly přitom nastaveny 
maximálně liberálně, aby byla co největší šance, že tyto areály opravdu budou znovu využity. 

(18)  Chránit před nevhodným využitím a v potřebném rozsahu rozvíjet území intenzivní příměstské rekreace a rekreace ve volné 
krajině.  

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. ÚP vytváří podmínky pro zatraktivnění volné krajiny na území obce, a to zejména zahuštěním 
cestní sítě doprovozené stromořadími či alejemi. Cílem je zvýšit prostupnost volné krajiny pro pěší a cyklistický pohyb a 
zvýšit tak atraktivitu volné krajiny kolem obce pro každodenní rekreaci obyvatel obce. Vymezuje se dále koridor dopravy 
cyklistické (DC.k) 01-X pro umístění vedení stezky pro chodce a cyklisty podél řeky Bíliny, jako součást páteřní 
nadregionální cyklostezky Bělská – Podkrušnohorská stezka. 

(21)  Podporovat realizaci ochranných opatření zvyšující míru zabezpečení civilizačních hodnot kraje proti záplavám a dalším 
hrozbám katastrofických situací.  

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. Kolem řeky Bíliny, na které je stanoveno záplavové území včetně aktivní zóny záplavového 
území, jsou vymezeny plochy luk a extenzivních sadů, popř. plochy přírodní. K vymístěny z aktivní zóny záplavového 
území jsou navrženy zahrádky na pravém břehu Bíliny v centru Ohníče a deponie vytěženého štěrku a kameniva 
z kamenolomu Dolánky na obou březích řeky pod Dolánkami. Pro přesun zahrádek je vymezena náhradní zastavitelná 
plocha 91-Z na jižním okraji jádrového sídla Ohníč. V záplavovém území nejsou vymezeny žádné zastavitelné plochy. 

ÚP navrhuje soubor opatření zvyšující ekologickou stabilitu a zejména pak retenční kapacitu intenzivně zemědělsky 
využívané krajiny okolo obce. Především jsou navrženy prvky ÚSES a doplněna cestní síť s doprovodnou liniovou zelení 
stromořadí, dále je navrženo velké množství ploch zalesnění a ploch přírodní/krajinné zeleně, tedy ploch vysokou 
ekologickou stabilitou a s vysokou retenční schopností. Tato opatření mírně napomáhají eliminaci rizik spojených s erozí 
půdy. Dále je v plochách zemědělských obecně připuštěno doplňování přírodních ploch tam, kde bude vyhodnocen 
jejich přínos pro eliminaci rizika eroze.  

(22)  Podporovat dotvoření ucelených plně funkčních silničních a železničních dopravních systému (zejména dostavba silnice I/13, 
…., modernizace železniční infrastruktury, ….).  

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. V obci je respektována celostátní železniční trať č. 131 a plocha železniční stanice Ohníč, stejně 
tak silnice I/13 a síť silnic III. třídy. Nebyly zjištěny žádné podněty na úpravu těchto nadmístních dopravních staveb, 
které by vyžadovaly vymezení konkrétních ploch nebo koridorů změn v ÚP.  

Kulturní hodnoty území kraje 

Na území obce Ohníč se nacházejí následující hodnoty pokládané Zásadami územního rozvoje Ústeckého kraje na území 
kraje za kulturní hodnoty nadmístního významu:  

- jednotlivé nemovité kulturní památky.  
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Pro upřesnění územních podmínek ochrany a rozvoje kulturních hodnot území kraje se stanovují tyto úkoly pro územní 
plánování (kurzívou modře): 

(26)  Mezi památkové hodnoty zahrnovat též doklady industriálního vývoje kraje, vyhledávat a chránit vhodné objekty a areály 
tohoto typu hodnot, sledovat možnosti jejich využití v nových podmínkách.  

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. Jako jedna z dalších důležitých kulturních hodnot byla v obci identifikována její hornická 
minulost. Ta může představovat silný identifikátor obyvatel obce s jejím územím. Připomínáním této minulosti a péčí o 
její pozůstatky lze vztah obyvatel ke své obci významně posílit. Z toho důvodu je do základní koncepce ochrany a rozvoje 
hodnot v kap. B.2 závazné části ÚP Ohníč zařazeno ustanovení, které by mělo při jakýchkoliv stavebních aktivitách 
zasahujících do reliktů hornické minulosti v obci vést k zohledňování jejich historické hodnoty a k hledání opatření, jak 
je zachovat či revitalizovat. V rozsahu vstupního areálu bývalého hlubinného dolu Svornost v Ohníči je vymezena plocha 
občanského vybavení (OV) 35-P umožňující vybudování informačního centra či muzea hornické minulosti obce.  

(27)  Chránit a rozvíjet hodnoty jedinečné kulturní krajiny kraje, pozornost zaměřovat na ochranu obzorových linií horských 
masivu, krajinných dominant, význačných výhledových bodů a pohledových os, typických a známých vedut sídel apod.  

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. ÚP chrání stávající podobu volné krajiny skládající se z pestré mozaiky různě využívaných ploch, 
(polí, luk, lesů a přírodních ploch). ÚP rekreační a ekologickou funkci volné krajiny navíc dále posiluje. Je navrženo 
rozšíření cestní sítě v krajině, čímž je zajištěno zvýšení atraktivity krajiny i pro rekreaci obyvatel obce, nikoliv pouze pro 
produkční funkce zemědělství. Zvláštní důraz je kladen na posilování ekologické stability krajiny. ÚP s tímto cílem 
důsledně chrání všechny přírodní a přírodě blízké prvky zvyšující ekologickou stabilitu krajiny. V neposlední řadě 
vymezuje ÚP spojitý ÚSES na regionální a lokální úrovni a doplňuje síť cest v krajině s doprovodnou liniovou zelení.  

V kapitole B.2 závazné části ÚP Ohníč je zajištěna ochrana dalších významných hodnot na území obce (přírodních i 
civilizačních). Kromě hornické minulosti obce Ohníč je charakteristickým pro obec Ohníč rozsáhlý soubor historických 
barokních staveb v Křemýži (kostel sv. Petra a Pavla se zvonicí, zámek v Křemýži, hospodářské zázemí zámku, zámecká 
zahrada/zámecký park, zámeček Tuchlov, letohrádek Ladenburg) a navazující komponovaná krajina (kompoziční osa 
spojující zámecký areál v Křemýži se zámkem v Tuchlově, kompoziční osa spojující zámecký areál v Křemýži 
s letohrádkem Ladenburg, radiální aleje kolem všech cest z Křemýže do volné krajiny). Všechny výše zmíněné dochované 
historické stavební i nestavební hodnoty, včetně kompozičních os, cestní sítě a doprovodných alejí jsou územním plánem 
důsledně chráněny před změnami využití nebo prostorového uspořádání, které by tyto hodnoty mohly jakkoli narušit.  

(28)  Prioritně zajišťovat ochranu a kultivaci kulturních hodnot krajiny v oblastech významných pro rekreaci a cestovní ruch, v 
oblastech navázaných na velké koncentrace obyvatel - jádra městských zón a příměstské oblasti, v koridorech při 
významných dopravních tazích, v oblastech které jsou poznamenány vlivy těžby surovin a průmyslové výroby.  

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. ÚP vytváří podmínky pro zatraktivnění volné krajiny na území obce, a to zejména zahuštěním 
cestní sítě doprovozené stromořadími či alejemi. Cílem je zvýšit prostupnost volné krajiny pro pěší a cyklistický pohyb a 
zvýšit tak atraktivitu volné krajiny kolem obce pro každodenní rekreaci obyvatel obce. Vymezuje se koridor dopravy 
cyklistické (DC.k) 01-X pro umístění vedení stezky pro chodce a cyklisty podél řeky Bíliny, jako součást páteřní 
nadregionální cyklostezky Bělská – Podkrušnohorská stezka. Území obce tak může sloužit jako rekreační zázemí 
především pro obyvatele Teplic. 

(29) Podpořit společenský zájem o průběh rozsáhlých rekultivačních záměrů na území s probíhající těžbou surovin – zejména 
hnědého uhlí, formou zajištění dopravní dostupnosti a úpravy panoramatických výhledových míst s informační základnou 
týkající se postupných kroku rekultivace a revitalizace poškozené krajiny.  

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP se požadavek netýká, území obce Ohníč není těžbou hnědého uhlí zasaženo. Těžba hnědého uhlí byla na území obce 
Ohníč ukončena v roce 1978. 

(31) Sledovat možnost obnovy historických fenoménu – obnovení průhledů, dominant, odstranění negativních civilizačních prvků 
poškozujících krajinný ráz, majících nevhodné vazby vůči krajinným nebo památkovým hodnotám.  

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. Viz výše vyhodnocení plnění bodu č. 27 ↑. 
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B.2.6. Stanovení cílových kvalit krajin, včetně územních podmínek pro jejich zachování nebo 
dosažení 

Na řešeném území obce Ohníč jsou vymezeny dvě různé cílové kvality krajiny: převažující část území obce spadá do 
krajiny krajinného celku KC České středohoří – Milešovské středohoří (6a), západní okraj území spadá do krajinného 
celku KC Severočeské nížiny a pánve (13).  

KC Severočeské nížiny a pánve (13) zasahuje území obce Ohníč pouze velmi okrajově, její režim se tak v řešení ÚP Ohníč 
neprojevuje. 

KC České Středohoří – Milešovské středohoří (6a) je charakterizován stavem krajiny výrazných vrcholů (kuželů, kup) a 
hlubokých údolí (průlomové údolí Bíliny) se zachovalými fragmenty přirozeného lesa, s vyváženým zastoupením lesních 
porostů, zemědělských pozemků a malých sídel s koncentrovanou zástavbou.  

Cílové kvality krajiny jsou: (1) krajina vysokých přírodních, krajinných a estetických hodnot a (2) krajina venkovská se 
zachovanými a rozvíjenými typickými znaky. 

ZÚR ÚK pro KC České Středohoří – Milešovské středohoří (6a) stanovují tyto dílčí kroky k naplňování cílových kvalit 
krajiny (kurzívou modře):  

a) zachovat a rozvíjet typické znaky krajinného celku cestou podpory trvale udržitelných forem zemědělství,  

b) individuálně posuzovat všechny záměry, které by krajinný ráz mohly negativně ovlivnit, s ohledem na potřebu uchování vysoké 
hodnoty krajinného rázu s harmonickým zastoupením složek přírodních a kulturních,  

c) rekultivovat devastované plochy bývalých povrchových velkolomů a výsypek navazujícího území, které negativně ovlivňují krajinný 
celek.  

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. ÚP chrání stávající podobu volné krajiny skládající se z pestré mozaiky různě využívaných ploch, 
(polí, luk, lesů a přírodních ploch). ÚP rekreační a ekologickou funkci volné krajiny navíc dále posiluje. Je navrženo 
rozšíření cestní sítě v krajině, čímž je zajištěno zvýšení atraktivity krajiny i pro rekreaci obyvatel obce, nikoliv pouze pro 
produkční funkce zemědělství. Zvláštní důraz je kladen na posilování ekologické stability krajiny. ÚP s tímto cílem 
důsledně chrání všechny přírodní a přírodě blízké prvky zvyšující ekologickou stabilitu krajiny. V neposlední řadě 
vymezuje ÚP spojitý ÚSES na regionální a lokální úrovni a doplňuje síť cest v krajině s doprovodnou liniovou zelení.  

ÚP zachovává kompaktní strukturu zástavby jednotlivých menších sídel na území obce, návrh zastavitelných ploch ani 
zdaleka nevede k jejich vzájemného spojování. V podmínkách prostorového uspořádání je zajištěno zachování 
převažujícího venkovského charakteru zástavby. 

ÚP umožňuje rekultivaci kamenolomu Dolánky ihned po ukončení těžební činnosti, aniž by bylo nutné pořizovat změnu 
ÚP. 

B.2.7.  Vymezení VPS, VPO, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a 
vymezení asanačních území, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit 

ZÚR ÚK vymezují na území obce následující veřejně prospěšná opatření: 

- RBK 563 Husův vrch – RBK 562 

- RBK 564 Husův vrch – Bílina u Rtyně 

- RBK 569 Milešovka – RBK 564 

Všechny tři výše uvedené prvky regionálního ÚSES jsou v ÚP Ohníč zpřesněny, a to při dodržení podmínek uvedených 
v kapitole č. 4.7. ZÚR Ústeckého kraje, tzn. že zpřesněné plochy regionálních biokoridorů jsou vymezené v rámci plochy 
200 m na každou stranu od osy příslušného RBK vymezené v ZÚR Ústeckého kraje. 

Všechny tyto prvky ÚSES jsou vymezeny v kap. E.3 závazné části ÚP Ohníč. Nefunkční části těchto prvků určené k založení 
jsou navíc v kapitole G.2 závazné části ÚP Ohníč vymezeny jako veřejně prospěšná opatření určená k vyvlastnění. Spolu 
s tím jsou vymezeny ve výkrese veřejně prospěšných staveb a opatření závazné části ÚP Ohníč. 

V plochách všech zpřesněných prvků ÚSES je zcela vyloučená zástavby (s výjimkou např. cest příčně křížících prvky ÚSES) 
a rovněž jakékoli jiné změny v území, které by znemožnily založení nefunkčních částí ÚSES či znehodnotily již funkční 
části ÚSES. 
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B.3. Vyhodnocení souladu s  cíli  a úkoly územního plánování  
(dle § 18 a § 19 Stavebního zákona), zejména s  požadavky na 
ochranu architektonických a urbanistických hodnot v  území a 
požadavky na ochranu nezastavěného území  

B.3.1. Vyhodnocení souladu s cíli územního plánování stanovenými v § 18 Stavebního zákona 

Ze Stavebního zákona vyplývají následující cíle územní plánování (uvedeny vždy kurzívou modře). Vyhodnocení souladu ÚP 
Ohníč s každým jednotlivým cílem územního plánování je uveden vždy pod každým cílem:  

 (1) Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém 
vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který 
uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích. 

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. V rámci zpracování ÚP byly vyvažovány všechny tři pilíře udržitelného rozvoje. ÚP vymezuje 
zastavitelné plochy především pro rozvoj obytné funkce obce. Spolu s tím umožňuje především v plochách občanského 
vybavení a plochách smíšených obytných rozvoj veřejného i komerčního občanského vybavení, které mohou podstatně 
zvyšovat kvalitu života v obci. Stejně tak jsou v obci respektovány areály pro ekonomické aktivity a tyto aktivity jsou 
v různé intenzitě připuštěny i v plochách smíšených obytných a podmíněně také v plochách obytných. V rámci řešení ÚP 
byly důsledně chráněny přírodní a krajinné hodnoty na území obce, především volná krajina vyznačující se vysokou 
estetickou i ekologickou kvalitou. Ekologická funkce krajiny byla řešením ÚP dále posílena, především vymezením ÚSES 
a opatřeními eliminujícími rizika půdní eroze, tedy vymezením ploch zalesnění a ploch přírodní/krajinné zeleně nebo 
trvalých travních porostů na svažitých zemědělských půdách a dále vymezením řady nových cest ve volné krajině s cílem 
zahuštění cestní sítě mezi sídly.  

 (2) Územní plánování zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním řešením účelného využití 
a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Za 
tím účelem sleduje společenský a hospodářský potenciál rozvoje. 

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. Plošná regulace území obce byla provedena komplexně, při zvážení všech vzájemných vztahů 
mezi funkcemi vyskytujícími se v obci, popř. funkcemi, které se mohou v budoucnu na území obce rozvinout. 
V regulativech ploch byla vyvážena dostatečná funkční flexibilita umožňující přiměřeně rozmanité možnosti aktivit 
v jednotlivých plochách, zároveň byla eliminována rizika vzniku možných střetů jednotlivých funkcí v plochách i mezi 
plochami navzájem. Pečlivě byly vybalancovány podmínky hraničních funkcí, jako např. nerušící výroba či občanské 
vybavení v plochách pro bydlení apod.  

Účelnosti navrženého řešení bylo dosaženo podrobným vyhodnocením potenciálu rozvoje v rámci zastavěného území 
a až následně návrhem nových zastavitelných ploch. Rozsah a kapacita nově vymezovaných zastavitelných ploch 
odpovídají reálné předpokládané potřebě v návrhovém období územního plánu, která se odvíjí především od potřeby 
nových rozvojových ploch pro bydlení s ohledem na predikovanou potřebu výstavby nových bytů a zároveň odpovídá 
kapacitám veřejné infrastruktury.  

Všechny zastavitelné plochy jsou vymezovány v přímé návaznosti na stávající uliční síť a sítě technické infrastruktury, 
a je dbáno na zajištění pěší dostupnosti občanského vybavení a veřejných prostranství ze všech ploch bydlení, a to 
stabilizací existujících ploch občanského vybavení a veřejných prostranství a vymezením ploch nových, jak pro občanské 
vybavení veřejné, tak ploch smíšených obytných, v nichž se předpokládá umisťování občanského vybavení a ploch pro 
nová veřejná prostranství, zejména pak pro nové cesty ve volné krajině, které mají přispět podstatnému zlepšení 
prostupnosti krajiny pro chodce a cyklisty a přispět k vyšší míře integrace jednotlivých sídel obce a propojení obce Ohníč 
se územími okolních obcí. 

Potřebného souladu veřejných a soukromých zájmů je dosaženo návrhem rozvoje veřejné infrastruktury kapacitně 
a kvalitativně odpovídající nárokům na rozvoj zástavby především pro bydlení.  
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 (3) Orgány územního plánování postupem podle tohoto zákona koordinují veřejné i soukromé záměry změn v území, výstavbu a 
jiné činnosti ovlivňující rozvoj území a konkretizují ochranu veřejných zájmů vyplývajících z tohoto zákona a zvláštních právních 
předpisů. 

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. V rámci zpracování návrhu ÚP byly prověřovány všechny známé záměry na změny v území 
a výstavbu soukromých fyzických i právnických osob i záměry obce Ohníč a v návrhu územního plánu byly koordinovány, 
zejména pak s ohledem a při respektování veřejných zájmů vyplývajících ze zvláštních právních předpisů a požadavků 
na ochranu veřejných zájmů vyplývajících z konkrétních požadavků uplatněných dotčenými orgány státní správy. Při 
zpracování návrhu ÚP se respektovalo schválené zadání ÚP zahrnující požadavky dotčených orgánů uplatněné v rámci 
projednání návrhu zadání ÚP Ohníč. Další koordinace soukromých a veřejných zájmů je předmětem procesu projednání 
návrhu územního plánu, procesu společného jednání a veřejného projednání. 

 (4) Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, 
architektonického a archeologického dědictví. Přitom chrání krajinu jako podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ  jejich 
totožnosti. S ohledem na to určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného území 
a nezastavitelných pozemků. Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území. 

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. Ochrana přírodních, civilizačních a kulturních hodnot je zajištěna v kap. B.2 závazné části ÚP 
Ohníč stanovením Základní koncepce ochrany a rozvoje hodnot území obce Ohníč. Ta se zaměřuje jednak na samotnou 
identifikaci hodnot území obce Ohníč a dále stanovuje základní režim a cíle ochrany.  Konkrétním nástrojem ochrany a 
rozvoje identifikovaných hodnot územní obce Ohníč je potom stanovení urbanistické koncepce a kompozice v  kapitole 
C závazné části ÚP Ohníč a stanovení podmínek využití ploch s rozdílným způsobem využití v kap. F závazné části ÚP 
Ohníč, které obsahují i podrobné podmínky prostorového uspořádání zástavby, které obsahují jednak podmínky 
plošného uspořádání, které má vyloučit způsoby využití, které by narušovaly identifikované hodnoty a které obsahují 
dále podrobné podmínky prostorového uspořádání zástavby, klíčové pro ochranu charakteru a struktury zástavby sídel 
a pro ochranu krajinného rázu. Ochrana civilizačních hodnot je pak sekundárně zakotvena také ve stanovení koncepce 
veřejné infrastruktury v kapitole D závazné části ÚP Ohníč. Ochrana přírodních a krajinných hodnot je pak sekundárně 
zakotvena také ve stanovení koncepce uspořádání krajiny v kapitole E závazné části ÚP Ohníč.  

Ochrana nezastavěného území je návrhem ÚP respektována. Kapacita navržených ploch určených pro zástavbu je 
odvozena z důkladného vyhodnocení potřeby nových bytů v obci. Nejprve byla podrobně vyhodnocena samotná 
kapacita zastavěného území obce a až následně se přistoupilo k návrhu zastavitelných ploch. Plochy pro rozvoj bydlení 
byly vymezovány primárně v těsné návaznosti na zastavěné území dvou největších sídel, Ohníče a Křemýže, a to 
v nejmenší možné vzdálenosti od jejich středu. Je tak zachována kompaktnost uspořádání urbanistické struktury těchto 
sídel, je tak zajištěna optimální pěší dostupnost jader těchto sídel s koncentrací občanského vybavení a centrálních 
veřejných prostranství a byla tak minimalizována fragmentace zemědělských a dalších nezastavěných ploch ve volné 
krajině. Pro zajištění efektivního využití ploch změn byl stanoven regulativ maximální velikosti pozemku.  

 (5) V nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby, zařízení, a jiná opatření pouze pro zemědělství, 
lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, přípojky 
a účelové komunikace, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a dále taková 
technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, 
hygienická zařízení, ekologická a informační centra; doplňková funkce bydlení či pobytové rekreace není u uvedených staveb přípustná. 
Uvedené stavby, zařízení a jiná opatření včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisejí včetně oplocení, lze v nezastavěném území 
umisťovat v případech, pokud je územně plánovací dokumentace z důvodu veřejného zájmu výslovně nevylučuje.  

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. ÚP stanovuje konkrétní podmínku týkající se režimu výstavby v nezastavěném území, a to 
v ustanovení § E08 textu závazné části ÚP Ohníč. V této podmínce omezuje aplikaci ustanovení § 18 odst. 5 Stavebního 
zákona na podmínky plošné regulace a upřesňující podmínky pro plochy zařazené do ÚSES. Obě sady podmínek aplikaci 
ustanovení § 18 odst. 5 zužují, nikoliv rozšiřují, tudíž respektují podmínky Stavebního zákona. V podmínkách jsou 
upřesněny obecné termíny použité v zákoně s ohledem na územní kontext obce Ohníč. 

 (6) Na nezastavitelných pozemcích lze výjimečně umístit technickou infrastrukturu způsobem, který neznemožní jejich dosavadní 
užívání. 

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

Netýká se území obce Ohníč; nezastavitelné pozemky jsou v § 2 odst. 1 písm. e) Stavebního zákona definovány jako 
pozemky, které nelze zastavět na území obce, která nemá vydaný územní plán.  
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B.3.2. Vyhodnocení souladu s úkoly územního plánování stanovenými v § 19 Stavebního zákona 

Ze Stavebního zákona vyplývají následující úkoly pro územní plánování (uvedeny vždy kurzívou modře). Vyhodnocení 
souladu ÚP Ohníč s každým jednotlivým úkolem pro územní plánování je uveden vždy pod každým úkolem:  

(1) Úkolem územního plánování je zejména 

a) zjišťovat a posuzovat stav území, jeho přírodní, kulturní a civilizační hodnoty, 

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. Řešení územního plánu plně respektuje poznatky a závěry soustavného a komplexního 
posuzování stavu a vývoje území obce. ÚP je zpracován zejména na základě zjištění a posouzení stavu a vývoje území 
obce v rámci aktuálních ÚAP ORP Bílina a na základě průběžně prováděných terénních šetření a průzkumů 
zpracovatelem územního plánu. Aktuální stav a vývoj území je potom průběžně monitorován politickým vedením obce, 
závěry a zjištění jsou potom do ÚP implementovány prostřednictvím intenzivní součinnosti určeného zastupitele pro 
územní plán se zpracovatelem ÚP i s pořizovatelem ÚP. ÚP tak vytváří optimální podmínky pro ochranu a další rozvoj 
všech identifikovaných hodnot území obce. 

b) stanovovat koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a podmínky území, 

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. ÚP stanoví základní koncepci rozvoje území obce a koncepci ochrany a rozvoje jeho hodnot, které 
jsou poté zpřesněny a konkretizovány v rámci urbanistické koncepce, zejména pak ve vymezení konkrétních ploch 
s rozdílným způsobem využití, a v rámci koncepce veřejné infrastruktury či koncepce uspořádání krajiny. Je tak zajištěna 
ochrana všech identifikovaných hodnot území obce Ohníč. 

c) prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich provedení, jejich přínosy, problémy, rizika s ohledem 
například na veřejné zdraví, životní prostředí, geologickou stavbu území, vliv na veřejnou infrastrukturu a na její hospodárné 
využívání, 

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. ÚP je navržen s ohledem na potřeby identifikované pro obvyklé návrhové období ÚP, tedy na 
období příštích cca 15–20 let, přičemž navrhovaná koncepce rozvoje území obce a urbanistická koncepce jsou stanoveny 
s cílem minimalizovat riziko nutnosti pořízení nového územního plánu v období kratším, než je návrhové období 
územního plánu. ÚP je zpracován na základě důkladných terénních průzkumů řešeného území a rešerší a analýz širokého 
okruhu a spektra relevantních územně plánovacích i jiných koncepčních a strategických dokumentů, při plném 
respektování všech veřejných zájmů v území, a s přihlédnutím jednak k zájmům občanů, vlastníků pozemků a staveb, 
samosprávy obce Ohníč, tj. nalezením souladu zájmů veřejných a soukromých. Nedílnou součástí zpracování a pořízení 
ÚP Ohníč je koordinace jeho řešení s dotčenými orgány, kterým jednotlivé záměry kompetenčně odpovídají. 

d) stanovovat urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové uspořádání území a na jeho 
změny, zejména na umístění, uspořádání a řešení staveb a veřejných prostranství, 

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. Základní urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové 
uspořádání území a na jeho změny stanovuje ÚP v rámci základní koncepce rozvoje území obce a v rámci urbanistické 
koncepce a kompozice. Podrobnější podmínky na umisťování staveb, uspořádání a řešení staveb stanovuje ÚP 
prostřednictvím vymezení ploch s rozdílným způsobem využití a stanovením podmínek pro využití jednotlivých ploch 
s rozdílným způsobem využití a zejména pak stanovením podmínek prostorového uspořádání ploch, a to konkrétně 
stanovením maximální výšky zástavby a stanovením struktury zástavby v plochách. 

V rámci prostorové regulace jsou stanoveny podmínky vycházející ze stávajícího charakteru a struktury zástavby. Na 
základě vyhodnocení charakteru a struktury stávající zástavby byla vyhodnocena potřeba jejich ochrany, popř. jejich 
žádoucí přeměny. Jsou tak zohledněny hodnoty historické zástavby ve středu sídla Křemýž či okolo návsi v Dolánkách. 
Stejně tak je ochráněna rostlá a cenná urbanistická struktura Němeček. U areálů, které jsou předmětem ochrany 
vykonávané na základě památkové péče (zámek Křemýž, kostel v Křemýži, mlýn Dolánky), je ochrana architektonických 
hodnot ponechána v režimu památkového zákona. V rámci prostorové regulace sídel se nepřipouští výstavba 
nevhodných a rušivých dominant stanovením výškové regulace. Prostorovou regulací se dále nastavuje režim 
postupného zřeďování zástavby směrem od jader sídel Ohníč a Křemýž, čímž se podporuje tradiční venkovský charakter 
zástavby vyznačující se jejím „utopením“ ve vzrostlé zeleni. 
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e) stanovovat podmínky pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění a uspořádání staveb s ohledem na stávající 
charakter a hodnoty území a na využitelnost navazujícího území,  

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. Podmínky pro provedení změn v území jsou v ÚP stanoveny důsledně se zohledněním stávajícího 
charakteru území a s cílem ochrany identifikovaných hodnot území. Cílem navrhovaných změn v území je stabilizovat 
stávající sídelní strukturu obce Ohníč s dvěma hlavními obytnými sídly Ohníč a Křemýž, ve kterých je navržen přiměřený 
rozvoj především obytné funkce a souvisejících aktivit. Další oddělená menší sídla (Pňovičky, Dolánky, mlýn Dolánky, 
mlýn Křemýž, Tuchlov a další malé samoty) jsou stabilizována, jejich plošný rozvoj není (až na výjimku jedné parcely pro 
výstavbu jednoho rodinného domu v Dolánkách – plocha 02-Z) připuštěn. K podmínkám uspořádání zástavby viz 
vyhodnocení úkolu územního plánování d) . 

f) stanovovat pořadí provádění změn v území (etapizaci), 

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. Při návrhu nových zastavitelných ploch byla prověřena kapacita existující veřejné infrastruktury 
a bylo vyhodnoceno, že není třeba další rozvoj podmiňovat jejím zkapacitněním, neboť stávající kapacita je dostačující. 
Dle aktuálních rozvojových plánů obce je vymezena plocha pro navýšení kapacity ČOV, přičemž realizace této akce se 
předpokládá dříve, než může v obci nastat vlivem nové výstavby reálný problém s nedostatečnou kapacitou ČOV. Co se 
týče etapizace řešící postupné využívání zastavitelných ploch, vzhledem k velmi malému plošnému rozsahu vymezených 
ploch změn určených pro zástavbu a jejich povaze převážně proluk v zastavěném území nebo zastavitelných ploch 
obalujících dvě hlavní sídla Ohníč a Křemýž po jejich okraji/obvodu, nebyla nutnost stanovení etapizace z důvodu 
usměrnění logického postupu výstavby směrem od zastavěného území dále do krajiny shledána. Umírněný návrh 
zastavitelných ploch nebylo třeba dále rozdělovat do etap, neboť ani hypotetické současné započetí výstavby na všech 
navržených plochách změn by v měřítku obce nemohlo způsobit zásadní problémy. 

g) vytvářet v území podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, 
a to především přírodě blízkým způsobem, 

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. Kolem řeky Bíliny, na které je stanoveno záplavové území včetně aktivní zóny záplavového 
území, jsou vymezeny plochy luk a extenzivních sadů, popř. plochy přírodní. K vymístěny z aktivní zóny záplavového 
území jsou navrženy zahrádky na pravém břehu Bíliny v centru Ohníče a deponie vytěženého štěrku a kameniva 
z kamenolomu Dolánky na obou březích řeky pod Dolánkami. Pro přesun zahrádek je vymezena náhradní zastavitelná 
plocha 91-Z na jižním okraji jádrového sídla Ohníč. V záplavovém území nejsou vymezeny žádné zastavitelné plochy. 

h) vytvářet v území podmínky pro odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn, 

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. Jsou stabilizovány stávající výrobní areály (především výrobní areál firmy HET v Ohníči, 
zemědělský statek v Ohníči, mlýn Křemýž, zemědělský areál v Křemýži). V jádrech sídel Ohníč, Křemýž a Dolánky 
vymezuje ÚP plochy smíšené obytné umožňujících rozvoj nejen bydlení, ale i občanského vybavení, administrativy či 
nerušící výroby. Také v okolních obytných plochách je v přiměřené míře připuštěna ekonomická činnost, v rozsahu a 
formě, která neohrozí hlavní, tedy obytnou funkci ploch. ÚP tak vedle stabilizace výrobních areálů vytváří zároveň 
v plochách občanského vybavení a v plochách smíšených obytných podmínky pro rozvoj ekonomických činností s vyšší 
přidanou ekonomickou hodnotou v terciérních či kvartérním sektoru hospodářství. 

i) stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury, pro kvalitní bydlení a pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu, 

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. Je respektována pozice obce v rámci sídelní struktury jako lokálního centra osídlení, které tvoří 
obytné zázemí měst Teplice a Bílina. Pro rozvoj bydlení jsou na území dvou největších sídel obce, Ohníč a Křemýž, 
vymezeny nové zastavitelné plochy a plochy přestavby, a to v lokalitách splňujících požadavky na kvalitní a zdravé 
bydlení.  

Na území obce je umožněn rozvoj zařízení pro cestovní ruch navázaný na hornickou minulost obce. ÚP dále umožňuje 
obnovu zámku Křemýž, na místě nedalekého zbořeniště letohrádku Ladenburg umožňuje vybudování rekreačního 
zařízení, zařízení cestovního ruchu či lázeňství. ÚP dále vytváří základní podmínky pro možný rozvoj infrastruktury 
cestovního ruchu, regulativy ploch smíšených obytných umožňují poměrně flexibilní umisťování ubytovacích zařízení 
vyššího kvalitativního standardu, stravovacích zařízení, obchodů a dalších služeb využitelných cestovním ruchem 
(informační centrum, konferenční centrum ad.). ÚP také vytváří podmínky pro zatraktivnění volné krajiny na území 
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obce, a to zejména zahuštěním cestní sítě doprovozené stromořadími či alejemi. Cílem je zvýšit prostupnost volné 
krajiny pro pěší a cyklistický pohyb a zvýšit tak atraktivitu volné krajiny kolem obce pro každodenní rekreaci obyvatel 
obce, ale také pro případné turisty. Vymezuje se koridor dopravy cyklistické (DC.k) 01-X pro umístění vedení stezky pro 
chodce a cyklisty podél řeky Bíliny, jako součást páteřní nadregionální cyklostezky Bělská – Podkrušnohorská stezka. 

j) prověřovat a vytvářet v území podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků z veřejných rozpočtů na změny v území, 

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. Naplnění tohoto cíle ÚP dosahuje především vymezením zastavitelných ploch v přímé návaznosti 
na zastavěné území, které disponuje existující veřejnou infrastrukturou, aby byly minimalizovány vyvolané náklady do 
rozvoje veřejné dopravní a technické infrastruktury. Většina ploch pro rozvoj bydlení je vymezena do 400 m skutečné 
pěší docházkové vzdálenosti do center dvou největších obytných sídel (Ohníč a Křemýž). V nich se nalézá základní 
občanské vybavení (v Ohníči MŠ, kulturní dům, obecní úřad, kulturní dům, pošta, v obou sídlech pak obchody a 
restaurace, sportovní hřiště, dětská hřiště). Umístění těchto zařízení v pěší dostupnosti podstatně snižuje nároky na 
dopravu a tím snižuje amortizaci veřejné dopravní infrastruktury udržované z veřejných rozpočtů. V centrech obou sídel 
Ohníč a Křemýž se navíc nalézají i zastávky autobusové dopravy ve skutečné pěší dostupnosti max. 400 m ze všech ploch 
bydlení v těchto sídlech. 

k) vytvářet v území podmínky pro zajištění civilní ochrany, 

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. Požadavky civilní ochrany jsou územním plánem respektovány. Řešení územního plánu 
nevyvolává potřebu vymezení konkrétních ploch pro ochranu obyvatelstva dle § 20 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě 
a provádění úkolů ochrany obyvatelstva.   

l) určovat nutné asanační, rekonstrukční a rekultivační zásahy do území, 

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

V rámci zpracování ÚP nebyly na území obce identifikovány zničené areály vyžadující asanační opatření. U 
nevyužívaných areálů charakteru brownfields (především bývalý hospodářský dvůr zámku v Křemýži, vasltní hlavní 
budova zámku Křemýž či nedaleký letohrádek Ladenburg) byl nastaven co nejliberálnější režim, který zvyšuje šanci na 
revitalizaci a opětovné využití těchto areálů. 

m) vytvářet podmínky pro ochranu území podle zvláštních právních předpisů před negativními vlivy záměrů na území 
a navrhovat kompenzační opatření, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak, 

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP Ohníč nevykazuje negativní vlivy na životní prostředí a nevyvolává potřebu návrhu kompenzačních opatření. 

n) regulovat rozsah ploch pro využívání přírodních zdrojů, 

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. Na území obce se nalézá kamenolom Dolánky, u kterého byl v rámci průzkumů a rozborů 
identifikován problém s hlukem z dopravy obsluhující tento lom přes území obce. Tento problém byl do budoucna 
vyřešen zamezením dalšího rozvoje těžby v kamenolomu nad rámec již vydaných povolení k hornické činnosti. 

o) uplatňovat poznatky zejména z oborů architektury, urbanismu, územního plánování a ekologie a památkové péče. 

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. Při pořizování a zejména zpracování územního plánu byly uvedené poznatky uplatňovány. 
Zodpovědným projektantem a hlavním zpracovatelem územního plánu je Ing. arch. Veronika Šindlerová, Ph.D., 
autorizovaná architektka v oboru architektura a doktorka v oboru urbanismus a územního plánování, disponující všemi 
požadovanými znalosti z oborů architektura, urbanismus, územní plánování, ekologie i památková péče. Součástí 
zpracovatelského týmu jsou pak další odborníci a autorizované osoby v oboru územní plánování, krajinářská 
architektura, projektování ÚSES, kteří jsou zárukou vysoké odborné kvality řešení ÚP Ohníč. Právní supervizi nad 
obsahem ÚP provádí právník, specialista na stavební právo a procesy v územním plánování Mgr. Bc. Jindřich Felcman. 

(2) Úkolem územního plánování je také posouzení vlivů politiky územního rozvoje, územního rozvojového plánu, zásad územního 
rozvoje nebo územního plánu na udržitelný rozvoj území (§ 18 odst. 1). Pro účely tohoto posouzení se zpracovává vyhodnocení vlivů 
na udržitelný rozvoj území. Jeho součástí je také vyhodnocení vlivů na životní prostředí, ve kterém se určí, popíšou a posoudí možné 
významné vlivy na životní prostředí vyplývající z politiky územního rozvoje, územního rozvojového plánu, zásad územního rozvoje nebo 
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územního plánu a rozumná náhradní řešení s přihlédnutím k cílům posuzovaných dokumentů. Náležitosti tohoto posouzení jsou 
stanoveny v příloze k tomuto zákonu, včetně posouzení vlivu na předmět ochrany a celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí 
oblasti.  

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

Příslušný úřad na základě projednání Zadání ÚP Ohníč konstatoval, že nelze očekávat negativní vlivy na životní prostředí 
vyvolané pořizovaným ÚP Ohníč a neuplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů ÚP Ohníč na životní prostředí.  

B.4. Vyhodnocení souladu s požadavky Stavebního zákona a  jeho 
prováděcích právních předpisů  

B.4.1. Vyhodnocení souladu s požadavky Stavebního zákona 

ÚP je zpracován v souladu s cíli a úkoly územního plánování stanovenými v § 18 a 19 Stavebního zákona (vyhodnocení 
viz kapitola B.3. Odůvodnění ÚP Ohníč ). 

V souladu s § 6 odst. 1 Stavebního zákona je pořizovatelem ÚP Ohníč Městský úřad Bílina, který pro obce ve správním 
obvodu ORP Bílina vykonává působnost úřadu územního plánování.  

V souladu s § 43 odst. 1 Stavebního zákona ÚP stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, 
jeho plošného a prostorového uspořádání (urbanistická koncepce), uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury. 
ÚP vymezuje zastavěné území, plochy a koridory, zastavitelné plochy (označené indexem Z), plochy změn v krajině 
(označené indexem K) a plochy vymezené ke změně stávající zástavby, k obnově nebo opětovnému využití 
znehodnoceného území (plochy přestavby, označené indexem P). ÚP vymezuje plochy a koridory pro veřejně prospěšné 
stavby, pro veřejně prospěšná opatření a pro všechny plochy a koridory stanoví podmínky pro jejich využití. ÚP obsahuje 
pouze jediný záměr nadmístního významu, který není řešen v ZÚR ÚK. Tímto záměrem je koridor dopravy cyklistické 
(DC.k) 01-X pro umístění vedení stezky pro chodce a cyklisty podél řeky Bíliny, jako součást páteřní nadregionální 
cyklostezky Bělská – Podkrušnohorská stezka. 

ÚP Ohníč nevyužívá možnosti dané ustanovením § 43 odst. 2 Stavebního zákona vymezit plochy, v nichž je rozhodování 
o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie, uzavřením dohody o parcelaci, popř. vydáním regulačního 
plánu. Využití těchto institutů nebylo s ohledem na nevelký rozsah vymezených ploch změn a poměrně jednoduchou 
majetkovou držbu v nich vyhodnoceno jako účelné. 

V souladu s § 43 odst. 3 Stavebního zákona ÚP zpřesňuje a rozvíjí cíle a úkoly územního plánování stanovené v § 18 a 19 
Stavebního zákona (vyhodnocení viz kapitola B.3. Odůvodnění ÚP Ohníč ). ÚP je zpracován v souladu s PÚR ČR 
(vyhodnocení viz kapitola B.1. Odůvodnění ÚP Ohníč ) a ZÚR Ústeckého kraje (vyhodnocení viz kapitola B.2. 
Odůvodnění ÚP Ohníč ). Věcné řešení ÚP nepřekračuje podrobnost náležející svým obsahem regulačnímu plánu, ÚP 
nereguluje jednotlivé stavby, ale výhradně využití celých ploch a prostorové uspořádání zástavby. 

V souladu s § 43 odst. 4 Stavebního zákona je ÚP zpracován a pořízen pro celé správní území obce Ohníč. 

ÚP splňuje požadavky na obsah územního plánu a jeho odůvodnění stanovené v § 43 odst. 6 a § 53 odst. 4 a 5 
Stavebního zákona (vyhodnocení viz kapitola B.4.2. Odůvodnění ÚP Ohníč ). 

V souladu s § 158 Stavebního zákona je ÚP Ohníč zpracován fyzickou osobou, která má oprávnění k výkonu vybraných 
činností ve výstavbě (zpracování ÚPD) podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů) – Ing. arch. Veronika Šindlerová, Ph.D., autorizovaný architekt ČKA č. 04 019. 

Při projednávání jednotlivých fází územního plánu bylo postupováno v souladu s § 50 až § 54 Stavebního zákona. 

B.4.2. Vyhodnocení souladu s relevantními ustanoveními Vyhlášky č. 500/2006 Sb. 

V souladu s § 3 odst. 1 Vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a 
způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění (dále jen „Vyhláška č. 500/2006 Sb.“) je ÚP Ohníč 
zpracován na podkladě digitalizované katastrální mapy od ČÚZK, stav k 1. 11. 2017. Obec Ohníč nedisponuje technickou 
mapou dle § 3 odst. 2 Vyhlášky č. 500/2006 Sb. 

V souladu s § 13 odst. 1 Vyhlášky č. 500/2006 Sb. obsahuje ÚP Ohníč textovou část (územní plán + odůvodnění 
územního plánu) a grafickou část (3 výkresy ÚP a 3 výkresy odůvodnění ÚP). Obsah ÚP i obsah odůvodnění ÚP odpovídá 
příloze č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. Textová část ÚP Ohníč obsahuje všechny kapitoly dle čl. I odst. 1 přílohy č. 7 a 
vybrané kapitoly dle čl. I odst. 2 přílohy č. 7, grafická část ÚP Ohníč obsahuje výkres základního členění území, hlavní 
výkres a výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací. Textová část odůvodnění ÚP Ohníč obsahuje všechny 
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kapitoly a součásti dle čl. II odst. 1 přílohy č. 7, grafická část odůvodnění ÚP Ohníč obsahuje koordinační výkres, výkres 
širších vztahů a výkres předpokládaných záborů půdního fondu. 

V souladu s § 13 odst. 2 Vyhlášky č. 500/2006 Sb. jsou všechny výkresy ÚP a odůvodnění ÚP, s výjimkou výkresu širších 
vztahů, vypracovány v měřítku 1 : 5 000, výkres širších vztahů je zpracován v měřítku 1 : 50 000. 

V souladu s § 14 odst. 1 Vyhlášky č. 500/2006 Sb. jsou všechny samostatné součásti ÚP opatřeny záznamem o účinnosti 
obsahově odpovídajícím dikci vyhlášky. 

B.4.3. Vyhodnocení souladu s relevantními ustanoveními Vyhlášky č. 501/2006 Sb. 

V souladu s § 3 odst. 1 Vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění (dále jen 
„Vyhláška č. 501/2006 Sb.“) člení ÚP celé správní území obce Ohníč na plochy, ve většině případů větší než 2 000 m2. Ve 
výjimečných případech, zejména v případech nutné ochrany některé z hodnot území obce, vymezuje ÚP i plochy menší.  

V souladu s § 3 odst. 2 Vyhlášky č. 501/2006 Sb. vymezuje ÚP Ohníč plochy podle stávajícího, resp. požadovaného 
cílového způsobu využití a podle významu.  

V souladu s § 3 odst. 3 Vyhlášky č. 501/2006 Sb. vymezuje ÚP Ohníč plochy s cílem eliminace vzájemných konfliktů 
a střetů vzájemně neslučitelných způsobů využití a činností v plochách a uspořádání a využívání území. 

V souladu s § 3 odst. 4 Vyhlášky č. 501/2006 Sb. ÚP Ohníč podrobněji člení některé plochy s rozdílným způsobem využití. 
Podrobné odůvodnění tohoto členění je odůvodněno v kap. G.4.2 tohoto Odůvodnění. 

V souladu s § 3 odst. 4 Vyhlášky č. 501/2006 Sb. ÚP Ohníč důsledně chrání všechna existující veřejná prostranství včetně 
všech cest na území obce, které vymezuje je jako stabilizované plochy veřejných prostranství. ÚP dále rozvíjí systém 
veřejných prostranství v zastavěném území, v plochách přestavby, v zastavitelných plochách i ve volné krajině s cílem 
úplné spojitosti a kontinuity systému veřejných prostranství, vyloučení neprostupných enkláv zástavby, zajištění 
optimálních podmínek pěší a cyklistické prostupnosti sídel a zajištění optimálních podmínek prostupnosti volné krajiny 
pro pěší a cyklistický pohyb a pro účelovou, zejména zemědělskou dopravu. 

Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití a stanovení podmínek pro jejich využití a uspořádání odpovídá základnímu 
režimu nastavenému v § 4 až § 19 Vyhlášky č. 501/2006 Sb. ÚP zpřesňuje podmínky využití a prostorového uspořádání 
všech typů ploch s rozdílným způsobem využití, přičemž podmínky využití ploch a koridorů člení na hlavní, přípustné, 
podmíněně přípustné a nepřípustné využití. 

B.5. Vyhodnocení souladu s  požadavky zvláštních právních předpisů a 
se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních 
předpisů, popřípadě s  výsledkem řešení rozporů  

Viz kapitola J.5. tohoto textu Odůvodnění ÚP Ohníč. 
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C.  Z P RÁVA O V YH ODNOCENÍ  V L IVŮ NA 
UD RŽ ITELNÝ ROZVOJ  ÚZ EMÍ  OBSAHUJ ÍC Í  
ZÁKLADNÍ  INFORMACE O V ÝSLED CÍCH TOH OTO 
V YH ODNOCENÍ  VČETNĚ VÝSLED KŮ 
V YH ODNOCENÍ  V L IV Ů NA Ž IVOTNÍ  P ROSTŘED Í ,  
STANOV ISKO KRA JSKÉH O ÚŘADU P OD LE  §  50  
OD ST.  5  A  SDĚLENÍ ,  JAK  BYLO STANOV ISKO 
P OD LE §  50  OD ST.  5  ZOHLED NĚNO,  S  UV ED ENÍM 
ZÁVAŽNÝCH  D ŮVODŮ,  P OKUD NĚKTERÉ  
P OŽADAV KY NEBO P ODMÍNKY ZOH LEDNĚNY 
NEBYLY  

C.1. Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující 
základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně 
výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí  

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen KÚÚK OŽP), jako orgán příslušný podle 
§ 22 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, vydal 
stanovisko  č. j. 3022/ZPZ/2017/N-2722 a JID: 124837/2017/KUUK ze dne 28. 07. 2017 s konstatováním, že územní plán 
Ohníč není nutno posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí a stanovisko č.j.: 3025/ZPZ/2017/KUUK a JID: 
124966/2017/KUUK ze dne 28. 07. 17 s konstatováním: „Lze vyloučit, že koncepce Návrh zadání územního pánu Ohníč 
může mít samostatně či ve spojení s jinými záměry významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvosti 
jednotlivých evropsky významných lokalit, nebo ptačích oblastí v územní působnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje“. 
Vzhledem ke stanoviskům orgánu SEA nebyl v zadání vznesen požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů územního 
plánu na udržitelný rozvoj území.  

V souladu s § 50 a § 52 stavebního zákona byl v rámci společného jednání a veřejného projednání návrh ÚP Ohníč 
projednán s Krajským úřadem Ústeckého kraje jako příslušným úřadem z hlediska posuzování vlivů koncepce na 
životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 
Krajský úřad předložený návrh ÚP Ohníč posoudil a vydal v rámci společného jednání stanovisko č.j.: 2602/ZPZ/2018/UP-
066, JID: 113438/2018/KUUK ze dne 22.08.2018, kterým konstatoval, že nepožaduje ve vazbě na stanovisko uplatněné 
k návrhu zadání posouzení vlivů ÚP na životní prostředí. Se stejným závěrem bylo vydáno stanovisko tohoto dotčeného 
orgánu i v rámci veřejného projednání, kde tuto skutečnost potvrdil stanoviskem č.j.: KUUK/098831, sp.zn.: 
KUUK/089324 ze dne 07.07.2020.   

V souladu s § 50 a § 52 stavebního zákona byl v rámci společného jednání a veřejného projednání návrh ÚP Ohníč 
projednán s Krajským úřadem Ústeckého kraje jako orgánem ochrany přírody a krajiny příslušným dle zákona č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Krajský úřad předložený návrh ÚP Ohníč 
posoudil a vydal v rámci společného jednání stanovisko č.j.: 2602/ZPZ/2018/UP-066, JID: 113438/2018/KUUK ze dne 
22.08.2018, kterým konstatoval s odkazem na stanovisko uplatněné k návrhu zadání, že je vyloučen významný vliv 
návrhu ÚP na území EVL nebo ptačích oblastí, návrhem nebudou dotčena maloplošná zvláště chráněná území a jejich 
ochranná pásma a území nezasahuje do soustavy NATURA. Se stejným závěrem bylo vydáno stanovisko tohoto 
dotčeného orgánu i v rámci veřejného projednání, kde tuto skutečnost potvrdil stanoviskem č.j.: KUUK/098831, sp.zn.: 
KUUK/089324 ze dne 07.07.2020. 

Ze závěrů, které vyplynuly z projednání ÚP Ohníč v souladu s § 47 – 52 stavebního zákona nevyplynula povinnost 
zpracování vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. 
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C.2. Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 Stavebního zákona  

Nebyl vznesen požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Stanovisko krajského úřadu podle 
§ 50 odst. 5 Stavebního zákona proto nebylo vydáno. 

C.3. Sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 zohledněno, 
s uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo 
podmínky zohledněny nebyly  

Nebyl vznesen požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Stanovisko krajského úřadu podle 
§ 50 odst. 5 Stavebního zákona proto nebylo vydáno. 
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D.  V YH ODNOCENÍ  SP LNĚNÍ  POŽADAVKŮ ZADÁNÍ,  
P OP ŘÍPAD Ě VYH OD NOCENÍ  SOULAD U SE  
SCHVÁLENÝM VÝBĚREM NEJVH ODNĚJŠ Í  
VARIANTY A  P OD MÍNKAMI  K  J EJ Í  ÚP RAV Ě 
V  P ŘÍPAD Ě POSTUP U P ODLE  §  51  OD ST.  2  
STAV EBNÍH O ZÁKONA ,  S  POKYNY PRO 
Z P RACOVÁNÍ  NÁV RHU ÚZEMNÍH O P LÁNU 
V  P ŘÍPAD Ě POSTUP U P ODLE  §  51  OD ST.  3  
STAV EBNÍH O ZÁKONA ,  S  POKYNY K  ÚPRAV Ě 
NÁV RH U ÚZ EMNÍH O P LÁNU V  P ŘÍPADĚ 
P OSTUPU P OD LE  §  54  ODST.  3  STAVEBNÍH O 
ZÁKONA  

D.1. Vyhodnocení splnění požadavků zadání  

Zadání ÚP Ohníč bylo schváleno usnesením Zastupitelstva obce č. 111/2017 dne 25. 10. 2017.  

Schválené Zadání Územního plánu Ohníč stanovuje následující požadavky na řešení ÚP Ohníč (uvedeny vždy kurzívou 

modře). Vyhodnocení splnění jednotlivých požadavků zadání v ÚP Ohníč je uvedeno vždy pod každým jednotlivým 
požadavkem zadání:  

D.1.1. Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech 
zlepšování dosavadního stavu, včetně rozvoje obce a ochrany hodnot jejího území, v 
požadavcích na změnu charakteru obce, jejího vztahu k sídelní struktuře a dostupnosti 
veřejné infrastruktury 

Požadavky vyplývající pro správní území obce Ohníč z politiky územního rozvoje a územně plánovací 
dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů: 

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE: 

Zohlednit v řešení ÚP Ohníč republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, které vyplývají pro 
řešené území z Politiky územního rozvoje České republiky ve znění Aktualizace č. 1 schválené usnesením vlády ČR č. 276 dne 15.04.2015 
(PÚR ČR).   

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. Vyhodnocení naplnění požadavků vyplývajících z PÚR ČR je obsaženo v kap. B.1 tohoto 
Odůvodnění ↑. 

ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE: 

Územní plán obce Ohníč bude respektovat a naplňovat úkoly, priority a cíle vyplývající ze Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje 
(dále jen ZÚR ÚK), které byly vydány usnesením zastupitelstva ÚK č. 23/25Z/12011 dne 05.10.2011 a nabyly účinnosti dne 20.10.2011 
a jejich 1. aktualizace (dále jen 1. A ZÚR ÚK), která byla vydána usnesením zastupitelstva ÚK č. 022/4Z/2017 dne 24.04.2017 a nabyla 
účinnosti 20.05.2017. 

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. Vyhodnocení naplnění požadavků vyplývajících ze ZÚR ÚK je obsaženo v kap. B.2 tohoto 
Odůvodnění ↑. 
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ŠIRŠÍ ÚZEMNÍ VZTAHY 

Zajistit koordinaci řešení Územního plánu Ohníč s územně plánovací dokumentací sousedních obcí, zejména s ohledem na: 

- řešení dopravní a technické infrastruktury,  

- zajištění prostupnosti krajinou pro pěší, cyklo a agro turistiku,  

- územní návaznosti při vymezování ÚSES. 

- ve výkrese širších územních vztahů zakreslit dvojnásobné vedení „400 kV TR Chotějovice – TR Výškov“ jako stav.  

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. Vyhodnocení naplnění požadavků na zajištění koordinace řešení ÚP Ohníč s územně plánovací 
dokumentací sousedních obcí je obsaženo v kap. E tohoto Odůvodnění↓. 

Požadavky na základní a urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a prostorového 
uspořádání zastavěného území a na prověření možných změn, včetně vymezení zastavitelných ploch  

Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce: 

1) Vytvářet územním plánem podmínky pro zachování pozice obce Ohníč ve struktuře osídlení Ústeckého kraje jako lokálního centra 
osídlení. Vytvářet podmínky pro zachování pozice obce Ohníč jako soběstačné obce v oblasti základního občanského vybavení, 
každodenní rekreace obyvatel obce a pracovních příležitostí. 

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. V měřítku širších vztahů byla zohledněna pozice obce v sídelní struktuře jakožto lokálního centra 
osídlení, které tvoří obytné zázemí především pro města Bílina a Teplice, a které si nevytváří žádné své vlastní spádové 
území. V ÚP tak je rozvíjena především obytná funkce obce. Soběstačnost obce je v ÚP zajištěna ochranou stávajících 
významných objektů veřejného občanského vybavení (úřad, MŠ, pošta, sportovní areály, kostel) jejich zařazením do 
ploch občanského vybavení veřejného. Tak ÚP garantuje jejich existenci i do budoucna a zabraňuje jejich konverzi na 
jiné způsoby využití. Občanské vybavení jak veřejné, tak komerční, se může dále rozvíjet především v plochách 
smíšených obytných venkovských (SV).  

Podmínky pro aktivní každodenní rekreaci obyvatel obce jsou v ÚP vytvořeny stabilizací sportovních areálů v Ohníči a 
Křemýži a jejich vymezením jako plochy občanského vybavení – sportu (OS). Podmínky pro nenáročnou každodenní 
rekreaci obyvatel obce jsou v ÚP vytvořeny návrhem spojité sítě veřejných prostranství, které se skládá z veřejných 
prostranství primárně pobytových (plochy veřejné zeleně – ZV) a dále ze sítě ulic a zejména pak cestní sítě ve volné 
krajině obklopující všechna sídla na území obce. ÚP navrhuje významné zahuštění cestní sítě kolem dvou hlavních 
obytných sídel obce, kolem Ohníče a kolem Křemýže. Zahuštěním cestní sítě ÚP vytváří podmínky pro možnou realizaci 
různě dlouhých a náročných vycházkových či vyjížďkových okruhů kolem jednotlivých sídel obce. Krajina na území obce 
Ohníč je totiž vysoce atraktivní pro pohybové i pobytové aktivity ve volné krajině, krajina totiž nabízí množství 
atraktivních vyhlídkových míst, především na panorama Krušných hor nebo na údolí Bíliny. Vzhledem k poměrně 
vysokému podílu lesů přitom krajina obce umožňuje také trávené volného času v lese.  

Podmínky pro zachování stávajících pracovních příležitostí v obci jsou vytvořeny stabilizací ploch stávajících výrobních 
areálů v obci (především areál firmy HET, mlýn Křemýž, zemědělský statek Ohníč, zemědělský areál v Křemýži). Rozvoj 
ekonomických činností (občanské vybavení, administrativa, nerušící výrobní aktivity) generujících potenciální nové 
pracovní příležitosti je připuštěn především v plochách smíšených obytných venkovských (SV), podmínečně i ve všech 
plochách bydlení. 

2) Zachovat stávající sídelní strukturu obce Ohníč, tvořenou hlavními převážně obytnými sídly Ohníč a Křemýž, koncentrujícími 
převažující podíl obyvatel obce, obytně rekreačními sídly Dolánky a Pňovičky, areálem dětského domova v Tuchlově, areálem 
obydleného historického mlýna v Dolánkách a mlýnem v Křemýži, využívaným dodnes ke svému původnímu účelu jako mlýn. Vyloučit 
možnost zakládání nových prostorově oddělených sídel. 

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. Zachování stávající sídelní struktury obce je stanoveno v základní koncepci rozvoje obsažené 
v kapitole B.1 závazné části ÚP Ohníč a tento princip se projevuje následně i v urbanistické koncepci obsažené v kapitole 
C závazné části ÚP Ohníč. ÚP nenavrhuje žádné nové sídlo nad rámec existujících sídel na území obce. ÚP u všech 
existujících sídel na území obce zachovává a potvrzuje i do budoucna jejich současný charakter i převládající účel.  
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3) Zachovat a dále posilovat význam sídla Ohníč jako jádra sídelní struktury obce Ohníč s koncentrací aktivit a občanského vybavení 
významu pro celou obec Ohníč. 

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. ÚP koncentruje nejvyšší míru rozvoje zástavby právě do sídla Ohníč (včetně části sídla Karolina). 
ÚP koncentruje do sídla Ohníč zejména rozvoj bydlení, v četných plochách smíšených bytných venkovských (SV) pak 
umožňuje poměrně flexibilní rozvoj občanského vybavení veřejného i komerčního. Tím ÚP podporuje centralitu sídla 
Ohníč, když umožňuje rozvoj nejen bydlení, ale i souvisejícího vybavení obce. Kromě toho ÚP v sídle Ohníč stabilizuje 
všechny stávající areály, stavby a zařízení občanského vybavení.  

4) Respektovat a akcentovat historický význam sídla Křemýž jako původně nejvýznamnějšího sídla obce Ohníč, které dodnes společně 
s jádrovým sídlem Ohníč tvoří jedno ze dvou hlavních sídel obce, komplementární k sídlu Ohníč a zajišťující obsluhu západní části území 
obce. 

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. V sídle Křemýž jsou rovněž navrženy nové zastavitelné plochy pro bydlení, v míře srovnatelné 
s mírou rozvoje bydlení v sídle Ohníč. Obdobně, jako v sídle Ohníč, je jádro sídla Křemýž vymezeno převážně plochami 
smíšenými obytnými, které umožňují kromě bydlení umístění také občanského vybavení veřejného i komerčního sloužící 
pro obsluhu obyvatel sídla.  Zároveň je v něm vymezeno centrum plochami smíšenými obytnými se specifickou 
prostorovou regulací odrážející hodnoty historické zástavby v jádru tohoto sídla. Význam sídla Křemýž v sídelní struktuře 
obce by měla posílit konverze bývalého hospodářského dvora zámku v Křemýži, pro níž ÚP vymezením ploch přestavby 
smíšených obytných (plochy 73-P a 74-P) vytváří základní předpoklady. 

5) Posilovat vzájemné prostorové a provozní vazby jádrového sídla Ohníč a sídla Křemýž a vytvářet podmínky pro jejich vzájemnou 
kooperaci a maximální míru soudržnosti. Zejména posilovat propojení sídel Ohníč a Křemýž pro pěší a cyklistický pohyb. Vytvořit 
podmínky pro umístění občanského vybavení každodenní potřeby v obou sídlech.  

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. Propojení obou sídel je posíleno především vymezením plochy veřejných prostranství (PV)  
55a-P, 55b-Z pro umístění stezky pro chodce a cyklisty podél severní strany silnice III/25331 mezi Ohníčí a Křemýží. 
Kromě této stezky vymezuje ÚP další novou cestu mezi Karolinou a Křemýží – plocha veřejného prostranství (PV) 54-Z. 

Umístění občanského vybavení každodenní potřeby je v obou sídlech Ohníč i Křemýž umožněno v plochách smíšených 
obytných venkovských (SV), vymezených v jádrech/centrech obou sídel. 

6) Posilovat integrační vazby všech prostorově oddělených sídel na území obce k jádrovému sídlu Ohníč. Zejména posilovat podmínky 
pěšího a cyklistického propojení jednotlivých sídel. Využít k tomu údolní nivu řeky Bíliny a historickou cestní síť v krajině. 

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. ÚP vymezuje bezmála 30 nových cest v krajině propojujících jednotlivá sídla obce Ohníč mezi 
sebou navzájem i se sousedními obcemi. Velká část z nich je napojena na sídlo Ohníč. Navíc je v ÚP vymezen koridor 
dopravy cyklistické (DC.k) 01-X pro umístění vedení stezky pro chodce a cyklisty podél řeky Bíliny, jako součást páteřní 
nadregionální cyklostezky Bělská – Podkrušnohorská stezka. Tento koridor prochází jádrem sídla Ohníč. 

7) Osu řeky Bíliny posílit jako hlavní integrační vazbu obce Ohníč na území okolních obcí, zejména na území hlavního spádového centra 
osídlení – město Bílina. 

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. V ÚP vymezen koridor dopravy cyklistické (DC.k) 01-X pro umístění vedení stezky pro chodce a 
cyklisty podél řeky Bíliny, jako součást páteřní nadregionální cyklostezky Bělská – Podkrušnohorská stezka. Tento 
koridor prochází jádrem sídla Ohníč a při jeho dobudování i v sousedních obcích může představovat strategické 
cyklistické napojení Ohníče s Bílinou a s krajským městem Ústím nad Labem. 

8) Posilovat vazby zejména pro pěší a cyklistický pohyb mezi sídly na území obce Ohníč a sídly na území sousedních obcí. 

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. ÚP vymezuje bezmála 30 nových cest v krajině propojujících jednotlivá sídla obce Ohníč mezi 
sebou navzájem i se sousedními obcemi.  
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Požadavky na koncepci ochrany a rozvoje hodnot území obce 

1) Nově vymezit koncepci plošného a prostorového uspořádání celého správního území obce. 

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. Urbanistická koncepce vč. stanovení plošného a prostorového uspořádání je provedeno pro celé 
správní území obce. 

2) Vymezit obecné podmínky na využívání území, ochranu přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území. Územní plán dále vymezí 
podmínky pro využívání zastavěného území, zastavitelných ploch a ploch přestavby (eventuálně ploch územních rezerv), stanoví 
podmínky pro ochranu nezastavěného území. 

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. Ochrana hodnot je zajištěna v kapitole B.2 závazné části ÚP Ohníč. Podmínky pro využití 
jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití, ať už vymezených jako zastavitelných či vymezených v zastavěném 
území či nezastavěném území, jsou stanoveny v kapitole F závazné části ÚP Ohníč. 

3) Chránit údolní nivu řeky Bíliny jako významnou krajinnou osu a určující přírodní hodnotu území obce Ohníč před dalším 
zastavováním a před jiným nevhodným využitím narušujícím přírodní charakter a funkci údolní nivy a narušujícím cenné přírodní 
biotopy vázané na vodní tok. 

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. Kolem řeky Bíliny, na které je stanoveno záplavové území včetně aktivní zóny záplavového území, 
jsou vymezeny plochy luk a extenzivních sadů, popř. plochy přírodní/krajinné. Navrženy k vymístění jsou zahrádky 
v aktivní zóně záplavového území na pravém břehu řeky v Ohníči. Zásadním příspěvkem územního plánu k návratu 
přírodního charakteru novy řeky Bíliny je pak návrh na obnovení přírodního charakteru údolní nivy řeky Bíliny, kde je 
v současné době (v rozsahu vymezených ploch změn v krajině 132-K, 133-K a 134-K), přímo při břehových liniích řeky, 
skladována surovina (štěrk a kamenivo) vytěžená v kamenolomu Dolánky a kde jsou na březích řeky zřízeny dopravní 
manipulační plochy pro nákladní automobily. 

4) Chránit historickou sídelní strukturu obce před nevhodnými změnami jejího uspořádání, zejména před nepřiměřeným růstem 
jednotlivých sídel, před zakládáním nových sídel a předcházet riziku zániku historických sídel. 

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. Zastavitelné plochy pro bydlení jsou vymezeny v přiměřeném rozsahu vyplývajícím z vypočtených 
rozvojových potřeb, a to v zásadě jen v návaznosti na dvě největší sídla, Ohníč a Křemýž. Přitom je rozvoj zástavby 
navržen ve větší míře v zastavěných územích těchto sídel, s cílem využití všech k zástavbě vhodných disponibilních 
proluk v zastavěném území. Vymezení zastavitelných ploch se omezuje na doplnění a dotvoření okrajů struktury 
zástavby obou hlavních sídel, při zachování kompaktnosti uspořádání jejich zástavby. Jedna zastavitelná plocha je 
vymezen v sídle Dolánky. Ostatní menší sídla Pňovičky, Tuchlov, Mlýn Křemýž a Mlýn Dolánky, a také všechny samoty, 
jsou stabilizována v jejich zastavěných územích a je u nich vyloučen jakýkoli plošný rozvoj zástavby. Nová sídla nejsou 
na území obce v ÚP navržena. 

5) Chránit dochované historické urbanistické uspořádání sídla Křemýž, se zástavbou koncentricky uspořádanou kolem dvou 
historických návsí a s dominantním prostorem zámeckého areálu a zámeckého parku na severu Křemýže. 

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. Urbanistická struktura Křemýže je respektována. Návrh nových zastavitelných ploch na 
koncentrické uspořádání sídla navazuje. Důvodem volby rozvoje zástavby sídla Křemýž směrem na jihozápad je snaha 
posílit centralitu historického jádra a historických návsí v rámci struktury zástavby sídla. Zástavba Křemýže dnes 
poměrně pravidelně obaluje dvě historické návsi po jejich obvodu. Gravitace zástavby sídla Křemýž je ovšem směrem 
na severovýchod vychýlena velkorysým areálem zámku. Jako protipól a protiváhu areálu zámku tak nový ÚP Ohníč 
umožňuje rozvoj obytné zástavby na jihozápadním okraji sídla (26-Z, 27-Z, 25a-P, 25b-Z). ÚP tím důsledně zachovává 
tradiční historicky danou kompaktnost uspořádání zástavby sídla a koncentričnost zástavby obalující po obvodu obě 
historické návsi. 

Centrum sídla Křemýž je ošetřeno specifickou plošnou a prostorovou regulací zohledňující jeho urbanistické hodnoty, 
zejména pak dominantní uplatnění výškové dominanty kostela sv. Petra a Pavla na jedné z historických návsí v Křemýži. 
Areál zámku je vymezen ve dvou plochách odlišujících samotný pozemek zámku a souvisejících staveb a zámecký park, 
v němž je možnost zástavby výrazně omezena. 
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6) Vhodnými nástroji, zejména nástroji prostorové regulace, chránit výškovou dominantu kostela sv. Petra a Pavla v Křemýži před 
narušením jejího vnímání při dálkových i blízkých pohledech z okolní volné krajiny.  

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. Veškeré plochy určené primárně pro zástavbu jsou v Křemýži doplněny výškovou regulací 
stanovující maximální výšku zástavby do 12 m od úrovně původního terénu, pouze areál kostela a zámku je ponechán 
bez této regulace, neboť je u nich ochrana historických hodnot zajištěna podmínkami ochrany památkové péče. 

7) Nově navržená zástavba nesmí negativně ovlivnit památkově chráněné objekty (kostel sv. Petra a Pavla v Křemýži a zámek 
v Křemýži), jejich bezprostřední okolí, pohledy na ně a ukotvení v urbánní struktuře sídel. 

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. A to obdobným způsobem jako požadavek č. 6 výše. Vedle výškové regulace je využita i regulace 
podmínek prostorového uspořádání. 

8) Zajistit ochranu a navrhnout vhodné využití všech nemovitých kulturních památek na území obce. 

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. V celém sídle Křemýž jsou navrženy plochy pouze pro rozvoj bydlení, s výškovým omezením do 
12 m od úrovně původního terénu a s požadavkem na venkovský charakter zástavby, který odkazuje na stávající 
charakter zástavby v Křemýži. 

9) Jako mimořádnou krajinnou, kulturně historickou a kompoziční hodnotu území obce chránit zámecký park v Křemýži; prověřit návrh 
režimu jeho využití, zejména s ohledem na přístupnost, resp. nepřístupnost pro veřejnost. 

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. Zámecký park je zařazen do ploch zahrad obytných výrazně omezujících možnost výstavby. 
V rámci zhodnocení reálných podmínek v území nebylo přistoupeno k jeho vymezení jako veřejného prostranství 
(veřejné zeleně), neboť park by měl primárně sloužit uživatelům samotného zámku, tak jak to bylo historicky a jak tomu 
odpovídají i aktuální vlastnické vztahy. Takový režim navíc zvyšuje atraktivitu zámeckého areálu pro investory a zvětšuje 
tak šanci, že zámek bude obnoven a znovu využit. Zpřístupnění parku není ovšem regulací ÚP jakkoliv bráněno a je 
ponecháno na rozhodnutí majitele. 

10) Rozvojové plochy budou vymezeny a lokalizovány přednostně do ploch mimo zábor ZPF, nejlépe jako revitalizace již 
nezhodnocených území či jako přestavby brownfields. 

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. Před samotným vymezením zastavitelných ploch byl nejprve důkladně vyhodnocen potenciál 
zastavěného území a byly v detailním měřítku vymezeny plochy přestavby v zastavěném území, které využívají všechny 
pro zástavby vhodné disponibilní proluky v zastaveném území. Přesto nebylo možné predikované potřeby nových ploch 
zejména pro rozvoj bydlení uspokojit jen v zastavěném území, bylo tak nutné přistoupit i k vymezení zastavitelných 
ploch. Zastavitelných ploch, které navíc vykazují potenciální zábor ZPF, je vymezeno méně než ploch přestavby 
v zastavěném území. Nezanedbatelné množství záborů ZPF vyvolává návrh na zahuštění cestní sítě ve volné krajině, tady 
se ovšem záborům ZPF zpravidla nelze zcela vyhnout. 

11) Minimalizovat návrhy zastavitelných ploch v plochách vysoce chráněných zemědělských půd (I. a II. třídy ochrany ZPF). Půdy  I. a 
II. třídy ochrany budou využity pouze ve výjimečných případech v souladu s §4 odst. 3 s výjimkou ploch dle odst. 4 zákona č. 334/1992 
Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu. 

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. Zastavitelné plochy na půdách I. a II. tříd ochrany byly vymezeny jen ve výjimečných a zvlášť 
odůvodněných případech, kdy takové řešení jednoznačně vyplývá z žádoucího racionálního urbanistického uspořádání 
nově navrhované zástavby a zajištění maximálně kompaktního a soudržného uspořádání zástavby sídel. 

12) V případě záborů ZPF volit přednostně lokality s nižší produkční schopností a jednotlivé plochy vymezovat tak, aby nedocházelo ke 
znemožnění obhospodařování zbylých ploch ZPF. 

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. Přednostně byly zastavitelné plochy vymezovány na půdách nižší kvality, navíc byly vždy 
vymezovány v těsné návaznosti na zastavěné území, aby byl zachován kompaktní tvar sídel Ohníč a Křemýž. Žádné 
vymezené zastavitelné plochy nevedou k potenciálnímu vzniku neobhospodařovatelných zbytkových enkláv ZPF. 
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13) Zapracovat omezení rozvoje zastavitelných ploch v místech ohrožených zvláštní povodní z vodního díla Všechlapy, která vyplývají 
pro řešené území z „Plánu evakuace obyvatelstva v území ohroženém zvláštní povodní pod VD Všechlapy – Ohníč“. 

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

Území zvláštní povodně pod vodním dílem zasahuje v podstatě celé historické jádro obce Ohníč. Není dost dobře možné 
si představit, že by zůstal vyloučen rozvoj právě jádra a těžiště celé obce Ohníč. To by vedlo k nenávratnému poškození 
a erozi nejen urbanistické struktury obce, ale i sociálních vztahů a vazeb v obci. ÚP se tak nevyhýbá vymezení ploch 
změn v území zvláštní povodně pod vodním dílem. Jedná se však vesměs o návrh dostaveb proluk obklopených stávající 
zástavbou (plochy 70-P, 71-P a 72-P), o plochu pro sběrné místo komunálního odpadu, resp. sběrný dvůr odpadu a 
kompostárnu (plocha 81-P) a o plochu výroby 85-Z, která narovnává skutečný stav v území (de facto se nejedná o 
navrhovaný nový rozvoj, ale potvrzení současného využití území). V území zvláštní povodně pod vodním je dle vymezen 
koridor 01-X pro stezku pro chodce a cyklisty podél řeky Bíliny, její případné zatopení ovšem nepředstavuje žádné riziko 
ani újmy na majetku ani na životech či zdraví lidí. 

Požadavky na urbanistickou koncepci: 

1) Územní plán prověří reálnost navržených ploch stávajícího zastavěného území a zastavitelných ploch obsažených v platné územně 
plánovací dokumentaci obce a v odůvodněných případech navrhne nové rozvojové plochy. 

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. Z platného ÚPO Ohníč, ve znění Změny č. 1 ÚPO Ohníč, byly do nového ÚP Ohníč převzaty téměř 
všechny plochy změn. Do nového ÚP Ohníč nebyly z platného ÚPO Ohníč, ve znění Změny č. 1 ÚPO Ohníč převzaty pouze 
ty plochy nebo jejich části, které byly vyhodnoceny jako rozporné s navrhovanou novou urbanistickou koncepcí. 
Konkrétně nebyly do nového ÚP převzaty tyto plochy změn anebo jejich části, z těchto důvodů: 

Z1/1 (Pňovičky): vzhledem k omezené dostupnosti veřejných infrastruktur v sídle Pňovičky (např. úplná absence 
kanalizace napojené na ČOV) omezuje nový ÚP Ohníč rozvoj zástavby v Pňovičky výhradně na obalení jádra sídla 
(centrální návsi), rozvoj zástavby v ploše Z1/1 by nežádoucím způsobem dekoncentroval zástavbu jádra sídla Pňovičky, 
které tradičně obklopuje bezprostředně centrální náves sídla.  

Severní část plochy D (Pňovičky): vzhledem k omezené dostupnosti veřejných infrastruktur v sídle Pňovičky (např. úplná 
absence kanalizace napojené na ČOV) omezuje nový ÚP Ohníč rozvoj zástavby v Pňovičky výhradně na obalení jádra 
sídla (centrální návsi), rozvoj zástavby v severní části plochy D by nežádoucím způsobem denkoncentroval zástavbu jádra 
sídla Pňovičky, které tradičně obklopuje bezprostředně centrální náves sídla.  

A (Pňovičky): vzhledem k omezené dostupnosti veřejných infrastruktur v sídle Pňovičky (např. úplná absence kanalizace 
napojené na ČOV) omezuje nový ÚP Ohníč rozvoj zástavby v Pňovičky výhradně na obalení jádra sídla (centrální návsi), 
rozvoj zástavby v ploše A by nežádoucím způsobem dekoncentroval zástavbu jádra sídla Pňovičky, které tradičně 
obklopuje bezprostředně centrální náves sídla.  

D, E (Křemýž): navržený rozvoj zástavby na východě Křemýže nežádoucím způsobem dekoncentruje zástavbu 
historického jádra Křemýže tím, že oddaluje zástavby od historické návsi s kostelem sv. Petra a Pavla, což je faktické 
těžiště a jádro sídla Ohníč. Navržený rozvoj zástavby navíc narušuje kompozici sídla Křemýž, jehož zástavba je historicky 
komponovaná podél podélné osy jihozápad – severovýchod, od kostela k zámku. Za kompozičně zcela nepřijatelný je 
nutno označit návrh výběžku zástavby podél silnice do Ohníč na východ, tento apendix by nenávratně narušil 
koncentrickou formu zástavby sídla Křemýž. 

C (Ohníč-Němečky): Jižní okraj Němeček má limitované podmínky dopravní dostupnosti (kapacitní přístup pro 
automobily zcela chybí, hlavní ulice z jádra Ohníče na jih do Němeček je velmi úzká a má nepříznivé sklonové poměry – 
je velmi prudká a z jihu je přístup pouze po úzké cestě přes les, poměrně velkou oklikou z jádra Ohníče. Jižní okraj 
Němeček má také omezený přístup k sítím technické infrastruktury, zejména j ke kanalizaci. Všechny výše uvedené 
nedostatky jsou v principu řešitelné, náročnost rozvoje veřejné infrastruktury pro účely konverze chatové osady (nebo 
její části) na bydlení neodpovídá případným přínosům takové konverze. V obci Ohníč je dostatečné množství vhodnějších 
ploch pro rozvoj bydlení. Celá chatová osada v Němečkách může sloužit jako rezerva pro případnou konverzi na bydlení 
v dlouhodobější budoucnosti, pokud by se vyčerpaly možnosti rozvoje bydlení ve vhodnějších plochách. 

Severní část plochy H (Ohníč): Zastavování pozemků severně od bytových domů v jádra Ohníče považuje nový ÚP za 
nežádoucí, a to jednak z důvodu nevhodného měřítkového kontrastu bytových a rodinných domů (obyvatelé bytových 
domů by viděli přímo do zahrad rodinných domů. ÚP chápe kompozičně bytové domy jako vizuální hranici a prostorovou 
identifikaci centrální návsi obce Ohníč, prostor severně od bytových domů má proto z kompozičních důvodů zůstat 
nezastavěný, má být volný, tvořený toliko plochami vegetace (charakteru obytných zahrad nebo parkově upravených 
veřejných prostranství, s vyloučením zástavby.  
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ÚP Ohníč vymezuje oproti platnému ÚPO Ohníč a jeho Změně č. 1 tyto nové plochy změn určené pro zástavbu:  

02-Z, 20-Z, 21-Z, 22-P, 24-P, 25a-P, 25b-Z, 26-Z, 27-Z, 81-Z, 85-Z. 

2) Bude prověřeno a aktualizováno vymezení zastavěného území. Míra navrhovaného rozvoje bydlení a vymezení zastavitelných ploch 
a ploch přestavby pro bydlení bude kapacitně odpovídat odborně stanovené předpokládané predikci potřeby bytů v návrhovém období 
územního plánu, která zohlední zájem o bydlení v uplynulých letech, polohu obce v rozvojové ose republikového významu, polohu obce 
ve specifické oblasti nadmístního významu, vysoké stáří bytů na území obce a nutnost postupné obnovy a modernizace bytového fondu 
a zákonitosti trhu s nemovitostmi. 

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. Zastavěné území je vymezeno nově v souladu s § 58 stavebního zákona nad aktuální katastrální 
mapou od ČÚZK.  

Míra navrhovaného rozvoje bydlení je odvozena z Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch pro bydlení, 
které je součástí kapitoly H.1 tohoto odůvodnění ÚP Ohníč↓. Byl přitom zohledněn (A) rozvojový potenciál odvozený z 
vývoje bytové výstavby v obci Ohníč v období cca minulých 15 let, (B) rozvojový potenciál odvozený ze 
sociodemografického vývoje v obci Ohníč v období cca minulých 15 let, dále (C) rozvojový potenciál odvozený z významu 
území, který vyplývá například z polohy obce v rozvojové ose republikového významu vymezené v PÚR ČR OS7 
Rozvojová osa Ústí nad Labem – Chomutov – Karlovy Vary – Cheb – hranice ČR/Německo (Bayreuth), z polohy obce  ve 
specifické oblasti republikového významu vymezené v PÚR ČR SOB5 Specifická oblast Mostecko a také z polohy obce 
Ohníč v blízkém zázemí měst Bílina a Teplice, dále byla zohledněna nutnost (D) zvýšení kvality bydlení s ohledem na 
poměrně značné stáří a tedy i nízký plošný standard bytového fondu v obci a (E) odpad bytů z bytového fondu, jejich 
přeměnou nejčastěji na rekreaci. 

Kapacita navržených ploch je odvozena z důkladného vyhodnocení potřeby nových bytů v obci. Nejprve byla podrobně 
vyhodnocena samotná kapacita zastavěného území obce a až následně se přistoupilo k návrhu zastavitelných ploch.  

3) Rozvojové lokality budou mj. navrženy s respektováním pohledových horizontů a dálkových pohledů. 

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. Převážná většina ploch navržených pro rozvoj zástavby vyplňuje dosud nezastavěné proluky 
uvnitř zastavěného území, mezi existující zástavbou, anebo navržená zástavba vyplňuje urbanistické proluky na okrajích 
zastavěného území, ve vazbě na existující zástavbu v sousedství.  Stanovená výšková i objemová regulace vždy plně 
odpovídají existující okolní zástavbě, nová zástavba tak okolní zástavbu nepřevýší a ani struktura zástavby nemůže být 
podstatně hustší či hmotnější, než ta stávající 

Nově vymezené zastavitelné plochy na okrajích zástavby sídel jsou většinou zařazeny do ploch bydlení příměstského se 
stanovenou menší výškou zástavby a zároveň menší hustotou zastavění, tak aby zástavba v těchto plochách vytvořila 
harmonický přechod mezi sídlem a okolní volnou krajinou. 

Jedinou plošně rozsáhlejší zastavitelnou plochou ve vizuálně exponovanější poloze je plocha 26-Z, resp. s ní kompozičně 
související plocha 27-Z na jihozápadním okraji Křemýže. Vymezené plochy 26-Z a 27-Z striktně zachovávají kompaktní 
tvar zástavby sídla Křemýž. Výšková regulace zástavby v obou plochách je nastavena na max. 9 m, tedy o 3 m nižší než 
v jádru sídla Křemýž, kde je povolená výška až 11 m (v plochách BV), resp. 12 m (v plochách SV). V plochách BI, které 
jsou zásadně vymezována na okrajích sídel, je stanovená zároveň menší hustota zástavby. 

4) Budou stanoveny plošné a prostorové regulativy zástavby, a to tak, aby neobsahovaly podrobnosti regulačních plánů. 

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. Regulativy odpovídají požadavkům Stavebního zákona kladeným na obsah ÚP. ÚP reguluje 
výhradně plochy a zástavby, nikoli jednotlivé pozemky a stavby na nich. 

5) Rozvoj bydlení navrhovat výhradně v návaznosti na stabilizované plochy bydlení, a to přednostně ve dvou hlavních obytných sídlech 
Ohníč a Křemýž. Rozvoj bydlení v sídlech Dolánky a Pňovičky navrhovat jen výjimečně a ve zvlášť odůvodněných případech a to 
z důvodu zhoršené dostupnosti těchto sídel a nižší úrovně vybavení veřejnou infrastrukturou. 

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. Převaha rozvojových ploch pro bydlení je vymezena v sídlech Ohníč a Křemýž. V sídle Dolánky je 
vymezena pouze jedna malá zastavitelná plocha navazující na zastavěné území a stabilizované plochy pro bydlení. Plocha 
je vymezená na podnět vlastníka pozemku, výstavba 1 rodinného domu na okraji Dolánek není z  žádného pohledu 
konfliktní. Rozvojové plochy pro bydlení jsou vymezené rovněž v Pňovičkách a to z důvodu stabilizace poněkud 
fragmentované struktury zástavby kolem centrální návsi v Pňovičkách.   
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6) Vytvořit podmínky pro zatraktivnění obce jako bydliště pro mladé lidi a rodiny, zejména vytvořit podmínky pro možnost rozvoje 
širokého spektra typů a charakterů bytové výstavby ve stabilizovaných plochách i plochách změn, vytvořit podmínky pro každodenní 
rekreaci obyvatel obce v pěší dostupnosti z bydliště a zajistit podmínky dostupnosti občanského vybavení každodenní potřeby přímo 
v obci. 

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. Většina zastavitelných ploch je zařazena do ploch bydlení příměstského určeného hlavně pro 
rodinné domy. Vedle toho je v obci ale umožněna i výstavba bytových domů, jak v plochách bydlení hromadného (BH), 
tak smíšeného obytného (SV). V plochách bydlení venkovského (BV) i v plochách smíšených obytných (SV) je umožněna 
hustší zástavba na menších pozemcích včetně například řadových domů. To dokládá velmi širokou škálu možností bytové 
výstavby, kterou ÚP umožňuje.  

Využití volné krajiny v zázemí jednotlivých sídel pro každodenní rekreaci je podpořeno návrhem rozvojem sítě cest 
v krajině.  

Stávající klíčové objekty občanského vybavení veřejného jsou chráněny a vymezeny jako stabilizované plochy 
občanského vybavení veřejného (OV) a rozvoj občanského vybavení veřejného i komerčního je dále umožněn především 
v plochách smíšených obytných (SV). Plochy SV jsou přitom vymezeny v jádrech dvou hlavních obytných sídel Ohníč i 
Křemýž, aby občanské vybavení každodenní potřeby, které je typicky umísťováno do ploch smíšených obytných 
venkovských (SV), bylo dostupné právě v jádru sídel, dostupných max. 400 m skutečné pěší docházky ze všech ploch 
bydlení v obou sídlech.  

Dostupnost občanského vybavení každodenní potřeby z Pňoviček, Tuchlova či Dolánek zůstává zhoršená, nicméně u 
takto malých a málo lidnatých sídel není udržitelné umisťování občanského vybavení přímo v nich. Pěší/cyklistická 
dostupnost z Dolánek do centra Ohníče či z Pňoviček či Tuchlova do centra Křemýže ovšem nepřekračuje 1,2 km, navíc 
po cestách oddělených od provozu motorové dopravy. Taková dostupnost je zcela přijatelná a akceptovatelná. 

7) Vyloučit možnost dalšího plošného rozvoje výroby v bezprostřední vazbě na obytná území. 

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. Nejsou vymezeny žádné plochy pro výrobu v přímém sousedství s plochami pro bydlení. 

8) Vytvořit podmínky pro zajištění odpovídající nabídky pracovních příležitostí v různých ekonomických odvětvích pro obyvatele obce 
přímo na území obce a předcházet tak závislosti obce na dojížďce do zaměstnání mimo obec. 

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. Jsou stabilizovány stávající výrobní areály (především výrobní areál firmy HET v Ohníči, 
zemědělský statek v Ohníči, mlýn Křemýž, zemědělský areál v Křemýži). V jádrech sídel Ohníč, Křemýž a Dolánky 
vymezuje ÚP plochy smíšené obytné umožňujících rozvoj nejen bydlení, ale i občanského vybavení, administrativy či 
nerušící výroby. Také v okolních obytných plochách je v přiměřené míře připuštěna ekonomická činnost, v rozsahu a 
formě, která neohrozí hlavní, tedy obytnou funkci ploch. ÚP tak vedle stabilizace výrobních areálů vytváří zároveň 
v plochách občanského vybavení a v plochách smíšených obytných podmínky pro rozvoj ekonomických činností s vyšší 
přidanou ekonomickou hodnotou v terciérních či kvartérním sektoru hospodářství. 

S ohledem na převážně obytný charakter obce nelze předpokládat úplnou pracovištní nezávislost obce na vyšších 
spádových a pracovištních centrech osídlení. 

9) Prověřit a stanovit podmínky regulace chatové osady v jižní části Němeček, poměrně atraktivní pro postupnou konverzi na bydlení, 
ale obtížně dopravně dostupné a dopravně obsloužitelné. 

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. Podmínky pro konverzi osady na plochu pro trvalé bydlení byly prověřeny se spíše záporným 
výsledkem. Plocha není napojena dostatečně kapacitní komunikací (hlavní silnice z jádra Ohníče na jih do Němeček 
nemá dostatečné šířkové parametry a má nevyhovující sklonové poměry, příjezd z jihu je po lesní cestě,) není také 
napojena kanalizaci. ÚP umožňuje mírnou intenzifikaci zástavby v této lokalitě, nicméně přeměnu objektů na stavby pro 
trvalé bydlení explicitně nepřipouští, připouští pouze dostavbu nových rekreačních chat. 

10) Vytvořit podmínky pro stabilizaci v současné době fragmentované urbanistické struktury bývalé hornické části obce Karolina. 
Respektovat přitom dochované fragmenty pozůstatků po dřívější hlubinné těžbě uhlí. 

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. Zástavba v této části sídla Ohníč je doplněna plochami přestavby scelujícími v současné době 
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oddělené a fragmentované části zástavby. Fragmentace lesním porostem zůstává zachována z důvodu hodnoty lesa, do 
kterého není nijak zashováno. 

11) Navrhnout vhodnou formu revitalizace části údolní nivy řeky Bíliny v Dolánkách, narušené nevhodným využitím jako deponie štěrku 
a kameniva pro blízký povrchový lom v Dolánkách. 

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. ÚP navrhuje obnovení přírodního charakteru údolní nivy řeky Bíliny, kde je v současné době (v 
rozsahu vymezených ploch změn v krajině 132-K, 133-K a 134-K), přímo při břehových liniích řeky, skladována surovina 
(štěrk a kamenivo) vytěžená v kamenolomu Dolánky a kde jsou na březích řeky zřízeny dopravní manipulační plochy pro 
nákladní automobily. 

12) Prověřit možnosti zpřístupnění údolní nivy řeky Bíliny pro pěší a cyklistický pohyb s cílem využití údolí Bíliny pro každodenní rekreaci 
obyvatel obce.  

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. V ÚP vymezen koridor dopravy cyklistické (DC.k) 01-X pro umístění vedení stezky pro chodce 
a cyklisty podél řeky Bíliny, jako součást páteřní nadregionální cyklostezky Bělská – Podkrušnohorská stezka, včetně 
všech souvisejících staveb, součástí a příslušenství nezbytných k realizaci této stezky (například náspy, zářezy, lávky a 
mosty, přístřešky a další mobiliář pro cyklisty apod.). 

13) Chránit údolní nivu řeky Bíliny před zastavěním a jakýmkoli dalším využitím neslučitelným s hodnotou a funkcí údolní nivy, 
především neumožňovat další plošný rozvoj zástavby v záplavovém území Q100. 

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. Až na plochu technické infrastruktury 81-Z, jejíž umístění je přímo navázané na zvolenou polohu, 
nejsou v nivě řeky Bíliny vymezeny žádné zastavitelné plochy. ÚP naopak navrhuje vymístění zahrádek na pravém břehu 
Bíliny v Ohníči k vymístění z aktivní zóny záplavového území (plocha změn v krajině 111-K). 

14) Prověřit a navrhnout vhodný způsob snížení negativních vlivů hluku z dopravy na silnici I/13, přednostně návrhem krajinných 
opatření (pás izolační zeleně či protihlukový val u zdroje hluku apod.). 

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

V rámci zpracování ÚP byl požadavek prověřen a bylo vyhodnoceno, že jej není třeba zapracovávat. Ohrožení hlukem ze 
silnice I/13 se týká pouze areálu Tuchlov těsně sousedícího se silnicí. Řešení tohoto lokálního problému není možné 
plošným opatřením, pro nějž by bylo nutné vymezit plochu v ÚP, řešení bude spíše lineárního charakteru (protihluková 
stěna) umístitelného v ploše silnice.  

Upřesnění požadavků vyplývajících z územně analytických podkladů  

Územní plán prověří a navrhne řešení závad, problémů a střetů vyplývajících z územně analytických podkladů ORP Bílina (ÚAP): 

▪ Navrhnout vhodný způsob využití plochy zdevastovaného areálu bývalého hospodářského zázemí zámku v Křemýži. 
Zohlednit přitom atraktivní polohu areálu mezi historickou návsí v Křemýži a zámkem v Křemýži.  

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. Na předmětné ploše jsou vymezeny tři plochy přestavby, dvě plochy smíšené obytné (SV) 73-P a 
74-P) umožňující rozmanité využití pro bydlení i pro podnikání či občanské vybavení. Mezi prostorem historické návsi a 
hlavní budovou zámku je vymezena plocha veřejného prostranství 59-P pro obnovu historického veřejného průchodu 
mezi návsí a areálem zámku, a to v ose symetrie budovy zámku. 

▪ Prověřit a navrhnout taková opatření, která budou eliminovat negativní vliv silnice I/13 na areál dětského domova 
v Křemýži. 

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

Řešení tohoto lokálního problému není možné plošným opatřením, pro nějž by bylo nutné vymezit plochu v ÚP, řešení 
bude spíše lineárního charakteru (protihluková stěna) umístitelného v ploše silnice. 

▪ Při návrhu rozvoje zástavby obce reflektovat identifikovaná sesuvná území a výskyt poddolovaných území jako jevů 
omezujících možnost zastavění. 
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Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. Předmětné územní jevy byly v území identifikovány a jsou vymezeny v koordinačním výkresu. Při 
návrhu zastavitelných ploch byly tyto jevy zohledněny. Nad poddolovaným územím jsou vymezeny pouze 3 plochy (16-
P, 17-P a 35-P) určené k zastavění, vymezené k zastavění již v platném ÚPO Ohníč. Do jednoho sesuvného území zasahuje 
okrajově zastavitelná plocha 30-Z pro rozšíření chatové osady a plocha 91-Z pro navržená zahrádkovou osadu. 
S ohledem na značná omezení výstavby nadzemních objektů a předpokládané úplné vyloučení terénních úprav 
nepředstavují identifikované sesuvy žádný zásadní problém. 

▪ Prověřit a navrhnout taková opatření, která budou eliminovat negativní účinky hlukové zátěže železniční dopravy na 
obytnou zástavbu a přispějí k posílení oslabených sídelních vazeb způsobených koridorem železniční trati. 

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. V rámci zpracování ÚP byl požadavek na ochranu před hlukem prověřen a bylo vyhodnoceno, že 
jej není třeba zapracovávat. Tato hluková zátěž nebyla v území hodnocena jako aktuální problém k řešení. Intenzita 
provozu na železnici nezpůsobuje překračování hygienických limitů hladin hluku a intenzita hluku z provozu na železnici 
není dle vyjádření vedení obce pro obyvatele bydlící v blízkosti trati nijak zásadně obtěžující.   

Posílení vzájemní integrace jádra sídla Ohníč a části sídla Karolina přispívá ÚP návrhem na stabilizaci struktury zástavby 
podél hlavní ulice z centrální návsi v Křemýži směrem na sever k řece Bílině (vymezení ploch přestavby 70-P, 71-P a 72-
P) a s tím souvisejícím posunem těžiště sídla Ohníč dále na sever blíže ke Karolině. Tato zásada je stanovená zásadách 
urbanistické koncepce a kompozice sídla Ohníč v § C01 textu závazné části ÚP.  

▪ Prověřit a navrhnout taková opatření, která napomohou k obnově a revitalizaci bývalého bytového domu č.p. 37 v obci 
Ohníč. 

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

V rámci zpracování ÚP byl požadavek prověřen a bylo vyhodnoceno, že předmětný dům je rodinným domem, a byl tak 
zařazen do ploch bydlení příměstského. 

▪ Prověřit a zvážit vhodnost dlouhodobé stabilizace zemědělského areálu severně od zámeckého areálu v Křemýži, 
s ohledem na negativní působení zemědělského areálu v krajině a ve vztahu k urbanistické hodnotě dochované 
historické zástavby Křemýže koncentrované kolem dvou historických návsí.  

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

V rámci zpracování ÚP byl požadavek prověřen a bylo vyhodnoceno, že vymístění tohoto areálu by představovalo 
nepřiměřený zásah do práv vlastníka areálu. Existence zemědělského areálu je územním plánem umožněna i do 
budoucna, výškovou regulací bylo zajištěno, že se nebude negativní působení areálu dále zhoršovat umístěním 
nežádoucích dominant. Ze zastavitelnosti byl vyjmut severozápadní cíp areálu, která je nově vymezen jako plocha zahrad 
a sad. 

▪ Podpořit opatření, která přispějí k rozvoji cestovního ruchu a posílení pozice obce Ohníč v oblasti cestovního ruchu v 
rámci ústeckého kraje. 

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. Na území obce je umožněn rozvoj zařízení pro cestovní ruch navázaný na hornickou minulost 
obce. ÚP dále umožňuje obnovu zámku Křemýž, na místě nedalekého zbořeniště letohrádku Ladenburg umožňuje 
vybudování rekreačního zařízení. ÚP dále vytváří základní podmínky pro možný rozvoj infrastruktury cestovního ruchu, 
regulativy ploch smíšených obytných umožňují poměrně flexibilní umisťování ubytovacích zařízení vyššího kvalitativního 
standardu, stravovacích zařízení, obchodů a dalších služeb využitelných cestovním ruchem (informační centrum, 
konferenční centrum ad.). ÚP také vytváří podmínky pro zatraktivnění volné krajiny na území obce, a to zejména 
návrhem na zahuštění cestní sítě doprovozené stromořadími či alejemi. Cílem je zvýšit prostupnost volné krajiny pro 
pěší a cyklistický pohyb a zvýšit tak atraktivitu volné krajiny kolem obce pro každodenní rekreaci obyvatel obce. 
Vymezuje se koridor dopravy cyklistické (DC.k) 01-X pro umístění vedení stezky pro chodce a cyklisty podél řeky Bíliny, 
jako součást páteřní nadregionální cyklostezky Bělská – Podkrušnohorská stezka. 

▪ Prověřit možnost zajištění veřejné prostupnosti areálu zámku a přilehlého hospodářského zázemí zámku z historické 
návsi do zámeckého parku. 

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. Mezi prostorem historické návsi a hlavní budovou zámku je vymezena plocha veřejného 
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prostranství (PV) 59-P pro obnovu historického veřejného průchodu mezi návsí a areálem zámku, a to v ose symetrie 
budovy zámku. 

▪ Vyloučit možnost dalšího plošného rozvoje povrchové těžby v Dolánkách. 

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. Na území obce se nalézá kamenolom Dolánky, u kterého byl identifikován problém s hlukem 
z dopravy obsluhující tento lom přes území obce. Tento problém byl do budoucna vyřešen zamezením dalšího rozvoje 
těžby v kamenolomu nad rámec vydaných povolení k hornické činnosti. 

▪ Prověřit a navrhnout taková opatření, která budou eliminovat negativní účinky hlukové zátěže z povrchové těžby lomu 
v Dolánkách. 

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. Na území obce se nalézá kamenolom Dolánky, u kterého byl identifikován problém s hlukem 
z dopravy obsluhující tento lom přes území obce. Tento problém byl do budoucna vyřešen zamezením dalšího rozvoje 
těžby v kamenolomu nad rámec vydaných povolení k hornické činnosti. ÚP dále navrhuje k vymístění z údolní nivy řeky 
Bíliny u Dolánek stávající deponie vytěženého materiálu z kamenolomu Dolánky a dopravní manipulační plochy, rovněž 
zatěžující území hlukem a prašností. 

▪ Nevymezovat na území obce žádné nové plochy těžby, aby již dále nedocházelo k narušení krajinného rázu nad rámec 
stávajícího rozsahu povrchového lomu v Dolánkách. 

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. Na území obce nejsou vymezeny nové plochy těžby. 

▪ Prověřit možnost zlepšení dopravního napojení odloučené lokality se solitérní zástavbou (areálu mlýna) v místní části 
Dolánky. 

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. K areálu mlýna vede místní komunikace, která byla stabilizována jejím zařazením do ploch 
veřejných prostranství. Pozemek přístupové místní komunikace byl nově vymezen v KPÚ pro k.ú. Ohníč a je již zapsán 
v katastru nemovitostí.  

▪ Prověřit a navrhnout taková opatření, která budou eliminovat negativní hlukové a pachové zátěže výrobních provozů 
na obytnou zástavbu. 

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. V plochách výroby smíšené i plochách smíšených obytných je připuštěna pouze taková výroba, 
která nezatěžuje negativními vlivy okolní plochy. Podél okraje výrobního areálu firmy HET v Ohníči je na straně k jádru 
obce vymezena nově plocha přestavby smíšená obytná (SV), která má přispět oddělení výrobních provozů od převážně 
obytné části jádra sídla Ohníč. 

▪ Navrhnout opatření, která napomohou eliminovat riziko průsaku vody z rybníka v centrální části obce Křemýž do okolní 
zástavby. 

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

V rámci zpracování ÚP byl požadavek prověřen a bylo vyhodnoceno, že jde o požadavek pod podrobností řešení a 
obsahových náležitostí ÚP, řešitelný technickými zásahy přípustnými v dotčených plochách s rozdílným způsobem 
využití, bez nutnosti vymezování explicitních ploch pro tento účel. 

▪ V aktivní zóně záplavového území řeky Bíliny neumožnit další existenci stávající zástavby a jiného nevhodného využití, 
včetně oplocených zahrádkových osad. Prověřit a zvážit návrh vymístění stávající zahrádkové osady z aktivní zóny 
záplavového území řeky Bíliny v Ohníči. 

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. Zahrádky v aktivní zóně záplavového území na pravém břehu řeky Bíliny v Ohníči jsou územním 
plánem navržené k vymístění a pro jejich přesun je vymezena nová plocha 91-Z. 

▪ Nevymezovat rozvojové plochy, tak aby docházelo ke kolizi s prvky územního systému ekologické stability.  
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Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. V rámci všech celých ploch ÚSES jsou (s výjimkou kolmých křížení silnic, místních komunikací či 
polních a lesních cest ve volné krajině) vymezeny výhradně plochy vysoce ekologicky stabilní, a to dle cílového stavu 
ÚSES plochy vodní a vodohospodářské, plochy lesní nebo plochy přírodní. V rámci žádné plochy ÚSES na území obce 
Ohníč není vymezena žádná zástavba. Všechny prvky ÚSES jsou vymezeny v šířkových a plošných parametrech dle 
metodik ÚSES. 

▪ Nevymezovat rozvojové plochy, tak aby docházelo ke kolizi s prvky technické infrastruktury zejména pak vedením 
elektrické sítě VN. 

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. Žádná z vymezených rozvojových ploch není v zásadní kolizi s žádnými prvky technické 
infrastruktury. 

Požadavky na koncepci veřejné infrastruktury, zejména na prověření uspořádání veřejné infrastruktury 
a možnosti jejích změn  

Dopravní infrastruktura 

1) V blízkosti silnice I/13 včetně jejího OP nevymezovat plochy, jejichž funkční využití umožňuje umístění objektů a zařízení, pro které 
jsou stanoveny hygienické limity (hluk, emise). 

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. V blízkosti silnice I/13 nejsou vymezeny žádné rozvojové plochy pro zástavbu.  

2) Dopravní napojení nových rozvojových či přestavbových ploch bude řešeno prostřednictvím sítě silnic nižších tříd, nikoliv přímým 
napojením na silnici I/13. 

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. Žádná zastavitelná plocha či plocha přestavby není přímo napojena ze silnice I/13. 

3) Zohlednit při vymezování cestní sítě ve volné krajině schválený Plán společných zařízení KPÚ pro k.ú. Ohníč a k.ú. Křemýž.  

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. Z předmětných Plánů společných zařízení vychází navržené uspořádání volné krajiny a většina 
návrhů na doplnění cestní sítě. 

4) Prověřit možnosti obnovení některých zaniklých historických cest v krajině s cílem zlepšení pěší či cyklistické prostupnosti volné 
krajiny na území obce i ve vztahu k území okolních obcí a sídel na jejich území.  

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. Je vymezeno bezmála 30 nových cest ve volné krajině. 

5) Prověřit trasování plánované nadregionální cyklotrasy Bílina v co nejtěsnějším kontaktu s tokem řeky Bíliny. 

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. Vymezuje se koridor dopravy cyklistické (DC.k) 01-X pro umístění vedení stezky pro chodce 
a cyklisty podél řeky Bíliny, jako součást páteřní nadregionální cyklostezky Bělská – Podkrušnohorská stezka. 

6) Prověřit možnosti obnovení přímé pěší prostupnosti volné krajiny mezi Křemýží a Dolánkami a dále na Lysec (přes kopec). 

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. Vymezuje se nová polní/lesní cesta v plochách 43-Z a 53-Z a 54-Z pro obnovu historického 
přímého propojení Dolánek s Křemýží.  54-Z propojující Dolánky a Křemýž. Přímé propojení z Dolánek na Lysec není 
s ohledem na existenci kamenolomu Dolánky-Lysec za současného stavu těžby v lomu technicky proveditelné 

7) Prověřit možnost trasování pěšího vycházkového okruhu kolem obce Ohníč, přibližně v trase Ohníč - Mlýn Křemýž – Křemýž – 
Pňovičky – Tuchlov – rybníky na Kladrubském potoce nad Tuchlovem – Třešňovka – Na Ladách – Dolánky – Ohníč. Propojit přitom 
místa dalekých panoramatických výhledů do krajiny (na Krušné hory, na České středohoří). 
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Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. Trasa je vymezena záměry 01-X mezi Ohníčí a mlýnem Křemýž, dále po existujících cestách, mezi 
Křemýží a rybníky na Kladrubském potoce jsou vymezeny plochy 66-Z a 67-Z pro nové cesty, přes vrch Lada je vedena 
existující cesta vymezená jako stabilizovaná plocha veřejných prostranství, do Dolánek je pokračování umožněno 
některou z nově navržených cest v plochách 51b-Z a 43-Z, resp. 42-Z, 41-Z a 40-Z. Z Dolánek zpět do Ohníče je přístup 
jednak po stávající komunikaci podél železniční trati anebo nově navrhovanou cestou v ploše 50-Z. 

8) Prověřit podmínky parkování v centru Ohníče u bytových domů a případně navrhnout opatření pro zlepšení podmínek (vymezit 
případné plochy pro nové parkovací / odstavné plochy). 

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. Na volném prostranství před bytovými domy jsou vymezeny plochy zahrad obytných 
umožňujících zřízení parkovacích ploch především pro obyvatele a návštěvníky obytných domů.  

9) Zvážit návrh plošného rozvoje zástavby dopravně obsluhované ze stávajících místních komunikací s nevyhovujícími technickými 
(zejména šířkovými) parametry (např. jižní část Němeček, Pňovičky). 

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. V obou zmíněných lokalitách je možnost rozvoje další zástavby minimalizována výhradně na 
dostavby v existujících prolukách. 

Upřesnění požadavků vyplývajících z územně analytických podkladů  

Územní plán prověří a navrhne řešení závad, problémů a střetů vyplývajících z územně analytických podkladů ORP Bílina (ÚAP): 

▪ Prověřit možnost zlepšení podmínek přímého dopravního napojení sídla Dolánky na jádrové sídlo Ohníč po levém břehu 
řeky Bíliny, podél železniční trati, s cílem eliminovat současný problém složité dostupností Dolánek po silnici III/25325 
a úzkým podjezdem pod železniční tratí. 

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. Do Dolánek vede podél železniční tratě místní komunikace, která byla stabilizována jejím 
zařazením do ploch veřejných prostranství. 

▪ Navrhnout opatření, která napomohou eliminovat negativní účinky kamionové dopravy z kamenolomu Dolánky.   

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. Tento problém byl do budoucna vyřešen zamezením dalšího rozvoje těžby v kamenolomu nad 
rámec vydaných povolení k hornické činnosti. Jiné řešení současného stavu není reálné. 

▪ Navrhnout opatření, která napomohou eliminovat negativní účinky tranzitní dopravy přes obec Ohníč na dálkové trase 
Německo – Most – Praha.   

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

V rámci zpracování ÚP byl požadavek prověřen a bylo vyhodnoceno, že jde o požadavek, který není možné řešit 
prostřednictvím ÚP Ohníč, jedná se o vliv širších regionálních dopravních vazeb v prostoru mezi Bílinou a Ústím nad 
Labem, resp. Lovosicemi.  

▪ Navrhnout opatření, která napomohou vyřešit nevyhovující dopravní dostupnosti jednotlivých místních částí obce 
Ohníč. 

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP prověřil podmínky dopravní dostupnosti všech sídel na území obce. U žádné ze sídel nebyl identifikován zásadní 
problém s dopravní dostupností. V souladu s návrhem Plánu společných zařízení KPÚ pro k.ú. Křemýž vymezuje ÚP 
pouze plochu 56-Z pro zlepšení dopravní přístupnosti samoty západně od železniční stance Ohníč, a dále vymezuje ÚP 
plochu 65-Z pro rozšíření hlavní obslužné komunikace sídla Pňovičky. Ostatní dopravní napojení sídel jsou stabilizována 
ve stávajícím stavu. 
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Technická infrastruktura  

1) Územní plán navrhne koncepci řešení systémů technické infrastruktury s důrazem na ochranu životního prostředí, především 
s důrazem na ochranu ZPF, PUPFL, vodního režimu v území a ochranu ovzduší. 

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. Návrh zastavitelných ploch vychází z vyhodnocení stávajících kapacit systémů technické 
infrastruktury. ÚP stanovuje stabilizovat stávající funkční a vyhovující systémy zásobování pitnou vodou, zásobování 
elektrickou energií a elektronických komunikací na území obce. Vymezena je pouze plocha 81-Z pro rozvoj systému 
nakládání s odpady v obci, pro umístění sběrného místa komunálního odpadu, resp. sběrného dvora odpadu a 
kompostárny. Plocha 81-Z nezasahuje do PUPFL, zábory ZPF jsou s ohledem na velmi malou plošnou výměru plochy 
minimální. Vymezená plocha 81-Z má zejména přispět zlepšení stavu životního prostředí, když má zaručit řádné 
nakládání s komunálním odpadem obce, s cílem eliminovat riziko vzniku černých skládek na území obce. 

2) Územní plán bude vymezovat plochy resp. koridory technické infrastruktury tak, aby neměly negativní dopad na ostatní způsoby 
využití území a nepůsobily negativně na krajinný ráz. 

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. Nová zastavitelná plocha technické infrastruktury 81-Z pro sběrné místo komunálního odpadu, 
resp. sběrný dvůr a kompostárnu je vymezena dále od obytné zástavby, zároveň v kontaktu se zastavěným územím, kde 
nebude zásadně narušovat ráz volné krajiny. 

3) Při návrhu koncepce zásobování vodou a odkanalizování bude územní plán postupovat v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a 
kanalizací Ústeckého kraje (PRVKÚK). 

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje byl jedním z podkladů pro zpracování 
koncepce technické infrastruktury v ÚP. 

4) Prověřit alternativy a navrhnout vhodný způsob systémového nakládání s odpadními vodami v Křemýži a v Pňovičkách – prověřit 
možnost ČOV pro tato sídla. 

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. ÚP stabilizuje odkanalizování Křemýže do ČOV Bílina (výtlakem z čerpací stanice umístění pod 
Křemýží), realizované v loňském roce. Odkanalizování Křemýže je tak již systémově vyřešeno. Způsob řešení 
odkanalizování Pňoviček byl prověřen, ale alternativa odkanalizování oddílnou kanalizací výtlakem do kanalizace 
v Křemýži není s ohledem na malý počet potenciálních připojených domácností v Pňovičkách ekonomicky rentabilní. 
Odkanalizování Pňoviček je zachováno v současném stavu, tedy akumulací v bezodtokých jímkách nebo prostřednictvím 
lokálních ČOV (mikročistíren).  

5) Prověřit a případně vymezit odpovídající plochu pro možné rozšíření stávající ČOV v Ohníči, z důvodu modernizace technologie 
čištění a zvýšení kapacity ČOV. 

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. ÚP prověřil nároky na případné zvýšení kapacity ČOV Ohníč, které je možné v rámci stávajícího 
areálu ČOV Ohníč. Ten je v ÚP Ohníč vymezený jako stabilizovaná plocha technické infrastruktury (TI).  

6) Prověřit a případně vymezit potřebnou plochu pro sběrný dvůr na území obce, optimálně v jádrovém sídle Ohníč. 

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. Pro zřízení sběrného dvora je vymezena plocha 81-Z. 

7) Územní plán navrhne koncepci zásobování požární vodou. 

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. Koncepce je stanovena v kapitole D.2.1 závazné části ÚP Ohníč. 

Upřesnění požadavků vyplývajících z územně analytických podkladů  

Územní plán prověří a navrhne řešení závad, problémů a střetů vyplývajících z územně analytických podkladů ORP Bílina (ÚAP): 
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▪ Nevymezovat rozvojové plochy, tak aby docházelo ke kolizi s prvky technické infrastruktury zejména pak vedením 
elektrické sítě VN. 

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. Žádná z vymezených rozvojových ploch není v zásadní kolizi s žádnými prvky technické 
infrastruktury. 

Občanská vybavenost 

1) Stabilizovat, chránit a dále zlepšovat podmínky dostupnosti základního občanského vybavení, sportu a každodenní rekreace na 
území obce. 

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. ÚP chrání stávající významné objekty veřejného občanského vybavení (obecní úřad, MŠ, pošta, 
sportovní areály, kostel ad.) jejich zařazením do ploch veřejného občanského vybavení, a tak zabraňuje jejich konverzi 
na jiné využití a garantuje tak existenci a dostupnost těchto zařízení i do budoucna. Občanské vybavení se může dále, 
kromě ploch explicitně vymezených pro občanské vybavení, rozvíjet především v plochách smíšených obytných (SV).  

Podmínky pro aktivní každodenní rekreaci obyvatel obce jsou v ÚP vytvořeny stabilizací sportovních areálů v Ohníči a 
Křemýži a jejich vymezením jako plochy občanského vybavení – sportu (OS). Podmínky pro nenáročnou každodenní 
rekreaci obyvatel obce jsou v ÚP vytvořeny návrhem spojité sítě veřejných prostranství, které se skládá z veřejných 
prostranství primárně pobytových (plochy veřejné zeleně – ZV) a dále ze sítě ulic a zejména pak cestní sítě ve volné 
krajině obklopující všechna sídla na území obce. ÚP navrhuje významné zahuštění cestní sítě kolem dvou hlavních 
obytných sídel obce, kolem Ohníče a kolem Křemýže. Zahuštěním cestní sítě ÚP vytváří podmínky pro možnou realizaci 
různě dlouhých a náročných vycházkových či vyjížďkových okruhů kolem jednotlivých sídel obce. Krajina na území obce 
Ohníč je totiž vysoce atraktivní pro pohybové i pobytové aktivity ve volné krajině, krajina totiž nabízí množství 
atraktivních vyhlídkových míst, především na panorama Krušných hor nebo na údolí Bíliny. Vzhledem k poměrně 
vysokému podílu lesů přitom krajina obce umožňuje také trávené volného času v lese. 

2) Stabilizovat stávající fungující a do budoucna perspektivní zařízení občanského vybavení jako jeden z předpokladů sociální 
soudržnosti obyvatel obce a jeden z předpokladů atraktivity obce pro život. 

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. ÚP chrání stávající významné objekty veřejného občanského vybavení (obecní úřad, MŠ, kostel) 
jejich zařazením do ploch veřejného občanského vybavení, a tak zabraňuje jejich konverzi na jiné využití.  

3) Prověřit, s ohledem na trend postupného stárnutí populace obce a zvyšování počtu obyvatel ve věku nad 65 let, podmínky 
dostupnosti a kapacity občanského vybavení pro tyto obyvatele. 

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. Vzhledem k velikosti obce a jejímu postavení v sídelní struktuře nebyla shledána nutnost 
vymezovat v obci konkrétní záměry na zařízení pro seniory. Ty je možné budovat v rámci ploch občanského vybavení či 
ploch smíšených obytných. V Křemýži je vymezena plocha přestavby 36-P, která může být využita pro umístění objektu 
občanského vybavení, např. i domu pro seniory. 

Obecně ÚP zajišťuje optimální podmínky dostupnosti občanského vybavení pro seniory návrhem uspořádání obytné 
zástavby dvou hlavních obytných sídel Ohníč a Křemýž, v jejichž jádrech je koncentrováno občanské vybavení obce, 
koncentricky okolo jader sídel tak, že ze všech ploch bydlení je jádro příslušného sídla pěšky dostupné do skutečné 
vzdálenosti max. 400 m. 

4) Prověřit záměr na rozšíření sportovní plochy v Ohníči za stávajícím fotbalovým hřištěm, při současném zachování možnosti využití 
plochy jako plochy pro pořádání obecních společenských a kulturních akcí pod širým nebem. 

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. Plocha je zařazena do kategorie občanského vybavení – sport, nicméně její regulace umožňuje 
širší paletu využití pro různorodé doplňkové objekty sloužící pořádání obecních společenských a kulturních akcí. 

Upřesnění požadavků vyplývajících z územně analytických podkladů  

Územní plán prověří a navrhne řešení závad, problémů a střetů vyplývajících z územně analytických podkladů ORP Bílina (ÚAP): 
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▪ Podpořit opatření, která přispějí k rozvoji cestovního ruchu a posílení pozice obce v oblasti cestovního ruchu v rámci 
Ústeckého kraje.   

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. Na území obce je umožněn rozvoj zařízení pro cestovní ruch navázaný na hornickou minulost 
obce. ÚP dále umožňuje obnovu zámku Křemýž, na místě nedalekého zbořeniště letohrádku Ladenburg umožňuje 
vybudování rekreačního zařízení. ÚP dále vytváří základní podmínky pro možný rozvoj infrastruktury cestovního ruchu, 
regulativy ploch smíšených obytných umožňují poměrně flexibilní umisťování ubytovacích zařízení vyššího kvalitativního 
standardu, stravovacích zařízení, obchodů a dalších služeb využitelných cestovním ruchem (informační centrum, 
konferenční centrum ad.). ÚP také vytváří podmínky pro zatraktivnění volné krajiny na území obce, a to zejména 
návrhem na zahuštění cestní sítě doprovozené stromořadími či alejemi. Cílem je zvýšit prostupnost volné krajiny pro 
pěší a cyklistický pohyb a zvýšit tak atraktivitu volné krajiny kolem obce pro každodenní rekreaci obyvatel obce. 
Vymezuje se koridor dopravy cyklistické (DC.k) 01-X pro umístění vedení stezky pro chodce a cyklisty podél řeky Bíliny, 
jako součást páteřní nadregionální cyklostezky Bělská – Podkrušnohorská stezka. 

▪ Navrhnout vhodný způsob využití plochy zdevastovaného areálu bývalého hospodářského zázemí zámku v Křemýži. 
Zohlednit přitom atraktivní polohu areálu mezi historickou návsí v Křemýži a zámkem v Křemýži. Prověřit možnost 
zajištění veřejné prostupnosti areálem bývalého hospodářského zázemí zámku z historické návsi v Křemýži do 
zámeckého parku. 

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. Na předmětné ploše jsou vymezeny tři plochy přestavby, dvě plochy smíšené obytné (SV) 73-P a 
74-P) umožňující rozmanité využití pro bydlení i pro podnikání či občanské vybavení. Mezi prostorem historické návsi a 
hlavní budovou zámku je vymezena plocha veřejného prostranství 59-P pro obnovu historického veřejného průchodu 
mezi návsí a areálem zámku, a to v ose symetrie budovy zámku. 

Veřejná prostranství 

1) Stabilizovat a chránit náves v Ohníči a dvě historické návsi v Křemýži jako hlavní prostory systému veřejných prostranství obce, jako 
kompozičně a společensky nejvýznamnější veřejná prostranství obce. Stabilizovat a chránit i centrální prostranství (návsi) v Dolánkách 
a v Pňovičkách. 

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. Ochrana těchto klíčových prvků urbanistické struktury jmenovaných sídel je zajištěna jejich 
vymezením jako stabilizované plochy veřejných prostranství (PV), resp. veřejné zeleně (ZV) a stanovením jejich ochrany 
jako veřejných prostranství v Zásadách urbanistické koncepce a kompozice jednotlivých sídel v kapitole C.1 textu 
závazné části ÚP Ohníč, a to dle jednotlivých sídel. 

2) Prověřit možnosti urbanistické stabilizace a zlepšení čitelnosti návsi v Ohníči s cílem rozvoje důstojného a prostorově a funkčně 
jednoznačně definovaného centrálního veřejného prostranství celé obce. Zvážit vhodnost umístění zahrádek v prostoru návsi.  

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. Režim centrálního prostoru v Ohníči je nastaven v Zásadách urbanistické koncepce a kompozice 
v kapitole C.1 textu závazné části ÚP Ohníč. V rámci samotné urbanistické koncepce je prostor rozčleněn na různé režimy 
dle míry veřejné přístupnosti prostoru, na zahrady obytné (ZO), veřejná prostranství (PV) a veřejnou zeleň (ZV). 

3) V rámci všech nově vymezovaných zastavitelných ploch zajistit kontinuitu uliční sítě, včetně propojení všech ulic do volné krajiny, 
optimálně s vazbou na cestní síť ve volné krajině. 

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. ÚP garantuje přímou návaznost všech ulic v sídlech na navazující cestní síť ve volné krajině. Nově 
navrhované cesty v krajině jsou napojeny na stávající síť komunikací a stávající cestní síť a společně vytvářejí logické 
trasy a okruhy.  

4) Prověřit možnost alespoň částečného využití údolní nivy řeky Bíliny jako veřejné zeleně pro každodenní rekreaci obyvatel obce. 

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. Režim rekreačního využití řeky Bíliny je v koncepční rovině stanoven v ustanovení § B03 písm. c) 
závazné části ÚP Ohníč. Kromě toto ÚP vymezuje koridor dopravy cyklistické (DC.k) 01-X pro umístění vedení stezky pro 
chodce a cyklisty podél řeky Bíliny, jako součást páteřní nadregionální cyklostezky Bělská – Podkrušnohorská stezka. 
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Požadavky na koncepci uspořádání krajiny, zejména na prověření plošného a prostorového uspořádání 
nezastavěného území a na prověření možných změn, včetně prověření, ve kterých plochách je vhodné 
vyloučit umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona  

1) Pro správní území obce s rozšířenou působností Bílina není zpracován generel lokálních ÚSES, který by odpovídal platné metodice. 
Územní plán proto přehodnotí původní Generel z roku 1995 a vymezí ÚSES v souladu s platnou metodikou.  

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. ÚSES byl na území obce vymezen na základě reálných podmínek v území, tak, aby byl prostorově 
spojitý a aby jeho prostorové parametry odpovídaly aktuální Metodice vymezování ÚSES (MŽP, 03/2017). Vymezení 
ÚSES na regionální úrovni vychází ze Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje (2011), Plánu ÚSES Ústeckého kraje 
(Fridrich, 2009) a z návrhu Plánu společných zařízení KPÚ Křemýž (Geodézie Ledeč nad Sázavou, 06/2016). Vymezení 
místního ÚSES (na lokální úrovni) vychází z Plánu ÚSES Ústeckého kraje (Fridrich, 2009). 

2) Úpravy ve vymezení ÚSES budou provedeny autorizovaným projektantem zejména s ohledem na zajištění nezbytných prostorových 
parametrů, rozmanitost potencionálních ekosystémů a aktuální stav ekosystémů. 

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. ÚSES byl vymezen za odborné supervize autorizované projektantky ÚSES, Ing. Mileny Morávkové, 
držitelkou autorizace ČKA pro projektování ÚSES (A.3.1), č. autorizace 02 305. 

3) Plochy koridorů ÚSES chránit před zástavbou či změnami ve využití území, které by v budoucnosti znemožnily souvislé propojení 
biokoridorem v šíři dle metodik ÚSES. 

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. V rámci všech celých ploch ÚSES jsou (s výjimkou kolmých křížení silnic, místních komunikací či 
polních a lesních cest ve volné krajině) vymezeny výhradně plochy vysoce ekologicky stabilní, a to dle cílového stavu 
ÚSES plochy vodní a vodohospodářské, plochy lesní nebo plochy přírodní/krajinné. Režim využití ploch zahrnutých do 
prvků ÚSES je navíc zpřísněn v ustanoveních kapitoly E.3 textu závazné části ÚP Ohníč, a to zákazem oplocování a 
výstavby narušující funkčnost prvků ÚSES. 

4) ÚP Ohníč budou respektovat schválené Komplexní pozemkové úpravy pro k.ú. Ohníč. 

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. Schválená a do katastru nemovitostí již zapsaná Komplexní pozemková úprava pro k.ú. Ohníč 
byla jedním z podkladů pro plošné uspořádání krajiny a zejména pro návrh na doplnění sítě cest v krajině. Všechny 
záměry vymezené ve schváleném Plánu společných zařízení KPÚ pro k.ú. Ohníč jsou do řešení ÚP Ohníč převzaty. 

5) ÚP bude respektovat opatření, která jsou navržena ve schválených plánech společných zařízení v k.ú. Ohníč a v k.ú. Křemýž, 

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. Všechny záměry vymezené ve schváleném Plánu společných zařízení KPÚ pro k.ú. Ohníč jsou do 
řešení ÚP Ohníč převzaty. Stejně tak jsou převzaté do řešení ÚP Ohníč i všechny záměry navržené v Plánu společných 
zařízení KPÚ pro k.ú. Křemýž. 

6) Zohlednit funkční a prostorové vazby navržených ploch a koridorů na sousední obce a koordinovat záměry v těchto lokalitách s jejich 
územními plány či dokumenty. Zajistit provázanost ÚP Ohníč s ÚPD sousedních obcí. 

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. Koordinace využití území se sousedními obcemi je vyhodnoceno v kapitole E tohoto Odůvodnění 
ÚP Ohníč ↓. 

7) Vytvořit podmínky po zachování základní struktury krajiny obce Ohníč, tvořené otevřenou a převážně zemědělsky 
obhospodařovanou krajinou v západní části obce (na okraji Mostecké pánve) a převážně zalesněnou a přírodě blízkou krajinou podhůří 
Českého středohoří, přetnutou výrazným údolím meandrů řeky Bíliny. 

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. ÚP zachovává beze změny charakter plošší, intenzivně zemědělsky obhospodařované západní, 
resp. severozápadní části území obce, kolem Křemýže a Pňoviček. Krajina je zde téměř bezlesá a je tvořená převážně 
ornou půdou, a jen menšími plochami trvalých travních porostů. ÚP tento charakter krajiny zachovává, některé velmi 
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sklonité bloky orné půdy přitom navrhuje z důvodu protierozní ochrany půdy a prevence před smyvem ornice, na 
převedení na trvalé travní porosty, které mají podstatně vyšší retenční schopnost a působí protierozně. Ve východní 
části území obce zachovává ÚP ráz převážně lesní krajiny, s dominancí ploch lesa a jen menším podílem ploch mýtin, 
zpravidla zatravněných. ÚP všechny plochy lesa důsledně chrání a minimalizuje potenciální zábor lesa na úplné 
minimum, výhradně v rozsahu nových cest vymezených převážně v návrhu Plánu společných zařízení KPÚ pro k.ú. 
Křemýž. Žádný potenciální zábor lesa není vyvolán navrhovanou novou zástavbou. 

Údolí řeky Bíliny je s výjimkou již zastavěných ploch (sídla Mlýn Dolánky, jádro Ohníče, jižní část Karoliny, železniční 
stanice, samoty podél železniční trati či Mlýn Křemýž) zachováno jako striktně nezastavitelné. Rozvoj zástavby v údolí 
řeky je navrhován výhradně v jádrové části sídla Ohníč, v prolukách v existující zástavbě, resp. v přímé vazbě na existující 
zástavbu. ÚP vylučuje další plošné rozšiřování zástavby v údolí řeky (s výjimkou např. plochy pro rozšíření ČOV Ohníč, 
které je s ohledem na polohu ČOV přímo u řeky jinde než v údolí řeky technicky neřešitelné). ÚP navrhuje obnovení 
přírodního charakteru údolní nivy řeky Bíliny, kde je v současné době (v rozsahu vymezených ploch změn v krajině 132-
K, 133-K a 134-K), přímo při břehových liniích řeky, skladována surovina (štěrk a kamenivo) vytěžená v kamenolomu 
Dolánky a kde jsou na březích řeky zřízeny dopravní manipulační plochy pro nákladní automobily. 

8) Chránit a dále posilovat krajinnou osu údolí řeky Bíliny jako určující krajinný kompoziční prvek území obce Ohníč. 

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. Rozvoj řeky Bíliny jako kompoziční osy je v koncepční rovině stanoven v ustanovení § B03 písm. 
c) závazné části ÚP Ohníč. Údolí řeky Bíliny je s výjimkou již zastavěných ploch (sídla Mlýn Dolánky, jádro Ohníče, jižní 
část Karoliny, železniční stanice, samoty podél železniční trati či Mlýn Křemýž) zachováno jako striktně nezastavitelné. 
Rozvoj zástavby v údolí řeky je navrhován výhradně v jádrové části sídla Ohníč, v prolukách v existující zástavbě, resp. 
v přímé vazbě na existující zástavbu. ÚP vylučuje další plošné rozšiřování zástavby v údolí řeky (s výjimkou např. plochy 
pro rozšíření ČOV Ohníč, které je s ohledem na polohu ČOV přímo u řeky jinde než v údolí řeky technicky neřešitelné). 
ÚP navrhuje obnovení přírodního charakteru údolní nivy řeky Bíliny, kde je v současné době (v rozsahu vymezených 
ploch změn v krajině 132-K, 133-K a 134-K), přímo při břehových liniích řeky, skladována surovina (štěrk a kamenivo) 
vytěžená v kamenolomu Dolánky a kde jsou na březích řeky zřízeny dopravní manipulační plochy pro nákladní 
automobily. 

9) Zachovat poměrně pestrou mozaiku krajinných prvků v plochách zemědělské půdy, chránit v západní zemědělsky využívané části 
území obce všechny plošně významné plochy rozptýlené nelesní zeleně s ekostabilizační a krajinotvornou funkcí. 

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. ÚP chrání stávající podobu volné krajiny skládající se z pestré mozaiky různě využívaných ploch, 
nejen polí, ale i luk, lesů a přírodních/krajinných ploch. Všechny existující plochy nelesní dřevinné vegetace lesního 
charakteru v zemědělské půdě nebo po jejích okrajích vymezuje ÚP jako stabilizované plochy krajinné zeleně (NK). ÚP 
chrání i všechny plochy dřevinná vegetace rozvinuté na pozemcích ZPF, pro možné vynětí těchto sukcesních ploch ze 
ZPF vymezuje ÚP takové plochy jako plochy změn v krajině (s indexem K), jako vyjádření žádoucí proměny zemědělského 
využití evidovaného v katastru nemovitostí na nezemědělské využití odpovídající skutečnému stavu.   

10) Plochy kvalitních zemědělských půd v západní části obce stabilizovat přednostně pro zemědělské využití.  

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. V západní části území jsou zemědělské plochy převážně respektovány, přičemž na erozně 
ohrožených svazích jsou namísto obecných ploch zemědělských vymezeny plochy luk a extenzivních sadů, na kterých 
není umožněno orat. Zemědělská funkce ploch je však zachována. Zábory nejkvalitnějších zemědělských půd jsou 
v západní části území vyvolány jen zcela okrajově a zanedbatelně rozvojovou plochou pro bydlení 26-Z a jinak již jen 
návrhem nových cest, jejich navrhovaným vegetačním doprovodem a dále stabilizací částí pozemků ZPF, na nichž je již 
dnes rozvinutá dřevinná vegetace lesního charakteru, kterou ÚP navrhuje zachovat i do budoucna na místo reziduálně 
v katastru nemovitostí evidovanému zemědělskému využití. 

11) Prověřit a případně navrhnout vhodná opatření proti možným negativním důsledkům vodní eroze zemědělské půdy na svazích 
severně od části obce Karolina a jižně od Ohníče a Němeček na zástavbu okraje těchto sídel. 

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. Na erozně ohrožených svazích nad Karolinou je namísto obecné plochy zemědělské vymezena 
plocha změn v krajině luk a extenzivních sadů (NZt) 112-K, na které není umožněno orat. Cílem je změna režimu z běžně 
orané půdy na trvalé tavní porosty bez možnosti orby, nejedná se tak o faktický zábor ZPF, jen o návrh změny režimu 
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hospodaření na ZPF. Erozně ohrožené svahy jižně od Ohníče – Němeček jsou vymezení jako plochy zemědělské půdy – 
louky a extenzivní sady (NZt), v souladu s druhem pozemku evidovaným v katastru nemovitostí. 

12) Chránit všechny plochy lesů na území obce a předcházet jejich záborům. 

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. Plochy lesů nejsou zabírány pro jiné využití, s jedinou výjimkou návrhu několika nových 
polních/lesních cest, ve většině případů převzatých z Plánů společných zařízení KPÚ pro k.ú. Křemýž. V jednom případě 
je okraj lesa navržen k záboru pro novou přístupovou komunikaci /plocha 46-Z) k rozvojové ploše pro bydlení 17-P. 

13) Prověřit a navrhnout cílové využití dnes neobhospodařovaných zemědělských půd s často poměrně rozvinutou přirozenou sukcesí. 
Zvážit jejich zachování jako přírodních, resp. krajinných ploch bez intenzivního hospodaření, nebo naopak navrácení k intenzivnímu 
zemědělskému hospodaření. 

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. Všechny existující plochy nelesní dřevinné vegetace lesního charakteru v zemědělské půdě nebo 
po jejích okrajích vymezuje ÚP jako stabilizované plochy krajinné zeleně (NK). ÚP chrání i všechny plochy dřevinná 
vegetace rozvinuté na pozemcích ZPF, pro možné vynětí těchto sukcesních ploch ze ZPF vymezuje ÚP takové plochy jako 
plochy změn v krajině (s indexem K), jako vyjádření žádoucí proměny zemědělského využití evidovaného v katastru 
nemovitostí na nezemědělské využití odpovídající skutečnému stavu.   

14) Respektovat a vhodnými nástroji chránit všechny aleje podél komunikací a cest ve volné krajině, zejména pak dochované historické 
paprskovitě uspořádané aleje radiálně se rozbíhající z Křemýže ven do volné krajiny. Navrhnout plochy pro doplnění alejí zejména 
podél cest a silnic v otevřené nezalesněné krajině. 

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. Je provedeno komplexní vymezení stávajících a navrhovaných stromořadí či alejí, přičemž je pro 
takto vymezená stromořadí a aleje nastaven režim v § E31 směřující k ochraně stávajících a zakládání navrhovaných 
stromořadí a alejí. 

15) Respektovat zařazení jednotlivých částí obce do krajinných celků a zohlednit při návrhu rozvoje území obce Ohníč cílové 
charakteristiky krajiny stanovené v ZÚR Ústeckého kraje.  

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. Vyhodnocení tohoto požadavku je provedeno v kapitole B.2 tohoto Odůvodnění↑.  

16) Chránit údolní nivu Bíliny před nevhodným využitím narušujícím přírodní a krajinné funkce nivy. 

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. ÚP vylučuje další plošné rozšiřování zástavby v údolí řeky (s výjimkou např. malé plochy pro 
sběrný dvůr a kompostárnu 81-Z ). ÚP navrhuje obnovení přírodního charakteru údolní nivy řeky Bíliny, kde je v současné 
době (v rozsahu vymezených ploch změn v krajině 132-K, 133-K a 134-K), přímo při břehových liniích řeky, skladována 
surovina (štěrk a kamenivo) vytěžená v kamenolomu Dolánky a kde jsou na březích řeky zřízeny dopravní manipulační 
plochy pro nákladní automobily. 

17) Navrhnout změnu využití deponie štěrku v údolní nivě Bíliny v Dolánkách. 

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. ÚP navrhuje obnovení přírodního charakteru údolní nivy řeky Bíliny, kde je v současné době (v 
rozsahu vymezených ploch změn v krajině 132-K, 133-K a 134-K), přímo při břehových liniích řeky, skladována surovina 
(štěrk a kamenivo) vytěžená v kamenolomu Dolánky a kde jsou na březích řeky zřízeny dopravní manipulační plochy pro 
nákladní automobily 

18) Prověřit možnost obnovy mlýnského náhonu v Dolánkách.  

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

Požadavek byl prověřen a bylo vyhodnoceno, že nebude konkrétně do ÚP zapracován. Nebyl zjištěn konkrétní záměr na 
tuto obnovu. Realizace vodních prvků je navíc přípustná ve všech dotčených plochách s rozdílným způsobem využití. 

19) Vyloučit možnost dalšího plošného rozvoje povrchové těžby v Dolánkách. 



 odůvodnění návrhu pro opakované veřejné projednání | Územní plán Ohníč 

 

   šindlerová  I  felcman | 67 

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. Těžba v kamenolomu Dolánky zatěžující obec především nákladní dopravou byla omezena na již 
vydaná povolení k hornické činnosti. Další rozvoj těžby nad rámec již vydaných povolení k hornické činnosti není 
územním plánem v kamenolomu Dolánky připuštěn. 

20) Nevymezovat na území obce žádné nové plochy těžby, aby již dále nedocházelo k narušení krajinného rázu nad rámec stávajícího 
rozsahu povrchového lomu v Dolánkách. 

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. Nové plochy těžby nejsou v ÚP vymezeny. 

21) Zachovat stávající a dále zlepšovat cestní síť ve volné krajině, včetně návrhu obnovy některých zaniklých historických cest. 

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. Je vymezeno bezmála 30 nových cest ve volné krajině. 

Upřesnění požadavků vyplývajících z územně analytických podkladů  

Územní plán prověří a navrhne řešení závad, problémů a střetů vyplývajících z územně analytických podkladů ORP Bílina (ÚAP): 

▪ Zajistit soulad vymezení regionálních prvků ÚSES se ZÚR Ústeckého kraje = zpřesnit na území obce Ohníč vymezení 
regionálních biokoridorů RBK 563, RBK 564, RBK 569 a RBC 1698 vymezené v ZÚR Ústeckého kraje. 

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. Všechny uvedené prvky regionálního ÚSES jsou v ÚP Ohníč zpřesněny v souladu se ZÚR ÚK a 
platných metodických pomůcek pro vymezování ÚSES v územních plánech. Zpřesnění prvků regionálního ÚSES je 
stanoveno v kap. E.3 závazné části ÚP Ohníč a příslušné plochy a koridory, včetně ploch změn, které mají zajistit dosažení 
funkčnosti ÚSES, jsou vymezeny v hlavním výkrese ÚP Ohníč. RBK 563 na území obce Ohníč nezasahuje, je v dostatečné 
šířce vymezený v návrhu nového ÚP Hostomice. 

▪ Prověřit a navrhnout řešení, které zajistí provázanost prvků ÚSES = vymezit spojitý územní systém ekologické stability 
na regionální a lokální úrovni a prověřit a zajistit návaznosti všech prvků ÚSES na prvky ÚSES vymezené v aktuálních 
územních plánech sousedních obcí. 

▪ Zpřesnit vymezení prvků ÚSES v souladu s platnou legislativou a metodikou. 

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP oba požadavky splňuje. ÚSES byl na území obce vymezen na základě reálných podmínek v území, tak, aby byl 
prostorově spojitý a aby jeho prostorové parametry odpovídaly metodice. Vymezení ÚSES na regionální úrovni vychází 
ze Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje (2011), Plánu ÚSES Ústeckého kraje (Fridrich, 2009) a z návrhu Plánu 
společných zařízení KPÚ Křemýž (Geodézie Ledeč nad Sázavou, 06/2016). Vymezení místního ÚSES (na lokální úrovni) 
vychází z Plánu ÚSES Ústeckého kraje (Fridrich, 2009). 

Všechny prvky ÚSES vymezené v ÚP Ohníč navazují na prvky ÚSES vymezené v aktuálních ÚP sousedních obcí (v případě 
obcí, které pořizují nové územní plány, je návaznost koordinována s ÚSES vymezeným v nově navrhovaných územních 
plánech, které jsou aktuálnější). Návaznost ÚSES na území sousedních obcí je vyhodnocena v kapitole E.2.2. tohoto 
odůvodnění ↓. 

Další požadavky na základní koncepci rozvoje území obce 

A) Územní plán bude při svých návrzích vycházet z existence níže uvedených limitů a hodnot (limity a hodnoty obsažené v ÚAP ORP 
Bílina). 

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. ÚAP ORP Bílina byly jedním z podkladů pro zpracování ÚP Ohníč. Všechny limity byly zapracovány 
do koordinačního výkresu. Při návrhu řešení ÚP Ohníč byly tyto limity zohledněny. 

B) Územní plán bude při svých návrzích respektovat další požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů 

a) Obrana státu a civilní ochrana 

Řešeným územím prochází zájmové území Armády ČR, požadujeme proto, aby byly respektovány zájmy AČR v souladu se 
zákonem č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany státu České republiky. 
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Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. Požadavky civilní ochrany jsou územním plánem respektovány. Řešení územního plánu 
nevyvolává potřebu vymezení konkrétních ploch pro ochranu obyvatelstva dle § 20 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě 
a provádění úkolů ochrany obyvatelstva.   

b) Ochrana obyvatelstva a veřejného zdraví 

Budou dodrženy zásady zpracování dokumentace územního plánu v souladu s § 20 vyhlášky č. 380/2002 Sb. k přípravě a 
provádění úkolů ochrany obyvatelstva. 

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. Jeho řešení respektuje limit ochrany území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní 
povodní, když v tomto území vymezuje jen minimum zastavitelných ploch. Dle § 20 vyhlášky 380/2002 Sb. platí, že na 
základě stanoviska dotčeného orgánu uplatněného k návrhu zadání územního plánu obce se v rozsahu předaných 
podkladů zapracuje do textové a grafické části územního plánu obce návrh ploch pro požadované potřeby vztažené k 
jednotlivým krizovým situacím. Žádné další podklady nebyly ze strany příslušného dotčeného orgánu poskytnuty. 

c) Požární ochrana: 

Vyřešení, vybudování, posouzení, popř. zachování příjezdových a přístupových komunikací (zpevněné, nejméně 3m široké), 
stanovení požadavků na jejich průjezdnost a sjízdnost do míst plánované výstavby pro potřeby jednotek požární ochrany,  

Návrh zabezpečení rozvojových ploch především ploch bydlení a výrobních ploch požární vodou (zejména prostřednictvím 
vybudování nadzemních hydrantů, popř. podzemních hydrantů, požárních nádrží nebo přírodních zdrojů, upravených a svou 
kapacitou a tlakovými poměry odpovídajících potřebám požární ochrany).  

Dodržet zásady zpracování dokumentace ÚP v souladu s § 20 vyhl. č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany 
obyvatelstva, respektovat při rozšiřování zastavitelných ploch stanovená záplavová území a aktivní zóny záplavových území. 

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. Všechny zastavitelné plochy byly navrženy tak, aby byly napojeny na dostatečně kapacitní 
komunikaci.  

V kapitole D.2.1. závazné části ÚP Ohníč je stanovena koncepce zásobování území požární vodou. 

Záplavová území a aktivní zóny záplavových území jsou respektovány. Kolem řeky Bíliny, na které je stanoveno záplavové 
území včetně aktivní zóny záplavového území, jsou vymezeny plochy luk a extenzivních sadů, popř. plochy 
přírodní/krajinné. Navrženy k vymístění jsou zahrádky v aktivní zóně záplavového území na pravém břehu řeky v Ohníči 
(plocha změn v krajině 111-K) a deponie vytěženého kameniva v nivě řeky u lomu Dolánky (plochy změn v krajině 132-
K a 133-K). V záplavovém území je nově vymezena jen jedna zastavitelná plocha technické infrastruktury 81-Z, jejíž 
umístění je pevně navázané na zvolenou lokalitu (plocha pro sběrné místo komunálního odpadu, resp. sběrný dvůr 
odpadu a kompostárnu). 

d) Ochrana ovzduší: 

Respektovat požadavky na ochranu ovzduší k zabezpečení jeho odpovídající kvality v souladu s emisními limity, emisním 
stropem a programy snižování znečišťujících látek. 

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

Jedná se o obecný požadavek, který nemá konkrétní průmět do řešení ÚP. 

D.1.2. Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich využití, 
které bude nutno prověřit  

Zadání neobsahuje žádné požadavky na vymezení územních rezerv. 

D.1.3. Požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných 
opatření a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo,  

Veřejně prospěšné stavby (VPS) budou v územním plánu vymezeny v nezbytném rozsahu pro realizaci navrženého rozvoje 
obce Ohníč.  



 odůvodnění návrhu pro opakované veřejné projednání | Územní plán Ohníč 

 

   šindlerová  I  felcman | 69 

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. Institut veřejně prospěšných staveb pro vyvlastnění je využit pouze na stavby dopravní a 
technické infrastruktury. 

Veřejně prospěšná opatření (VPO) budou v územním plánu vymezeny pouze v nezbytně nutném rozsahu pro realizaci záměrů 
nestavební povahy.  

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. Institut veřejně prospěšných opatření pro vyvlastnění je využit pouze na založení nefunkčních 
částí či celých prvků ÚSES. 

Územním plánem budou prověřeny a zpřesněny plochy VPO vymezené pro navrhované úseky regionálních biokoridorů ÚSES 
k založení. 

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

ÚP požadavek splňuje. Vyhodnocení splnění požadavků obsažených v ZÚR ÚK je provedeno v kapitole B.2 tohoto 
Odůvodnění↑. 

D.1.4. Požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodováno o 
změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie 
nebo uzavřením dohody o parcelaci,  

Požadavky na prověření a vymezení ploch a koridorů, ve kterých by bylo rozhodování o změnách v území podmíněno 
zpracováním regulačního plánu, územní studie nebo uzavřením dohody o parcelaci se v návrhu zadání nestanovují.  

Požadavky na vymezení ploch a koridorů tohoto typu budou v územním plánu stanoveny, pokud to vyplyne z průběhu 
projednání návrhu územního plánu.   

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

Využití těchto institutů nebylo s ohledem na nevelký rozsah vymezených ploch změn a poměrně jednoduchou 
majetkovou držbu v nich vyhodnoceno jako účelné. 

D.1.5. Případný požadavek na zpracování variant řešení 

V zadání není požadováno zpracování variantního řešení návrhu územního plánu. 

D.1.6. Požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jeho 
odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení 

Návrh územního plánu (textová, tabulková a grafická část) a jeho odůvodnění budou zpracovány digitálně  - textová část ve 
Wordu, tabulková část v Excelu, grafická část bude předána ve formátech SHP s databází DBF, včetně popisu veškerých dat 
(Word či Excel), co znamenají. Data budou zpracována v souřadnicovém systému S-JTSK. 

V souladu s dohodou o společném postupu a vzájemné spolupráci uzavřené mezi Ústeckým krajem a obcemi s rozšířenou 
působností Ústeckého kraje bude datová část Územního plánu Ohníč zpracována v aktuální verzi datového modelu ÚPD 
Ústeckého kraje.  

Plnění v rámci ÚP Ohníč: 

Požadované technické náležitosti jsou splněny. Obsah ÚP odpovídá požadavkům Vyhlášky č. 500/2006 Sb. 

D.1.7. Požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj 
území 

Koncepce návrhu územního plánu nebude mít samostatně ani ve spojení s jinými záměry významný vliv na předmět ochrany 
nebo celistvost jednotlivých evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí v územní působnosti Krajského úřadu 
Ústeckého kraje. 

Návrh územního plánu nestanoví rámec pro umístění záměrů podléhajících posouzení vlivu na životní prostředí (SEA).   
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D.2. Vyhodnocení souladu se schváleným výběrem nejvhodnější 
varianty a podmínkami k  její úpravě v  případě postupu podle § 51 
odst. 2 Stavebního zákona  

Územní plán Ohníč je zpracován jako invariantní.  

D.3. Vyhodnocení souladu s  pokyny pro zpracování návrhu územního 
plánu v  případě postupu podle § 51 odst. 3 Stavebního zákona  

Nebyl uplatněn postup podle § 51 odst. 3 Stavebního zákona.  

D.4. Vyhodnocení souladu s  pokyny k úpravě návrhu územního plánu 
v případě  postupu podle § 54 odst. 3 Stavebního zákona  

Nebyl uplatněn postup podle § 54 odst. 3 Stavebního zákona.  
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E.  V YH ODNOCENÍ  KOORD INACE VYUŽ ÍVÁNÍ  ÚZ EMÍ   
Z  H LED ISKA Š IRŠ ÍCH  VZ TAH Ů V ÚZ EMÍ  

E.1. Obec Ohníč v  systému osídlení  

Obec Ohníč je součástí pásu osídlení Podkrušnohorské hnědouhelné pánve, úzkého pásu území mezi masivem Krušných 
hor a kopcovitou krajinou Českého středohoří. Ohníč leží na přechodu pánve do podhůří Českého středohoří a 
geomorfologicky i charakterem krajiny spadá již převážně právě do Českého středohoří. 

Obec Ohníč leží na severním okraji ORP Bílina, na hranici s ORP Teplice, mezi dvěma velkými (dříve okresními) městy 
Teplice a Most s více než 50 tisíci obyvateli, a v bezprostředním zázemí města Bílina s více než 17 tisíci obyvateli. V rámci 
struktury osídlení představuje Ohníč nejnižší hierarchickou úroveň, lokální centrum osídlení, vybavené toliko základním 
občanským vybavením (obecní úřad, mateřská škola, pošta, obchody s potravinami, sportovní hřiště), které si nevytváří 
žádné svoje spádové území, obec naopak za vyšším občanským vybavením i za prací spáduje především do nedalekých 
Teplic a do Bíliny. Vzhledem k poloze obce v údolí řeky Bíliny na železniční trati do Ústí nad Labem, vykazuje Ohníč 
částečně spádovost také přímo do krajského města Ústí nad Labem.  

Územní plán postavení obce Ohníč v systému osídlení nijak nemění, stabilizuje veškeré existující občanské vybavení a 
umožňuje rozvoj primárně základního občanského vybavení každodenní potřeby obyvatel obce. Územní plán 
nenavrhuje ani žádné rozsáhlé plochy pro výrobu, které by vytvářel podmínky pro změnu spádovosti do obce za prací.  

E.2. Obec Ohníč jako součást krajiny  

E.2.1. Ohníč v krajině 

Převážná část území obce (východní a jihovýchodní) se rozprostírá v podhůří Českého středohoří a tomu odpovídá i 
poměrně rozmanitá morfologie terénu a množství lesů. Severní, resp. severozápadní část území obce je tvořeno náhorní 
plošinou, která je přechodem horstva Českého středohoří do Podkrušnohorské pánve. Do širších krajinných struktur 
obec Ohníč napojuje řeka Bíliny, která na pomezí obcí Hostomice a Ohníč vstupuje z Podkrušnohorské pánve do 
hlubokého zářezu podhůří Českého středohoří a meandruje hlubokým kaňonem až k ústí do řeky Labe v centru Ústí nad 
Labem.  

ÚP stávající krajinné vazby a struktury plně respektuje. Východní část území respektuje ÚP jako krajinu převážně lesní, 
s mozaikou lučních mýtin a nivy řeky Bíliny, západní část respektuje ÚP naopak jako krajinu s dominancí intenzivního 
zemědělského hospodaření, s převahou orné půdy. Svažité a silně erozně ohrožené pole však ÚP navrhuje k zatravnění, 
jako prevenci ochrany cenných zemědělských půd před jejich splachem. 

Jako krajinnou kompoziční osu zprostředkovávající integraci území obce Ohníč do širších krajinných struktur chrání ÚP 
údolní nivu řeky Bíliny. Tu územní plán důsledně chrání před zastavěním a jakýmikoli změnami narušujícími její 
ekologickou a hydrologickou funkci. Nevhodné využití části nivy jako deponií vytěženého kameniva z kamenolomu 
Dolánky navrhuje ÚP ke změně zpět na přírodní plochy. 

E.2.2. Návaznosti skladebných prvků ÚSES 

Územní plán koordinuje návaznosti všech vymezovaných skladebných prvků ÚSES na lokální i regionální úrovni přes 
hranice správního území obce Ohníč. Skladebné části ÚSES regionální úrovně jsou na území obce Ohníč zpřesněny 
v souladu s platnými ZÚR Ústeckého kraje.  

V následující tabulce je uveden souhrnný přehled vzájemných návazností vymezení skladebných prvků ÚSES na hranici 
správního území obce Ohníč: 

sousední obec 
označení prvku ÚSES na území 
obce Ohníč označení prvku ÚSES na území sousední obce 

zajištění návaznosti prvků ÚSES na 
hranicích obcí 

Světec LBC 7 LBC 569_L1 ano 

Hostomice LBK 1 LBK 1 ano 

RBC 1698 RBC 1698 ano 

RBK 564 RBK 564 ano 
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sousední obec 
označení prvku ÚSES na území 
obce Ohníč označení prvku ÚSES na území sousední obce 

zajištění návaznosti prvků ÚSES na 
hranicích obcí 

LBK 2 LBC 3 ano 

Zabrušany LBK 1 - ne 
ÚP Zabrušany nevymezuje LBK 
podél Kladrubského potoka; ÚP 
Zabrušany je z roku 2007, lokální 
ÚSES v ÚP Ohníč je vymezený dle 
aktuálnějšího Plánu ÚSES 
Ústeckého kraje (Friedrich, 2009) 

Kladruby LBK 1 LBK 1945 ano  

LBK 4 LBK 1954 ano 

Bžany RBK 564 - ne 
ÚP Bžany dosud nebyl uveden do 
souladu s nově vydanou  
2. aktualizací ZÚR Ústeckého kraje 
(08/2020) 

RBK 569 RBK 569 ano 

E.3. Širší dopravní vazby obce Ohníč  

Severozápadní okraj správního území obce Ohníč tanguje silnice I/13 Karlovy Vary – Chomutov – Most – Bílina – Teplice 
– Děčín – Nový Bor – Liberec – Habartice – Zawidów (PL), která je dle Evropské dohody o hlavních silnicích 
s mezinárodním provozem zařazena do sítě evropsky významných silnic s označením E441. Silnice I/13 míjí osídlení obce 
Ohníč, nicméně sídla na území obce jsou na silnici I/13 napojena mimoúrovňovou křižovatkou na 92. kilometru, na 
křížení se silnicí III/25327, která je hlavním přivaděčem dopravy od silnice I/13 do jednotlivých sídel obce Ohníč. 
Jednotlivá sídla na území obce Ohníč jsou na silnici I/13 (prostřednictvím MÚK na km 92 u Pňoviček nebo 
prostřednictvím MÚK na km 90,5 v Hostomicích) napojena sítí silnice III. třídy III/25325, III/25327, III/25331. 

Silnice I/13 napojuje obec Ohníč na všechna významná spádová centra osídlení, na města Bílina, Teplice, Most i krajské 
město Ústí nad Labem. 

Jižní okraj území obce Ohníč tanguje silnice III/25362, která však nezajišťuje žádnou dopravní obsluhu obce Ohníč. 

Územní plán silniční síť stabilizuje a nenavrhuje žádné její úpravy ani změny. 

Kromě silnice I/13 zprostředkovává širší dopravní vazby obce Ohníč celostátní železniční trať č. 131 Bílina – Ohníč – 
Úpořiny – Ústí nad Labem-západ, která napojuje obec Ohníč na města Bílina (a s pokračováním dále po trati č. 130 na 
Most) a na krajské město Ústí nad Labem. 

Územní plán železniční trať č. 131 včetně železniční zastávky Ohníč stabilizuje a nenavrhuje žádné jejich úpravy ani 
změny. 

Obcí Ohníč prochází regionální cyklotrasa č. 231 Moldava – Dlouhá Louka – hrad Osek (Rýzmburk) – Osek – Duchcov – 
Zabrušany – Ohníč – Bžany – Lhenice – Kostomlaty pod Milešovkou – Lukov – Hradišťany – Měrunice, která napojuje 
obec Ohníč na cyklotrasy v Krušných horách na západní straně a v Českém středohoří na východní straně.  

Územní plán vymezuje nivou řeky Bíliny koridor pro možné vedení nadregionální cyklostezky Bělská – Podkrušnohorská 
podél řeky Bíliny od jejího pramene pod Krušnými horami až k jejímu ústí v Ústí nad Labem. 

E.4. Širší vazby obce Ohníč v  oblasti technické infrastruktury  

Zásobování pitnou vodou je v rozsahu sídel Ohníč a Dolánky jištěno místním vodovodem napojeným na vodojem Ohníč, 
zásobovaný ze studny na území obce. Nároky na širší území vykazuje naopak zásobování sídel Křemýž, Pňovičky a 
Tuchlov pitnou vodou. Tato sídla jsou zásobená místním vodovodem Křemýž, napojeným na vodojem Křemýž, který je 
pitnou vodou zásobovaný z vodojemu Teplice – Nová Ves, umístěného na území města Teplice.  

Územím obce Ohníč prochází provozní (průmyslový) vodovod „Labská voda“, který využívají především místní 
zahrádkáři. Provozní vodovod byl vybudován za II. světové války z Dolních Zálezel do Záluží u Mostu, jenž byl následně 
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v 60. letech zkrácen k elektrárně Ledvice. Labský vodovod je s ohledem na jeho stáří teoreticky zařízením na prahu 
životnosti.  

Sídlo Ohníč je celé odkanalizováno místní stokou sítí do ČOV Ohníč, na území obce Ohníč. V oblasti odkanalizování a 
čištění odpadních vod vykazuje nároky na širší vztahy odkanalizování sídla Křemýž, které je odkanalizováno místní 
stokovou sítí přes čerpací stanici výtlačným potrubím na kanalizaci Hostomic a dále na ČOV Bílina. 

Územní plán systém odkanalizování území respektuje a nenavrhuje žádné jeho koncepční změny s vlivem na území 
sousedních obcí. 

Do řešeného území zasahuje na severozápadním okraji vícenásobné vedení VVN 110 kV Chotějovice – Koštov, které 
vzhledem k blízkosti zastavěného území sídla Pňovičky představuje limit pro rozvoj tohoto sídla. Na jihu zasahuje do 
území vedení VVN 220 kV Chotějovice – Bezděčín. Ochranné pásmo tohoto vedení protíná lesní pozemky a pro rozvoj 
obce nepředstavuje zásadní limit. 

Hlavním napájecím bodem v území je TR Chotějovice 400/220/110 kV s instalovaným výkonem 120 MVA, která kromě 
napájení sítě VN zajišťuje zejména vyvedení výkonu z TE Ledvice. 

Územní plán nenavrhuje žádné koncepční úpravy zásobování elektrickou energií. 

V oblasti severočeské hnědouhelné pánve je dosti hustá a složitá síť VTL plynovodů, což se týká i řešeného území. 

Na východě prochází řešeným územím dvojitá větev VTL plynovodu, ze které je vyvedena odbočka zakončená VTL/STL 
regulační stanicí, která STL rozvodem zásobuje sídla Ohníč a Němečky. Další odbočka z tohoto plynovodu územím pouze 
prochází do skláren Hostomice. Na západě prochází územím další větev VTL plynovodu s VTL/STL regulační stanicí, která 
STL rozvodem zásobuje sídla Pňovičky a Křemýž. Bez plynofikace je pouze sídlo Dolánky s velmi malým počtem obyvatel. 

Územní plán nenavrhuje žádné koncepční úpravy zásobování plynem. 

E.5. Vyhodnocení koordinace využívání území z  hlediska vazeb obce 
Ohníč na území sousedních obcí  

Územní plán Ohníč je koordinován z hlediska širších vztahů s rozvojovými záměry sousedních obcí. Předmětem 
koordinace jsou  

1. záměry navrhované v ÚP Ohníč ve vztahu k území sousedních obcí a ve vztahu k platné nebo rozpracované ÚPD 
sousedních obcí („zevnitř ven“) 

2. záměry navrhované v platné nebo rozpracované ÚPD sousedních obcí ve vztahu k ÚP Ohníč („z vnějšku dovnitř“). 

Podkladem pro koordinaci záměrů navrhovaných v platné ÚPD sousedních obcí ve vztahu k ÚP Ohníč je aktuální platná, 
případně rozpracovaná územně plánovací dokumentace sousedních obcí včetně případných platných změn.  

Obcemi sousedícími se správním územím obce Ohníč jsou: 

▪ Světec 

▪ Hostomice 

▪ Zabrušany 

▪ Kladruby 

▪ Bžany 
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Schéma sousedních obcí (zdroj: wikipedia.cz) 

Přehled obcí sousedících se správním územím obce Ohníč a evidence územně plánovací dokumentace těchto obcí1 (ÚPD 
schválená, vydaná či rozpracovaná) jsou uvedeny v následující tabulce: 

obec územně plánovací dokumentace (ÚPD) stav ÚPD schválení / vydání  záměr(y) ke koordinaci 

Světec Územní plán Světec platná 17. 6. 2020 ano 

Hostomice ÚPO Hostomice platná 18. 12. 2006 koordinace není 
prováděna 

Změna č. 1 ÚPO Hostomice platná 26. 9. 2011 

Územní plán Hostomice rozpracovaná 10/2020 
(projednaný návrh pro VP) 

- ano 

Zabrušany ÚP Zabrušany platná 18. 6. 2008 ano 

Změna č. 1 ÚP Zabrušany platná 9/2013 ne 

ÚP Zabrušany schváleno pořízení 9/2016 - - 

Kladruby ÚP Kladruby platná 25. 9. 2018 ano 

Bžany ÚP Bžany platná 12. 11. 2008 ano 

Změna č. 1 ÚP Bžany platná 27. 5. 2012 ne 

Změna č. 2 ÚP Bžany platná 17. 5. 2017 ne 

Přehled stavu ÚPD sousedních obcí (ÚPD schválená, vydaná či rozpracovaná)  

 
1 dle evidence ÚÚR ke dni 31. 8. 2021, www.uur.cz/iLAS/iLAS.asp 
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E.5.1. Koordinace s územím obce Světec 

Koordinace záměrů ÚP Ohníč 

záměr ÚP Ohníč na 
hranici obce Světec charakter záměru vyhodnocení koordinace s ÚP Světec  

LBC 7 lokální ÚSES koordinace je zajištěna 
LBC 7 >> LBC 569_L1  

48-Z účelová komunikace koordinace není zajištěna 
V návrhu ÚP Světec není vymezena plocha navazující cesty. Plocha 
je vymezená dle schváleného Plánu společných zařízení Komplexní 
pozemkové úpravy v k.ú. Ohníč, zapsané do katastru nemovitostí 
dne 1. 12. 2016 (vedlejší polní cesta VPC20) v rozsahu parcely 
cesty vymezené v katastru nemovitostí.  
V rámci změny ÚP Světec je nutné vymezit plochu pro možné 
pokračování cesty. 

Koordinace záměrů ÚP Světec  

záměr ÚP Světec na 
hranici obce Ohníč charakter záměru vyhodnocení koordinace s ÚP Ohníč 

navrhovaný plynovod 
pro plynofikaci Úpoře 

plynovod koordinace je zajištěna 
plynovod z obce Ohníč do Úpoře je možné uložit do nově 
navrhované cesty, vymezené v ÚP Ohníč jako plocha veřejného 
prostranství (PV) 48-Z 

místní cyklotrasa C5 
pro propojení Světce 
a Ohníče, přes Úpoř 

cyklotrasa koordinace je zajištěna 
vedení cyklotrasy je umožněno po stávající cestě vymezení v ÚP 
Ohníč jako stabilizovaná plocha veřejného prostranství (PV) 

LBC 569_L1 lokální ÚSES koordinace je zajištěna 
LBC 569_L1 >> LBC 7  

E.5.2. Koordinace s územím městyse Hostomice 

Koordinace záměrů ÚP Ohníč 

záměr ÚP Ohníč na 
hranici městyse 
Hostomice charakter záměru vyhodnocení koordinace s návrhem ÚP Hostomice pro veřejné projednání  

LBK 1 lokální ÚSES koordinace je zajištěna 
LBK 1 >> LBK 1 

RBC 1698 regionální ÚSES koordinace je zajištěna 
RBC 1698 >> RBC 1698 

RBK 564 regionální ÚSES koordinace je zajištěna 
RBK 564 >> RBK 564 

LBK 2 lokální ÚSES koordinace je zajištěna 
LBK 2 >> LBC 3 

61-Z účelová komunikace koordinace není nutná 
navržená cesta ústí na Husův vrch, který má být cílem cesty 

62-Z účelová komunikace koordinace je zajištěna 
Z-03 

01-X stezka pro chodce a 
cyklisty 

koordinace je zajištěna 
KDI 1 
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Koordinace záměrů ÚPO Hostomice ve znění Změny č. 1 

Koordinace není prováděna, platný ÚPO Hostomice bude brzy nahrazen vydaným novým ÚP Hostomice, který je ve fázi 
po veřejném projednání. 

Koordinace záměrů rozpracovaného návrhu ÚP Hostomice pro veřejné projednání 

záměr návrhu ÚP 
Hostomice na hranici 
obce Ohníč charakter záměru vyhodnocení koordinace s ÚP Ohníč 

LBK 1 lokální ÚSES koordinace je zajištěna 
LBK 1 >> LBK 1 

RBC 1698 regionální ÚSES koordinace je zajištěna 
RBC 1698 >> RBC 1698 

RBK 564 regionální ÚSES koordinace je zajištěna 
RBK 564 >> RBK 564 

LBC 3 lokální ÚSES koordinace je zajištěna 
LBC 3 >> LBK 2 

KDI 1 stezka pro chodce a 
cyklisty 

koordinace je zajištěna 
01-X 

Z-05c přípojka kabelového 
elektrického vedení 

koordinace je zajištěna 
kabelové vedení bude napojeno na území obce Ohníč do 
trafostanice umístěné ve stabilizované ploše VD; v rámci ploch VD 
je přípustné umísťování technické infrastruktury 

K-TI 1 kanalizační sběrač z 
Ohníče  

koordinace je zajištěna 
na území obce Ohníč navazuje kanalizační sběrač na existující 
čerpací stanici kanalizace umístěné v ploše veřejného prostranství 

Z-03 účelová komunikace koordinace je zajištěna 
62-Z 

E.5.3. Koordinace s územím obce Zabrušany 

Koordinace záměrů ÚP Ohníč 

záměr ÚP Ohníč na 
hranici obce Zabrušany charakter záměru vyhodnocení koordinace s ÚP Zabrušany  

LBK 1 lokální ÚSES koordinace není zajištěna 
ÚP Zabrušany nevymezuje LBK podél Kladrubského potoka; ÚP 
Zabrušany je z roku 2007, lokální ÚSES v ÚP Ohníč je vymezený dle 
aktuálnějšího Plánu ÚSES Ústeckého kraje (Friedrich, 2009) 

Koordinace záměrů ÚP Zabrušany 

záměr ÚP Zabrušany na 
hranici obce Ohníč charakter záměru vyhodnocení koordinace s ÚP Ohníč 

RK 563 regionální ÚSES koordinace není nutná 
RK 563 v ÚP Zabrušany je vymezený dle 2. ZaD ÚPN VÚC SHP, 
která již není platná a je překonaná ZÚR Ústeckého kraje 

Koordinace záměrů Změny č. 1 ÚP Zabrušany 

Změna č. 1 ÚP Zabrušany nevymezuje žádné záměry na hranici s obcí Ohníč ani jiné záměry vyžadující koordinaci. 
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E.5.4. Koordinace s územím obce Kladruby 

Koordinace záměrů ÚP Ohníč 

záměr ÚP Ohníč na 
hranici obce Kladruby charakter záměru vyhodnocení koordinace s ÚP Kladruby  

LBK 1 lokální ÚSES koordinace je zajištěna 
LBK 1 navazuje na LBK 1945 dle ÚP Kladruby 

LBK 4 lokální ÚSES koordinace je zajištěna 
LBK 4 navazuje na LBK 1954 dle ÚP Kladruby 

66-Z účelová komunikace koordinace je zajištěna 
66-Z >> pěší cesta 

52-Z účelová komunikace koordinace je zajištěna 
52-Z >> pěší cesta 

Koordinace záměrů ÚP Kladruby  

záměr ÚP Kladruby na 
hranici obce Ohníč charakter záměru vyhodnocení koordinace s ÚP Ohníč 

LBK 1945 lokální ÚSES koordinace je zajištěna 
LBK 1945 navazuje na LBK 1 dle ÚP Ohníč 

LBK 1954 lokální ÚSES koordinace je zajištěna 
LBK 1954 navazuje na LBK 4 dle ÚP Ohníč 

E.5.5. Koordinace s územím obce Bžany 

Koordinace záměrů ÚP Ohníč 

záměr ÚP Ohníč na 
hranici obce Bžany charakter záměru vyhodnocení koordinace s návrhem ÚP Bžany pro veřejné projednání 

RBK 564 regionální ÚSES koordinace není zajištěna 
ÚP Bžany dosud nebyl uveden do souladu s nově vydanou  
2. aktualizací ZÚR Ústeckého kraje (08/2020) 

RBK 569 regionální ÚSES koordinace je zajištěna 
RBK 569 >> RBK 569 

45-Z účelová komunikace koordinace je zajištěna 
45-Z >> stabilizovaná plocha veřejných prostranství 

Koordinace záměrů ÚP Bžany 

záměr ÚP Bžany na 
hranici obce Ohníč charakter záměru vyhodnocení koordinace s ÚP Ohníč 

RBK 564 regionální ÚSES koordinace není zajištěna 
ÚP Bžany dosud nebyl uveden do souladu s nově vydanou  
2. aktualizací ZÚR Ústeckého kraje (08/2020) 

RBK 569 regionální ÚSES koordinace je zajištěna 
RBK 569 >> RBK 569 

Koordinace záměrů Změny č. 1 ÚP Bžany 

Koordinace záměrů Změny č. 2 ÚP Bžany 

Změna č. 1 ani Změna č. 2 ÚP Bžany nevymezují žádné záměry na hranici s obcí Ohníč ani jiné záměry vyžadující 
koordinaci. 
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F.  V ÝČET  ZÁLEŽITOSTÍ  NADMÍSTNÍH O VÝZ NAMU,  
KTERÉ  NEJSOU ŘEŠENY V  ZÁSADÁCH  ÚZ EMNÍH O 
ROZVOJ E  (§  43  OD ST.  1  STAV EBNÍH O ZÁKONA) ,  
S  ODŮVODNĚNÍM P OTŘEBY JEJ ICH VYMEZ ENÍ  

Součástí výčtu záležitostí nadmístního významu jsou výhradně záměry, které svým významem, rozsahem nebo využitím 
ovlivní území více obcí, popřípadě více krajů (ekvivalent výkladu pojmu „plocha nadmístního významu“ dle § 2 odst. 1 
písm. h) Stavebního zákona), a které zároveň nejsou předmětem řešení ZÚR Ústeckého kraje. 

Součástí výčtu záležitostí nadmístního významu mají být pouze tyto charaktery záměrů  

1. záměry, které by s ohledem na jejich význam, rozsah nebo využití měly být předmětem řešení ZÚR a nejsou  

2. záměry, které svým významem, rozsahem nebo využitím ovlivní území více obcí nad rámec území obcí, které 
bezprostředně sousedí s řešeným územím   

pozn. koordinace záměrů majících vliv výhradně na území bezprostředně sousedících obcí (typicky např. rozvojové plochy 
malého plošného rozsahu vymezené na hranici řešeného území) je zajištěna účastí sousedních obcí v rámci společného 
jednání o návrhu ÚP dle § 50 odst. 2 Stavebního zákona a v rámci veřejného projednání návrhu ÚP dle § 52 odst. 1 Stavebního 
zákona. 

Územní plán Ohníč vymezuje jednu záležitost nadmístního významu, která není řešena v ZÚR Ústeckého kraje: 

Koridor dopravy cyklistické (DC.k) 01-X pro umístění vedení stezky pro chodce a cyklisty podél řeky Bíliny, jako součást 
páteřní nadregionální cyklostezky Bělská – Podkrušnohorská stezka. 

Odůvodnění potřeby vymezení záležitosti nadmístního významu: 

Koridor 01-X je vymezen z důvodu vytvoření podmínek pro možné vedení páteřní nadregionální cyklostezky Bělská – 
Podkrušnohorská stezka přes území obce Ohníč. Jedná se o cyklostezku navrženou v rámci Koncepce rozvoje 
cykloturistiky v Ústeckém kraji (Euro Managers, s.r.o., 05-12/2012) v trase podél řeky Bíliny v úseku Ústí nad Labem – 
Trmice – Stadice – Rtyně nad Bílinou – Hostomice – Světec – Bílina – Ohnice – Most – Jirkov – Chomutov – Kadaň a dále 
se dvěma odbočkami Teplice – Duchcov – Bílina a Jirkov – Orasín – Kalek.  

Poměrně široké břehy řeky Bíliny umožňují vedení samostatné cyklostezky, resp. stezky pro chodce a cyklisty odděleně 
od motorové dopravy přímo nivou řeky. Trasa je v ÚP navržena převážně po pravém břehu řeky, kde je niva řeky širší. 
Levý břeh řeky je v Ohníči užší a jeho šíře je omezená náspem, resp. pozemním tělesem železniční trati, která je vedená 
právě po levém břehu řeky, souběžně s řekou. Výjimku tvoří úsek navrhované cyklostezky kolem zastavené části 
jádrového území sídla Ohníč, kde zástavba dosahuje prakticky až ke břehové linii řeky. V tomto úseku je navrženo 
převedení cyklostezky na levý břeh řeky.  

Důvodem vymezení koridoru je vytvoření podmínek pro možné zvýšení atraktivity území obce Ohníč pro rekreaci a 
cestovní ruch. Na území obce Ohníč se řeka Bílina zařezává do kopců podhůří Českého středohoří a vine se romantickými 
meandry poměrně úzkým kaňonem až k soutoku s řekou Labe v Ústí nad Labem. Celé údolí řeky Bíliny mezi Ohníčí a 
Ústím nad Labem je velmi romantické, dlouhodobě nízká turistická atraktivita však pramení z absence jakékoli turistické 
infrastruktury podél řeky (ani po stávajících komunikacích v souběhu s řekou není v úseku mezi Ohníčí a Úpořinami 
vedena značená cykloturistická trasa), krajinářská hodnota údolí je navíc okolo Řehlovic a Stadic narušena vedením 
dálnice D8 a silnice I/63 údolím řeky. Vybudování kvalitní a bezpečné cyklostezky, resp. stezky pro chodce a cyklisty, 
odděleně od motorové dopravy, v podstatě zcela rovinaté, bez výškových převýšení, je šancí na zvýšení atraktivity údolí 
řeky Bíliny pro cykloturistiku a cestovní ruch.  

Cyklostezka, pokud by byla postupně vybudována i přes území sousedních obcí, by mohla účelně sloužit také pro 
každodenní cesty obyvatel obce Ohníč do nejbližšího velkého města Bíliny (podél řeky cca 7-8 km).  

Koridor pamatuje i na možné napojení cyklostezky na sportovní areál v Ohníči, který by mohl (zejména v letní sezóně) 
plnit synergicky roli zázemí pro cyklisty užívající cyklostezku.  
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G .  KOMP LEXNÍ  Z DŮVODNĚNÍ  P ŘI JATÉH O ŘEŠENÍ   

G.1. Výklad pojmů  

k § 001 

Řada pojmů běžně užívaných v oboru územního plánování postrádá dlouhodobě svůj jednoznačný, nezpochybnitelný, 
výklad, kodifikovaný v obecně závazných právních předpisech. Při běžné komunikaci odborníků, resp. při uvádění pojmů 
v nezávazných dokumentech či při verbální komunikaci, je možné se obvykle spolehnout na obecně uznávaný výklad, 
zaužívanost, takových pojmů. V procesu rozhodování v území na základě územního plánu se však úřady státní správy 
neobejdou bez jednoznačného výkladu všech pojmů užívaných v závazné části územního plánu.  

Pro účely ÚP Ohníč jsou definovány vybrané pojmy, jejichž výklad není explicitně stanoven v platné legislativě a jejichž 
výklad by mohl být zdrojem nedorozumění a případně také účelových dezinterpretací. Definici jednotlivých pojmů je 
třeba vykládat vždy v kontextu celého ustanovení či regulativu. V odůvodnění jednotlivých definic v této části jsou 
obsažena jen základní východiska pro formulaci předmětné definice. 

Veškeré pojmy definované pro účely ÚP Ohníč jsou v souladu s platnou legislativou, zejména pak s terminologií 
Stavebního zákona. Obecné pojmy zákona upřesňují tak, aby lépe odpovídaly reálným podmínkám na území obce Ohníč. 
Definice a výklad pojmů vycházejí z praktických poznatků z územně plánovací praxe, z oborových metodických pomůcek, 
norem a dalších veřejně dostupných oborových zdrojů nad rámec platné legislativy.  

a) Administrativa 

Tento pojem je podrobně definován z důvodu specifičnosti činností, které lze do této množiny zahrnout. Administrativu 
nelze jednoznačně podřadit do občanského vybavení, neboť ne vždy jde o službu vykonávanou v  přímém kontaktu 
s klienty. Naopak často může jít o podpůrnou činnost související s jinými druhy aktivit. Administrativní prostory tak 
mohou být součástí např. výrobních či sportovních areálů. 

b) Drobná architektura 

Pojem využitý v ÚP z důvodu agregované regulace většího souboru staveb, které mají určité společné vlastnosti. Předně 
jsou umísťovány zpravidla do veřejných prostranství, popř. v návaznosti na ně. V těchto prostranstvích slouží především 
tomu, že zvyšují estetickou a uživatelskou hodnoty ploch, do kterých jsou umísťovány. Právě optikou tohoto kritéria 
musí být budoucí záměry posuzovány. Veřejná prostranství je třeba chránit před nevhodnou zástavbou a nesmí do nich 
být tak umísťovány objekty samoúčelné. Tedy objekty, které sami pro svůj provoz pouze využívají výhodné polohy na 
veřejném prostranství, ale jejichž hlavním účelem není zvýšení uživatelské hodnoty takového prostranství (typicky 
nežádoucími prvky ve veřejných prostranstvích jsou nejrůznější reklamní poutače apod.).  

c) Drobná a řemeslná výroba 

Kategorie aktivit, jejíž definice slouží k odlišení od výroby lehké. Zatímco u lehké výroby se předpokládá vysoko 
objemová produkce vyžadující kapacitní dopravní infrastrukturu schopnou obsloužit plochy s přípustnou lehkou výrobou 
intenzivní kamionovou dopravou, drobná a řemeslná výroba takové nároky nevyvolává. Mantinely pro drobou a 
řemeslnou výrobu určuje právě její vliv na okolí. Nemůže dosahovat takového počtu zaměstnanců, aby zásadně přitížila 
(v porovnání se současným stavem) stávající dopravní infrastruktuře v jejím okolí. Ať už jde o její zásobování vstupními 
surovinami, dopravu finálních produktů, nebo dojížďku zaměstnanců.  

d) Drobné doplňkové stavby 

Pojem využitý v ÚP z důvodu agregované regulace většího souboru staveb, které mají dva hlavní společné znaky. Prvním 
znakem je jejich podružná hmota vůči hlavní stavbě, pokud je hlavní stavba již na pozemku přítomna. Druhým znakem 
je účel stavby, kterým není samotné hlavní, přípustné či podmíněně přípustné využití plochy. Drobné doplňkové stavby 
slouží k provádění souvisejících aktivit navázaných hlavně na provoz a údržbu pozemku a hlavní stavby. Jestliže je tedy 
hlavní stavbou na pozemku rodinný dům, drobnou doplňkovou stavbou může být garáž, neboť garážování auta je 
aktivitou související s provozem rodinného domu, tedy s naplněním hlavní funkce pozemku, a to bydlení. Pokud by do 
plochy pro bydlení byl umístěn jakožto dominantní stavba parkovací dům, nejde v tom případě o drobnou doplňkovou 
stavbu, neboť parkování v tak velkém rozsahu nemůže být aktivitou pouze zajišťující provoz pozemku, resp. hlavní stavby 
na ní stojící. Parkovací dům tak potom bude stavbou hlavní. Toto rozlišení má smysl při aplikaci prostorové regulace,  
kde se požadavky na umístění staveb často vztahují pouze na hlavní stavby. 



Územní plán Ohníč | odůvodnění návrhu pro opakované veřejné projednání 

80 | šindlerová  I  felcman   

e) Drobné objekty občanského vybavení 

Pojem využitý v ÚP z důvodu agregované regulace většího souboru staveb, které mají dva hlavní společné znaky. Prvním 
znakem je jejich umísťování zpravidla do veřejných prostranství, popř. v přímé návaznosti na ně. Druhým znakem je 
jejich podružná hmota a s tím související omezená kapacita jejich provozu. Drobný objekt občanského vybavení nemůže 
poskytovat komplexní služby, jeho omezené prostory stačí k poskytování pouze dílčího, velmi úzkého sortimentu zboží 
či služeb. Z toho důvodu je zpravidla umísťován přímo do místa, kde lze poptávku po předmětném konkrétním 
sortimentu očekávat z povahy samotného místa.  

f) Dvojdům / řadové domy 

Definice sloužící k zamezení spekulativního zneužívaní definice rodinného domu uvedené v § 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., 
která připouští v rodinném domě až tři samostatné byty. V rodinném domě jsou tři byty uspořádány zpravidla tak, že 
spolu sdílí společné prostory a užívají společnou zahradu. Takovýto – byť objemnější – rodinný dům může zapadat do 
standardní zástavby rodinných domů. Oproti tomu řadové domy mají zásadně jiný charakter, když vedou k vytvoření 
menších pozemků a zahušťují zástavbu do takové míry, která může být už v některých plochách nežádoucí. 

g) Hlavní stavba 

Definice hlavní stavby je odvozena ze stejných východisek jako definice drobné doplňkové stavby. 

h) Krátkodobé ubytování vyššího standardu typu hotel nebo penzion  

Definice je odvozená od Oficiální jednotné klasifikace ubytovacích zařízení České republiky, což je dokument vydávaný a 
pravidelně aktualizovaný Asociací hotelů a restaurací České republiky, a to na základě Usnesení vlády ze dne 17. 7. 1999 
č. 717 a za podpory Ministerstva pro místní rozvoj ČR a České centrály cestovního ruchu – CzechTourism. Jde tak o 
všeobecně sdílený oborový dokument kategorizující typy ubytovacích zařízení v ČR. Některé standardy kladené na 
jednotlivé třídy ubytovacích zařízení v tomto dokumentu mají vliv na prostorové a architektonické parametry těchto 
zařízení, které mohou být posuzovány v navazujících řízeních. Typickým příkladem je nepřípustnost sdíleného sociálního 
zařízení pro více pokojů u penzionů třídy *** a více.  

i) Lehká výroba 

Definice lehké výroby je odvozena ze stejných východisek jako definice drobné a řemeslné výroby. 

j) Nadzemní podlaží 

Definice vychází z normy ČSN 73 4301 – Obytné budovy. Při regulaci výšky počtem podlaží je třeba zabránit 
spekulativnímu vydávání nadzemních podlaží za podlaží podzemní. Tato exaktní definice tomu zabraňuje, když 
jednoznačně stanoví, nakolik stačí, aby bylo podlaží po svém obvodu nad úrovní terénu, aby šlo již o podlaží nadzemní. 

k) Občanské vybavení veřejné 

Definice vycházející ze Stavebního zákona, a to jeho definice veřejné infrastruktury. Východiskem pro specifickou definici 
v ÚP je odlišnost veřejného občanského vybavení jakožto podmnožiny občanského vybavení. V použitém ustanovení 
Stavební zákon definuje právě tuto specifickou podmnožinu občanského vybavení, a to jako jeden z  prvků veřejného 
vybavení (spolu s dopravní a technickou infrastrukturou a veřejnými prostranstvími). Pojem občanské vybavení bez 
dalšího přívlastku má obecně nicméně širší význam a zahrnuje i klasické komerční provozy, jako jsou obchody, služby, 
zábavní zařízení, restaurace apod. U některých ploch je vhodné fixovat jejich využití pouze na podmnožinu veřejného 
občanského vybavení.  

l) Občanské vybavení: 

Definice občanského vybavení je odvozena ze stejných východisek jako definice veřejného občanského vybavení.  

m) Objekty drobného obchodu, služeb a administrativy 

Pojem, který napomáhá liberalizovat režim ploch určených primárně pro bydlení, aniž by ohrozil hlavní, tedy obytnou 
funkci takovýchto ploch. Umístění objektu určeného primárně pro provoz obchodu, poskytování služeb či provádění 
administrativních činností v zásadě nemusí představovat pro svoje okolí v obytné ploše žádný problém. A to i v případě, 
že jde o objekt srovnatelně hmotný/objemný, jako jsou rodinné domy v jeho okolí. Aby bylo minimalizováno riziko, že 
provoz takového objektu bydlení v okolí ohrozí, je stanoven omezující parametr zaměřující se na dopravní obsluhu 
takového objektu. Použitý výraz „řádově větší dopravní zátěž“ navádí správní orgán k přesnějšímu řešení hraničních 
otázek. Bude-li takový objekt umísťován na obytnou ulici napojující cca 20 rodinných domů (tzn. zatíženou cca 40 jízdami 
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osobních automobilů v obou směrech denně), provozy s očekávaným počtem klientů (zaměstnanců, dodavatelů) v řádu 
několika desítek denně jsou ještě akceptovatelné. 

n) Podíl nezastavěné části stavebního pozemku 

Pojem využitý v prostorové regulaci, zajišťující žádoucí míru nezastavěnosti pozemků v jednotlivých plochách. Podíl se 
liší dle jednotlivých druhů ploch, a to dle přípustnosti vyšší či nižší hustoty zástavby.  

o) Podkroví 

Liberálně pojatá definice podkroví umožňující i navýšená podkroví, která na podstatné části podlahové plochy splňují 
požadavky na minimální světlou výšku podlaží. Tato definice odpovídá současným trendům výstavby a zároveň 
napomáhá k zachování venkovského charakteru zástavby. Tím, že umožňuje stavět domy s komfortně využitelným 
podkrovím, vede k efektivnějšímu využití pozemků umístěním vícepodlažní stavby a zároveň neodrazuje od využívání 
šikmých střech. 

p) Přidružená nerušící výroba 

Definice výrobních činností, které jsou podmínečně přípustné v plochách bydlení, a z toho důvodu je nutné jejich 
přísnější vymezení. Zásadním znakem je objem prostorů, který tento typ výrobních činností vyžaduje. Pokud jde 
o přidruženou nerušící výrobu v plochách bydlení, musí tento objem odpovídat okolním stavbám pro bydlení. Takovéto 
omezení ochraňuje urbanistickou strukturu zástavby v ploše, a zároveň výrazně omezuje intenzitu činnosti na řemeslné, 
dílenské provozy, bez využití objemných technologií. 

q) Přístřešek 

Typ stavby, který může nabývat mnoha forem a účelů. Vzhledem k tomu, že tímto územním plánem je jeho umístění 
připuštěno ve většině ploch vymezovaných v nezastavěném území, bylo nutné zamezit zneužívání tohoto pojmu pro 
umísťování staveb určených pro činnosti, které obecně nejsou v nezastavěném území přípustné (typicky jde o bydlení, 
rekreaci, trvalé skladování plodin či trvalé ustájení zvířat).  

r) Původní terén 

Pojem využitý v rámci výškové regulace a zabraňující nepřiměřeným terénním úpravám a následně nevhodnému 
umísťování staveb na uměle navýšený terén. Při posuzování toho, zda stavba splnila absolutní výškovou regulaci 
stanovenou v metrech, musí správní orgán zohlednit i projektované terénní úpravy. Pokud terénní úpravy nejsou 
součástí projektu a byly provedeny bez správního řízení (na základě § 80 odst. 3 písm. a) Stavebního zákona), i takové 
terénní úpravy musí být správním orgánem při posuzování výšky zohledněny.  

s) Samozásobitelství 

Důvodem stanovení definice je jednoznačnost aplikace pojmu pro regulaci provozování chovatelství a pěstitelské 
činnosti v plochách bydlení (BH, BV, BI), v plochách rodinné rekreace (RI), v plochách smíšených obytných (SV) 
v plochách zahrad obytných (ZO) či zahrad rekreačních (ZR). Důvodem stanovení definice je, aby na výše zmíněných 
plochách nebylo chovatelství a pěstitelské činnosti provozovány ve velkém objemu, zpravidla pro komerční účely a jako 
podnikatelská aktivita. Tedy v objemu, který by mohl jakkoli narušit pohodu bydlení případně rekreace v daných typech 
ploch zejména hlukem a zápachem z chodu domácího zvířectva, vyšším výskytem hmyzu či zvýšenou dopravní zátěží, 
včetně dopravy nákladní a dopravy zemědělské techniky. 

t) Související dopravní infrastruktura 

V rámci nastavení režimu přípustnosti jednotlivých systému dopravní infrastruktury (DI) a technické infrastruktury (TI) 
bylo využito roztřídění na dvě kategorie – související dopravní a technická infrastruktura a dopravní a technická 
infrastruktura nadřazených systémů. Oba pojmy je třeba vykládat ve vzájemné souvislosti. Ze vztahu obou kategorií je 
zřejmá dělící hranice, která by měla být při umísťování jednotlivých systému DI a TI respektována.   

u) Související technická infrastruktura 

Definice související technické infrastruktury je odvozena ze stejných východisek jako definice související dopravní 
infrastruktury.  
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v) Stavební čára 

- Závazná stavební čára 

- Nezávazná stavební čára 

Definice jednoho ze základních urbanistických nástrojů regulace výstavby. V měřítku ÚP není možné stavební čáru přímo 
vymezovat, tedy zakreslovat a kótovat ve výkresové části dokumentace. Při stanovení prostorové regulace nicméně 
může být tento parametr využit s tím, že až v navazujících řízeních je správní orgán povinen stavební čáru v území 
konkrétně nalézat a umístění posuzované stavby vůči ní porovnávat.  

w) Ustupující podlaží 

Definice vychází z východiska, že ustupující podlaží by mělo obdobně jako šikmá střecha stavbu směrem vzhůru 
objemově zmenšovat. Ustupující podlaží je na území obce Ohníč připuštěno ve dvou plochách s rozdílným způsobem 
využití. V ploše bydlení příměstského (BI) (pouze v sídle Ohníč) se vztahuje na zástavbu rodinnými domy, u kterých 
nepostačí ustoupení pouze u stěny přiléhající k veřejnému prostranství. Z toho důvodu je požadavek formulován na 
ustoupení na min. 60 % obvodu stavby. Dále je ustupující podlaží připuštěno v plochách smíšených obytných 
venkovských (SV) (taktéž pouze v sídle Ohníč), kde jsou tyto plochy vymezeny podél hlavní ulice na Křemýž. Pro dosažení 
žádoucího efektu ustupujícího podlaží (tedy vizuální odlehčení hmoty zástavby) v této lokalitě postačí ustoupení pouze 
z čelní strany budov směřující k veřejnému prostranství. 

x) Uživatelé plochy 

Pojem využitý pro stanovení kapacit vybraných staveb a zařízení, a to na základě stanovení okruhu jeho uživatelů. Termín 
je třeba vykládat s ohledem na stav plochy před posuzovanou stavební akcí. Jestliže je tedy v plochách bydlení přípustné 
umísťovat sportoviště sloužící zejména uživatelům dané plochy, jde o uživatele plochy ještě před realizací tohoto hřiště 
(tedy stávající obyvatele plochy, jejich návštěvníky apod.). Pochopitelně nelze do této plochy umísťovat obecní stadion 
s tím, že uživatelé plochy budou po jeho umístění právě všichni občané obce navštěvující obecní stadion. 

y) Venkovský charakter zástavby 

Komplexní definice charakteru a struktury venkovské zástavby upravená pro kontext obce Ohníč. Aniž by bylo nutné 
využívat číselné regulativy, mnohdy v měřítku ÚP neflexibilní a vyvolávající nepřiměřené tvrdosti, navádí použití tohoto 
pojmu a jeho definice správní orgány k přesnějšímu posuzování staveb z pohledu jejich souladu s okolní zástavbou. 
Jednotlivé rozepsané znaky mohou být novodobou zástavbou modifikovány či parafrázovány, nicméně neměly by být 
v jejich celkovém kontextu takovou zástavbou zcela ignorovány či dokonce popřeny. 

z) Veřejná dopravní a technická infrastruktura nadřazených systémů 

Definice veřejné dopravní a technické infrastruktury nadřazených systémů je odvozena ze stejných východisek jako 
definice související dopravní infrastruktury.  

aa) Víceúčelový dům 

Jednoduchá definice napomáhající správním orgánům přesně posoudit, zda je umísťovaný dům monofunkční či 
víceúčelový. V některých plochách je žádoucí vyloučit monofunkční domy pro bydlení, aby byla plocha využita i pro 
doplnění občanského vybavení, popř. pracovních míst. 

bb) Zemědělská výroba rostlinná 

cc) Zemědělská výroba živočišná 

Definice, vyplývající ze všeobecně uznávaného a zaužívaného třídění odvětví zemědělské výroby (definice formulovány 
s použitím portálu Ministerstva zemědělství ČR www.eagri.cz), stanovená zejména z důvodu jednoznačného vyloučení 
zemědělské výroby živočišné z některých druhů ploch. Zemědělská výroba živočišná představuje totiž zpravidla vyšší 
zátěž území hlukem a zápachem, než zemědělská výroba rostlinná. Pro ÚP Ohníč v některých druzích ploch připouští 
pouze rostlinnou zemědělskou výrobu a pro účely navazujících správních řízení je tak nutné tyto dvě odvětví zemědělské 
výroby jednoznačně odlišit. 

k § 002 

Pro aplikaci ÚP Ohníč jsou nastavena kolizní pravidla analogická k pravidlům používaným při aplikaci právních předpisů. 
V obsáhlé množině výroků, které obsahuje jeden územní plán, obvykle dochází k tomu, že se dostávají jednotlivá pravidla 
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do vzájemného střetu. Tato situace je obvyklá i v rámci legislativy. Z toho důvodu odvodila právní věda kolizní pravidla 
při aplikaci právních předpisů, která případné střety řeší. V rámci aplikace územního plánu se uplatní 
především kolizní pravidlo přednosti speciálního pravidla před pravidlem obecným. V právní vědě je toto pravidlo 
latinsky označováno lex specialis derogat generali. 

V písm. a) a b) je toto pravidlo podrobně rozepsáno. Pod písm. a) je pravidlo vztaženo na situace, kdy více pravidel 
upravuje režim obdobné činnosti. Příkladem můžou být přípustné činnosti v plochách BI – bydlení příměstské. Přípustné 
jsou "objekty drobného obchodu, služeb a administrativy". Mezi služby se standardně řadí i ubytování, ostatně definice 
předmětného pojmu ubytování nevylučuje. Nicméně na plochy BI se vztahuje i speciální pravidlo přímo upravující režim 
ubytování, když připouští "krátkodobé ubytování vyššího standardu typu hotel nebo penzion s kapacitou max. 25 lůžek". 
V případě, že bude v území posuzován záměr odpovídající svou povahou ubytování, je tedy třeba, aby splnil podmínky 
speciálního pravidla upravujícího režim ubytování v plochách BI.  

Pod písm. b) je obdobně rozepsána situace, kdy se překrývá více území, přičemž každé území má svá specifická 
pravidla. Typickým příkladem je území ÚSES, které jsou vymezeny překryvně nad vymezením ploch s rozdílným 
způsobem využití. Zatímco např. v plochách NL – les je připuštěno umístění veřejné dopravní a technické infrastruktury, 
pokud je na této ploše navíc vymezen ÚSES, uplatní se přísnější pravidlo formulované v § E15. Tedy přípustnost staveb 
pouze za podmínky, že neomezí funkčnost skladebné části ÚSES jako celku. 

Pod písm. c) je korigován režim přednosti speciálních pravidel před obecnými zavedením přednosti pravidla 
nadřazeného před pravidlem podřízeným. Toto pravidlo odpovídá koliznímu pravidlu v právní vědě lex superior derogat 
inferiori. Struktura závazné části ÚP Ohníč řadí do kapitol B a C.1 obecná pravidla, která ovšem představují interpretační 
rámec pro pravidla konkrétní, zakotvená v ostatních kapitolách ÚP. Byť jsou to tedy pravidla obecnější, nelze jejich 
aplikaci vyloučit, popř. připustit pouze za situace, kdy neexistuje vhodné konkrétní pravidlo. Jde o pravidla nadřazená 
ostatním a musí být vždy zohledňována. Ostatní pravidla musí být vykládána tak, aby odpovídala duchu těchto 
nadřazených pravidel.  

G.2. Vymezení zastavěného území  

k § A01 

Zastavěné území je v ÚP Ohníč vymezeno v souladu s § 58 Stavebního zákona, a to k rozhodnému datu stavu katastru 
nemovitostí 1. 5. 2021, na podkladě digitalizované polygonované katastrální mapy (katastrální území Ohníč) a analogové 
katastrální mapy (katastrální území Křemýž) poskytnuté ČÚZK, stav k 1. 5. 2021.  

Do zastavěného území jsou v souladu s § 58 odst. 2. Stavebního zákona zahrnuty 

a) pozemky v intravilánu, přičemž rozsah intravilánu nemusel být redukován, protože na území obce Ohníč se 
nenachází žádné vinice, chmelnice, pozemky zemědělské půdy určené pro zajišťování speciální zemědělské 
výroby (zahradnictví) ani pozemky přiléhajících k hranici intravilánu navrácené do orné půdy nebo do lesních 
pozemků,  

b) pozemky vně intravilánu, a to zastavěné stavební pozemky, stavební proluky, pozemní komunikace nebo jejich 
části, ze kterých jsou vjezdy na ostatní pozemky zastavěného území, ostatní veřejná prostranství a další pozemky, 
které jsou obklopeny ostatními pozemky zastavěného území (na území obce Ohníč se nenacházejí žádné 
pozemky vinic, chmelnic ani zahradnictví). 

V případě ÚP Ohníč se zastavěné území vymezení postupem dle § 58 Stavebního zákona nad aktuální katastrální mapou 
zásadně neliší od hranice intravilánu z roku 1966. Je to dáno velmi malou dynamikou stavební činnosti v obci. Největším 
novodobým stavebním boomem prošla obec v první polovině 20. století v souvislosti s rozvojem těžby hnědého uhlí 
v Ohníči i v sousedních obcích. S útlumem hornictví po roce 1978 ztratila obec svou původní atraktivitu a stavební rozvoj 
se téměř zastavil. Obec však zůstala atraktivní pro zemědělství a jako rekreační zázemí okolních měst Bílina, Teplice, ale 
také Most nebo Ústí nad Labem. Není proto náhodou, že nad rámec intravilánu z roku 1966 se zastavěné území rozšířilo 
zejména o zemědělský areál v Křemýži či o chatovou osadu v Pňovičkách a chatovou osadu v Ohníči-Němečkách. 
V souladu s platnou legislativou se součástí zastavěného území nově staly všechny samoty na území obce, nebo i 
zbořeniště bývalého letohrádku Ladenburg severně od Křemýže.  Přibylo také několik pozemků větších zahrad, které 
jsou pod společným oplocením a užíváním s přilehlými staršími rodinnými domy. 
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Schéma vymezení zastavěného území (podklad: katastrální mapa © ČÚZK, 2021) 

G.3. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho 
hodnot 

k § B01 

Základní koncepce rozvoje území představuje souhrn základních pravidel, která jsou dále v ÚP Ohníč podrobně 
rozvedena v konkrétních ustanoveních. Jejich význam je dvojí. V rozměru koncepčním zakotvují hlavní principy, dle 
kterých bylo navrženo řešení ÚP Ohníč. V rozměru aplikačním stanovují základní principy, v jejichž duchu mají být 
jednotlivá navazující konkrétní ustanovení v rámci rozhodování v území interpretována.  

ad a), b), c) 

V ustanovení je zakotvena základní koncepce rozvoje sídel, ze kterých se skládá obec Ohníč. Je zakotveno rovnocenné 
postavení dvou největších sídel v obci, a to Ohníče a Křemýže. Historicky jde o dvě sídla s obdobným významem, 
přičemž obě sídla jsou ze všech sídel na území obce nejlidnatější, a tedy významově nejdominantnější. Navíc jsou to 
jediná dvě sídla (s výjimkou sídla Tuchlov, které je celé tvořené areálem dětského domova), kde se nachází občanské 
vybavení a zároveň jsou to jediná dvě sídla komplexně vybavená technickou infrastrukturou (vodovod, kanalizace, 
plynofikace).  Historicky byla dominantnějším sídlem Křemýž, v současnosti se občanské vybavení koncentruje více 
v sídle Ohníč, jehož význam stoupl a převýšil význam Křemýže v 1. polovině 20. století, v souvislosti s rozvojem hlubinné 
těžby hnědého uhlí právě v okolí Ohníče. V Ohníči byly budovány nejen výrobní závody na těžbu a úpravu uhlí, ale také 
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bytové a rodinné domy pro horníky a jejich rodiny. Ohníč se tak rozrostl na velikost srovnatelnou s Křemýží. Význam 
Křemýže, jako tradičně zemědělské obce, v té době naopak poklesl, protože pracovní síly ze zemědělství odcházely do 
podstatně lépe placeného hornictví. Důsledkem je kromě stagnace rozvoje Křemýže rovněž množství ladem ležících 
zemědělských pozemků na území obce i v okolí. 

Na úrovni koncepce ÚP lze obě sídla vnímat jako rovnocenná, obě s obdobnými nároky na rozvoj občanského vybavení 
i dalších veřejných infrastruktur. Je zřejmé, že vzhledem k jejich velikosti nemohou disponovat obě sídla kompletním 
výčtem občanského vybavení, z toho důvodu je stanoveno pravidlo, které by mělo vést ke sdílení občanského vybavení 
oběma sídly, ať už se nachází v jednom či druhém sídle. 

 

Schéma struktury sídel na území obce Ohníč (podklad: budovy z katastrální mapy © ČÚZK, 2017) 

Prostorově oddělená sídla Pňovičky, Tuchlov, Dolánky, Mlýn Dolánky či Mlýn Křemýž je stanoveno přednostně 
stabilizovat v jejich zastavěných územích a dále plošně nijak významně nerozvíjet. Tato zásada je odůvodněna potřebou 
racionálního plánování veřejných investic, které je přirozeně efektivnější koncentrovat v sídlech větších, s větším 
množstvím uživatelů. ÚP však přirozeně plně respektuje historicky vzniklá odloučená sídla, nicméně nepřipouští jejich 
rozvoj zvyšující nákladnost výstavby a údržby veřejných investic a zároveň zvyšující náročnost dopravní obsluhy území 
obce. 

Důvody pro stanovení koncentrace rozvojových aktivit obce, tedy rozvoje bydlení, občanského vybavení a ekonomických 
aktivit, včetně rozvoje veškeré související veřejné infrastruktury, zejména pak dopravní infrastruktury, technické 
infrastruktury a veřejných prostranství, do hlavních sídel obce Ohníč a Křemýž jsou (1) jejich dominantní velikost, (2) 
koncentrace převažujícího podílu všech obyvatel obce v těchto sídlech, (3) lokalizace veškerého občanského vybavení 
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v těchto sídlech, (4) koncentrace ekonomických aktivit a pracovních příležitostí v těchto sídlech, především v sídle Ohníč, 
(5) komplexní vybavení těchto sídel technickou infrastrukturou  s možnostmi navýšení jejích kapacit a v neposlední řadě 
(6) zachování historické kontinuity vývoje sídelní struktury, v níž vždy obě sídla tvořila jádro a těžiště sídelní struktury 
obce a kde vždy bydleli v podstatě všichni obyvatelé obce. 

Z ustanovení pod bodem a) a b) přirozeně vyplývá, že bylo hodnoceno jako nežádoucí zakládat na území obce nová sídla.  

Souhrnně vychází z ustanovení a), b) a c) princip řešení ÚP Ohníč, který respektuje stávající sídelní strukturu obce Ohníč 
a nenavrhuje její změnu. Ke změně (doplnění) sídelní struktury obce není žádný reálný důvod. 

ad d) 

Ve vyjmenovaných sídlech Ohníč, Křemýž, Pňovičky a Dolánky převažuje dlouhodobě jejich obytná funkce nad všemi 
ostatními. V Ohníči sice existuje významný výrobní areál společnosti HET a Pňovičky jsou z části tvořené chatovou 
osadou, nicméně při celkovém posouzení obytná funkce ve všech těchto sídlech dominuje. Tento stav je standardní u 
většiny obdobně velkých obcí, ve většině případů slouží tyto obce především k bydlení. Režim na jejich území by tomu 
měl být podřízen. Případné další funkce – typicky výroba v Ohníči – by se měla držet v mantinelech, které zásadně 
nezhoršují podmínky pro bydlení v obci. Není možné, aby jiné aktivity ve jmenovaných sídlech dosáhly takové intenzity, 
že by převládly nad dnes dominantním bydlením a změnily tak charakter sídla. Nejvíce může takové riziko vyvolávat 
rozvoj výrobních aktivit, ale i velmi intenzivní rozvoj turistiky (např. v návaznosti na zámek v Křemýži) by mohl obytnou 
funkci sídla ohrozit. Optikou této zásady by tak měly být posuzovány významné záměry na rozvoj jiných než obytných 
aktivit v těchto sídlech. 

ad e) 

Všechna sídla obce Ohníč si zachovala primárně venkovský charakter, který není novou zástavbou (s výjimkou zástavby 
výrobního areálu v Ohníči) nijak zásadně narušován. Tento charakter je v rámci řešení ÚP vnímán jako zásadní hodnota, 
kterou je žádoucí zachovat. Ohníč je menší obcí poskytující pro své obyvatele klidné obytné prostředí, v jejich hlavních 
sídlech je zachována racionálně rozvíjená uliční síť rozvíjející se v návaznosti na původní historická jádra sídel, která jsou 
svou strukturou rostlá. V sídle Ohníč je určující pro její charakter především historicky rostlá zástavba staré Ohníče a 
také Němeček, v sídle Křemýž jde o zástavbu v jádru kolem návsi s kostelem sv. Petra a Pavla. Obě tato centra zástavby 
jsou určující pro vysokou kvalitu prostředí obce. Kolem nich se nachází obytná zóna převážně menších rodinných domů 
na menších pozemcích. Většina domů vykazuje společné znaky obvykle spojené právě s venkovskou zástavbou, ať už jde 
o převažující přízemní zástavbu se sedlovými či polovalbovými střechami, umístění hlavních staveb na kraji pozemku, 
zachování užitných dvorků a zahrad. V této rostlé části zastavěného území obce tak bylo určeno, že tento charakter má 
být zachován. V obytné části obce by tak nemělo docházet k umísťování staveb se zcela novodobým architektonickým 
ztvárněním, které se nijak nesnaží přizpůsobit stávajícímu venkovskému charakteru obce. To samé platí i pro nežádoucí 
zahušťování zástavby například v podobě souborů bytových domů, které by narušily dosavadní charakter zástavby i 
intenzitu využití území. 

ad f) 

Výrobní areál HET v sídle Ohníč je poměrně významnou hodnotou na území obce, jde o velkého zaměstnavatele, který 
představuje i pro samotné obyvatele obce příležitost pro jejich ekonomické uplatnění. Nebylo by tedy v žádném případě 
vhodné tento areál v ÚP jakkoliv popírat. Již pod bodem d) je nicméně vysvětleno, že primárně obytný charakter sídla 
představuje pro aktivity v areálu určité mantinely. V současnosti nevyvolává vztah sídla s výrobním areálem žádné 
zásadní problémy a ÚP tak směřuje ke stabilizaci tohoto vztahu. V ostatních sídlech není intenzivní výroba provozována 
a není proto navržen ani její plošný rozvoj. 

ad g) 

Obec Ohníč se vyznačuje velmi hodnotnou okolní krajinou, poměrně topograficky členitou, s intenzivním střídáním 
ploch lesů, luk a polí, vysokým zastoupením další rozptýlené krajinné zeleně. Tato rozmanitá krajina představuje jednu 
ze zásadních hodnot území obce, na které je postaven rozvojový potenciál obce (tedy jak udržení stávajících obyvatel a 
jejich potomků, tak přilákání obyvatel nových). Aby byla tato hodnota co nejvíce využita, je třeba posilovat vztah 
místních obyvatel k okolní krajině, posilovat identifikaci obyvatel s touto krajinou. Toho lze dosáhnout především 
doplňováním cestní sítě, zlepšování podmínek pro rekreaci v krajině, ale i umísťování specifických staveb a zařízení 
posilujících tento vztah (rozhledny, pomníky, umělecké instalace apod.). Přitom je třeba zohlednit i to, že celá krajina 
má bohatou hornickou historii, která může vztah obyvatel ke krajině ještě dále rozvíjet. Optikou této zásady je třeba 
posuzovat např. i případné stavby v nezastavěném území, hraniční z pohledu posouzení jejich souladu s regulativy ÚP. 
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ad h) 

Lom Dolánky představuje na území obce významnou zátěž, především z pohledu nákladní automobilové dopravy 
projíždějící přímo přes obec směrem k silnici I/13. Ze strany obce tak není zájem, aby byla těžební aktivita v lomu plošně 
rozvíjena. Územní plán respektuje stávající povolení k hornické činnosti, kterými provozovatel lomu disponuje, nicméně 
není v zájmu obce, aby byla vydána další povolení umožňující rozšíření těžby jak plošné, tak do hloubky.  

k § B02 

Jak bylo řečeno v odůvodnění § B01, význam ustanovení zakotvených v základní koncepci rozvoje území je dvojí – 
koncepční a aplikační. Ustanovení § B02 se vztahuje na jejich koncepční rozměr, a to stanovením pravidla zajišťujícího 
integritu ÚP Ohníč i v případě jeho budoucích změn. Dle obecné metodiky územního plánování je možné měnit územní 
plán jen způsobem, který nemění jeho základní koncepci. Tedy základní koncepci rozvoje území a základní koncepci 
ochrany a rozvoje hodnot. Pokud se politické vedení obce rozhodne k takovým změnám, které by tuto základní koncepci 
ÚP měnilo (např. by se rozhodlo založit nové sídlo), muselo by tak učinit pořízením nového ÚP. Ustanovení § B02 
zajišťuje, že nemůže dojít ke změnám konkrétních ustanovení v kapitolách C až K ÚP Ohníč, které by byly v rozporu se 
základní koncepcí. Kdyby k tomu došlo, toto ustanovení stanoví jejich neaplikovatelnost vyplývající z jejich hierarchicky 
nižšího postavení, obdobně jako v případě obecného kolizního pravidla výkladu právních předpisů lex superior derogat 
inferiori. 

k § B03 

ad a) 

Území obce vykazuje poměrně vysoký koeficient ekologické stability (KES = 1,12 – vcelku vyvážená krajina). Je to dáno 
pestrou mozaikou polí, luk a extenzivních sadů, přírodní zeleně i lesů. Spolu se zvlněným reliéfem tvoří tato mozaika 
hodnotnou krajinnou strukturu, která významně zvyšuje kvalitu životního prostředí v obci. Toto obecné ustanovení 
zajišťuje, že jakékoliv významnější záměry na změnu ve využití pozemků v nezastavěném území by neměly vést k jeho 
homogenizaci a z toho plynoucího narušení výše popsané význačné hodnoty území. 

ad b) 

ÚSES vytváří jeden ze základních pilířů kostry ekologické stability každého území. ÚP Ohníč vymezuje ÚSES, přičemž nyní 
nefunkční prvky nebo jejich části vymezuje jako návrhové plochy změn v krajině a zároveň je řadí mezi veřejně prospěšná 
opatření. Tím stanoví jejich maximální prioritu v případě realizace změn v krajině.  

ad c) 

Pro kompozici krajiny stanovenou v ÚP Ohníč představuje tok řeky Bíliny jeden ze základních územních prvků. Korytem 
řeky je veden lokální biokoridor LBK 2 a LBK 3 a je na něm umístěno i vložené biocentrum LBC 6. Kolem koryta řeky jsou 
vymezeny vesměs přírodní plochy umožňující rozliv v případě povodňového stavu. Vedle přírodní a krajině-kompoziční 
role představuje řeka Bílina i významnou turistickou atraktivitu a atraktivitu každodenní rekreace, jejíž potenciál je 
žádoucí – citlivě a v souladu se zájmy ochrany přírody a krajiny – využívat. V případě ÚP Ohníč jde především o vymezení 
koridoru pro cyklostezku, dále lze na vhodných místech navázaných na řeku akceptovat stavby a zařízení pro vodáctví, 
rybaření či jiné formy relaxace u vody. Obecně může být tento typ staveb v plochách v nezastavěném území umísťován, 
v tomto ustanovení je deklarován specifický režim v území navázaném na řeku Bílinu. 

ad d) 

Princip vztahující se na výstavbu v nových zastavitelných plochách. Důvodem je ochrana zemědělských půd a lesů, které 
pokrývají podstatnou část nezastavěné krajiny obce v jejím bezprostředním okolí a představují pro území obce 
nezastupitelnou hodnotu. Ve světle tohoto ustanovení je nutné koordinovat výstavbu a interpretovat ustanovení 
prostorové regulace. K parcelaci v zastavitelných plochách je nutné přistupovat komplexně, nepřipustit vznik zbytkových 
a nevyužitelných ploch a tím snižovat kapacitu zastavitelných ploch. 

ad e) 

Územním plánem jsou podrobně řešeny aleje a stromořadí v krajině. Jde o významný kompoziční prvek v krajině, navíc 
s dalšími funkcemi (zvyšování uživatelského komfortu cest v krajině, protierozní funkce, ekologické funkce aj.). Toto 
ustanovení zakotvuje do základní koncepce dílčí opatření týkající se ochrany stávajících stromořadí a návrhu nových 
stromořadí, které je vymezeno graficky v hlavním výkrese a režim je k němu stanoven v koncepci uspořádání krajiny. 
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Zvlášť určující pro kompozici krajiny a krajinný ráz obce Ohníč je přitom komponovaná barokní krajina okolo Křemýže. 
Její nedílnou součástí je i systém alejí radiálně se rozbíhajících do krajiny od areálu zámku v Křemýži, jako středobodu 
této barokní kompozice. Kompozičně nejvýznamněji se přitom uplatňuje alej mezi areálem zámku v Křemýži a 
zámečkem Tuchlov. 

 
Schéma hlavních kompozičních vazeb v krajině obce Ohníč (podklad: budovy z katastrální mapy © ČÚZK, 2017) 

k § B04 

ad a) 

Důvodem ustanovení je pochopitelná potřeba chránit dochované historické hodnoty nemovitých kulturních památek 
nacházejících se na území obce. V ÚP Ohníč jsou tyto stavby zařazeny do ploch s rozdílným způsobem využití, jejichž 
prostorová regulace upravuje širší území, s větší rozmanitostí zástavby, která se zpravidla nevyznačuje tak vysokou 
kulturní hodnotou. Z toho důvodu je i prostorová regulace nastavena pro tyto plochy v obecnější rovině. Je ovšem 
zřejmé, že při změnách předmětných chráněných staveb, popř. při stavbách v jejich blízkosti je třeba uplatňovat přísnější 
režim. Ten je pochopitelně dán samotnou legislativou, konkrétně zákonem o státní památkové péči. Tímto ustanovením 
se ÚP Ohníč k památkové ochraně předmětných objektů hlásí a v obecné rovině podává návod na její provádění 
v navazujících řízeních. Stavební aktivita by neměla být ani v u památkově chráněných staveb absolutně zapovězena, 
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nicméně vždy by měla hledat formy, které ctí historické hodnoty těchto staveb, odkazují na ně a nesnaží se vůči nim 
vymezovat, přehlušovat je, případně na nich pouze parazitovat.  

ad b) 

Jako jedna z dalších důležitých kulturních hodnot byla v obci identifikována její hornická minulost. Na území obce Ohníč 
probíhala těžba hnědého uhlí hlubinnou metodou již od konce 19. století. Na území obce byly vybudovány 2 hlubinné 
štoly, Karolina I a Svornost. V roce 1895 byly zahájeny práce na štole Císaře Františka Josefa, od roku 1919 přejmenované 
na Svornost, ražená z opačné, severní strany ložiska od Ohníče. V roce 1909 byla u štoly Františka Josefa vyhloubena 60 
metrů hluboká těžní jáma Svornost. Těžba na tomto dole se vyznačovala mimořádnými báňsko-technickými problémy 
způsobenými existencí častých poloh zvodnělých písků v nadloží (kuřavek) a také přítomností nadložních příkrovů 
čediče, které znesnadňovaly při používané metodě komorování zavalování komor. V roce 1936 přešel důl Svornost do 
majetku společnosti G. Hirsche. Roční těžba dolu činila ve 20. a 30. letech kolem 100-150 tisíc tun, po válce kolem 200 
tisíc tun a byla definitivně ukončena v roce 1978. Otvírka štoly Karolina I navázala v oblasti křemýžsko-bžanské části 
hnědouhelné pánve na těžbu úklonné štoly Ida v Ohníči, založené v roce 1902. Důl Karolina I. těžil až do roku 1943 
komorováním na zával s maximálním výkonem kolem 200 tisíc tun ročně, malý úsek byl těžen také lomově. 

Hornická minulost může představovat silný identifikátor obyvatel obce s jejím územím. Připomínáním této minulosti a 
péčí o její pozůstatky lze vztah obyvatel ke své obci významně posílit. Z toho důvodu je do základní koncepce zařazeno 
toto ustanovení, které by mělo při jakýchkoliv stavebních aktivitách zasahujících do reliktů hornické minulosti v obci vést 
k zohledňování jejich historické hodnoty a k hledání opatření, jak je zachovat či revitalizovat. Vstupní areály obou štol 
jsou na území obce dodnes zachovány, i když veřejnost nepřístupné. Bývalý povrchový areál štoly Svornost je využíván 
jako průmyslový areál firmy HET, areál dolu Karolina I je využíván k bydlení. 

ad c) 

Vyjmenovaná centrální veřejná prostranství (v Ohníči kolem hlavní křižovatky) a v Křemýži náves u kostela a u rybníka) 
představují prostory určující charakter obou hlavních sídel a kvalitu jejich urbanistického prostředí. Jde o prostory, kde 
se v obou sídlech sbíhá velká část ulic, jsou tak nejintenzivněji využívány a vnímány ze strany obyvatel obce i návštěvníků. 
Z těchto důvodů je třeba pečlivěji přistupovat ke stavebním zásahům, které mohou prostředí těchto prostorů esteticky 
ovlivnit. Vždy je třeba posuzovat, nakolik budou takové stavební zásahy (ať už jde o umísťování novostaveb, změny 
staveb či změny a revitalizace samotných veřejných prostranství) v harmonii se stávající zástavbou, zda povedou tyto 
stavební zásahy ke zvýšení či snížení urbanistické kvality těchto prostranství. 

ad d) 

Němečky se vyznačují poměrně specifickou strukturou zástavby vycházející z náročné terénní konfigurace a z historicky 
rostlého rozvoje zástavby v této části sídla Ohníč. Jednotlivé stavby spoluvytvářejí harmonický celek a umístění stavby 
vykazující nevhodnou formu by tak způsobilo poměrně citelný zásah do urbanistického prostředí této části sídla Ohníč. 
Tímto ustanovením je tak nastaven přísnější režim, v rámci kterého by měla být prostorová regulace především ploch 
bydlení venkovského (BV) vymezených v této části území aplikována s ohledem na hodnoty a strukturu již existující 
zástavby. 

ad e) 

Taktéž sídlo Dolánky vykazuje poměrně hodnotnou urbanistickou strukturu, pro níž je určující uspořádání staveb kolem 
centrální návsi. Tato struktura by měla být při případných stavbách zohledněna, harmonické prostředí návsi by nemělo 
být dle tohoto pravidla narušeno zcela odchylnou a nevhodnou formou nové zástavby či jejím nevhodným umístěním 
vůči samotné návsi. 

ad f) 

Ustanovení vede k zachování kompaktnosti sídla Křemýž a zachování jeho základní urbanistické struktury. Kompaktnost 
sídla je významnou hodnotou zvyšující efektivitu dopravní obsluhy sídla i obsluhy technickou infrastrukturou. Zároveň 
je kompaktnost sídla prospěšná pro okolní volnou krajinu, kterou sídlo nefragmentuje apendixy zástavby pronikajícími 
do volné krajiny. 

ad g) 

V současnosti se v sídle Křemýž vyskytuje zásadní urbanistická závada spočívající v oddělení zámku Křemýž od 
historické návsi zdí a areálem bývalého hospodářského dvora se zchátralými stavbami. Tento stav snižuje kvalitu obou 
částí sídla – jak jeho centra, tak zámeckého areálu. ÚP vnímá v tomto ustanovení jako prioritu tuto závadu odstranit, 
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konkrétně je pak tento cíl naplněn v urbanistické koncepci, a to návrhem revitalizace zbořenišť před zámkem a zřízením 
veřejného prostranství mezi zámkem a návsí.  

Podle historických pramenů (např. mapy Stabilního katastru ↓) vedla z návsi v Křemýži k hlavnímu průčelí zámku ulice, 
lemovaná alejí stromů. Ulice procházela hospodářským dvorem zámku, který byl umístěn mezi návsí a areálem zámku. 
Ulice tak zajišťovala přímý provozní i prostorový a kompoziční vztah mezi návsí s kostelem sv. Petra a Pavla a zámeckým 
areálem a vytvářela důstojný a přímý přístup k hlavnímu průčelí zámku. Ulice byla důležitá například také pro přístup 
majitelů zámku do kostela na návsi v Křemýži.  

Ulice mezi návsí a zámkem zanikla uzavřením hospodářského dvora. Areál zámku je tak dnes přístupný pouze zezadu, 
přes zámeckou zahradu. Zrušení veřejného přístupu k zámku z návsi nejen že zásadně narušilo veškeré historické 
kompoziční vztahy mezi návsí s kostelem a budovou zámku, ale zámek se ocitl v periferní poloze, odříznutý zcela od 
života v Křemýži, odříznutý od veřejných prostranství sídla, nepřístupný z jádra Křemýže. 

ÚP vytváří podmínky pro možné obnovení ulice, resp. veřejného průchodu bývalým hospodářským dvorem k zámku, a 
tedy pro možné obnovení zaniklého historického kompozičního i provozního vztahu mezi zámkem a návsí v  Křemýži, 
resp. kostelem sv. Petra a Pavla. 

 
Výřez z mapy Stabilního katastru z období let 1826-43 (zdroj: archivnimapy.cz, © ČÚZK, 2018) 

ad h) 

V ustanovení je obecně vymezen režim zámku Křemýž a jeho zámeckého parku. Zásadně se zamezuje intenzivní 
zástavbě zámeckého parku, neboť ten představuje dominantní kompoziční prvek sídla. V ustanovení je zakotven 
jednoznačný princip zachování historické struktury sídla, které je ze severovýchodu ukončeno masivem zámeckého 
parku se vzrostlou zelení. Důvodem stanovení zásady je zachování historicky daného a dodnes dochovaného 
historického kompozičního principu členění areálu zámku na část s koncentrací zástavby (na jihozápadě) a volným 
nezastavěným prostorem parku (na severovýchodě). 

ad i) 

Prostorový vztah mezi zámkem Křemýž a bývalým loveckým zámečkem Tuchlov je určen jasně vedenou přímou 
kompoziční osou doprovozenou alejí. Tato osa zvyšuje kvalitu estetického působení obou staveb v krajině a je třeba jí i 
nadále respektovat. Případné stavební úpravy cesty vedené podél této osy a případné drobné stavby a zařízení obecně 
přípustné ve volné krajině nesmí tuto osu narušit – ať už přímo zahradit, či pouze negativně vizuálně ovlivnit.  
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k § B05 

ad a) 

Řešení ÚP Ohníč stabilizuje stávající areály občanského vybavení. Pro jejich plošnou regulaci ÚP využívá stanovení 
konkrétně zaměřeného využití explicitně pro občanské vybavení a tím zamezuje jejich nežádoucí konverzi na jinou 
neveřejnou funkci. Vybavenost obce vybranými základními objekty veřejného občanského vybavení (MŠ, obecní úřad, 
sportovní areály, kostel) je tak chráněna jako jedna ze základních hodnot území. Bylo by zásadní chybou umožnit 
konverzi těchto areálů na jinou funkci, načež by obec ztratila možnost zajistit svým obyvatelům potřebný standard 
dostupnosti občanského vybavení. Oproti jmenovaným základním objektům veřejného občanského vybavení není 
v tomto ustanovení jmenován např. areál dětského domova v Tuchlově. Jde o zařízení s nadmístním významem, pro 
fungování samotné obce není jeho přítomnost nijak určující. Z toho důvodu je představitelné, aby byl změnou územního 
plánu přeřazen na jinou vhodnou funkci, ztratí-li např. jeho zřizovatel o dosavadní využití zájem. Definitivní fixace využití 
bývalého loveckého zámečku Tuchlov jako zařízení dětského domova je navíc nevhodná s ohledem na zatížení areálu 
hlukem z dopravy na silnici I/13. Vymístění této funkce se tak zejména v případě dalšího zvyšování intenzity 
automobilové dopravy může stát naléhavým. 

ad b), c) 

Základním požadavkem pro kvalitní fungování každého sídla je spojitá struktura veřejných prostranství vytvářející 
systém vzájemně provázaných a hierarchizovaných prvků. Tyto prvky zajišťují prostupnost území a dle svého postavení 
v systému i další funkce spojené s komunitním životem sídla. Dle tohoto ustanovení není připuštěno narušení tohoto 
systému, které by omezilo jeho spojitost. Při každém stavebním záměru umísťovaném do ploch veřejného prostranství 
a či veřejné zeleně musí být pečlivě vyhodnoceno, zda takový zásah nemá negativní dopady na prostupnost území. 

S respektem k výše řečenému je třeba přistupovat i k zástavbě na nových zastavitelných plochách. Je nežádoucí, aby na 
nich docházelo k takové parcelaci, která by vytvářela uzavřené smyčky ulic ignorující okolní uliční sít. Naopak, zástavba 
na nových zastavitelných plochách by měla vždy umožňovat propojení okolních cest a vytvářet přiměřené stavební bloky 
umožňující efektivní a příjemný pohyb po území obce. 

ad d) 

Ohníč a Křemýž jsou dvě největší sídla obce, s koncentrací většiny obyvatelstva obce. Je proto žádoucí podporovat jejich 
vzájemnou integraci. Ustanovení zakotvuje tento princip, v jehož duchu mají být hodnocena veškerá opatření na 
doplnění sítě cest pro nemotorovou dopravu mezi oběma sídly. 

k § B06 

Viz odůvodnění ustanovení § B02.  

G.4. Urbanistická koncepce a kompozice  

G.4.1. Zásady urbanistické koncepce a kompozice obce Ohníč 

k § C01 

Zásady urbanistické koncepce a kompozice představují souhrn pravidel upřesňujících základní koncepci rozvoje území 
obce a ochrany a rozvoje jeho hodnot, zaměřené na urbanistické řešení zástavby. Jde o plošná pravidla často se 
vztahující na větší část území obce, než jak jej člení vymezení ploch s rozdílným způsobem využití. Tato pravidla mohou 
být v dalších konkrétních ustanoveních dále zpřesňována, nebo mohou být již konkrétně zaměřená na vybraný specifický 
problémový okruh.  

ad a) 

Centrální prostor v Ohníči je dnes prostorově utvářen z jihu výškově dominantní kulisou bytových domů, ze 
severovýchodu zástavbou v ulici pod obecním úřadem a ze severu a severozápadu zástavbou rodinných domů podél 
hlavní silnice, resp. ulice do Němeček. toto prostorové vymezení je pro centrální prostor určující, narušuje ho pouze 
proluka mezi bytovými domy na jižní straně prostoru, kterou je žádoucí zastavět, optimálně zástavbou měřítkově 
odpovídající existujícím bytovým domům. Pro dotvoření centrálního prostoru je žádoucí, aby byla využita pro doplnění 
komplexu bytových domů o dům podobné funkce a hmoty. Zástavba kolem centrálního prostoru by se tak přirozeně 
uzavřela a umožnila lepší organizaci nyní poněkud chaoticky uspořádaného prostoru. 
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V ploše je centrální veřejný prostor členěný na veřejné prostranství přístupné všem, okolo křižovatky hlavních silnic. 
Část prostoru před bytovými domy a pod obecním úřadem je vyhrazený, využívaný jako soukromé zahrady přilehlých 
bytových domů, resp. jako obecní dětské hřiště (oplocené a uzavírané na noc). V návaznosti na bytové domy je vhodné 
i do budoucna zachovat plochy obytných zahrad, které mohou být užívány ve více privátním režimu a těžiště 
společenské funkce celého prostoru by mělo být i nadále koncentrováno v jeho středu, na plochách zařazených do ploch 
veřejné zeleně (ZV). 

ad b, c) 

Urbanistická koncepce ÚP Ohníč vychází v sídle Ohníč z toho, že především mezi hlavní křižovatkou v centru Ohníče a 
mostem přes Bílinu je koncentrována nejintenzivnější zástavba, s nejvyšším potenciálem pro umístění objemnější 
zástavby a občanského vybavení. I z toho důvodu je navržena na části výrobního areálu přiléhajícího k této ulici plocha 
přestavby, která umožňuje dotvoření této ulice do smíšené, takřka městské formy. Oživení této ulice by napomohlo 
překonat určitou bariéru mezi sídlem Ohníč a Karolinou. Fakticky nemusí být železniční přejezd a řeka Bílina žádnou 
překážkou pro užší integraci obou částí sídla. Z toho důvodu je snaha o integraci podpořena i stanovením kultivace 
veřejných prostranství kolem železničního přejezdu a mostu přes Bílinu. I drobné zásahy v tomto území mohou mít 
důležitý efekt pro to, že bariérový efekt řeky a železnice bude utlumen. 

ad d) 

Ustanovení konstatuje reálný stav území, kdy byly možnosti plošného rozvoje sídla Ohníč značně omezené. Pozornost 
se tak primárně soustředila na využití proluk a nevyužitých prostor v zastavěném území, které byly v ÚP důsledně 
vymezeny a byla tak jasně deklarována jejich vhodnost pro doplnění zástavby. Vedle toho byl identifikován pouze jeden 
významný prostor pro plošně rozsáhlejší rozvoj sídla, a to za bytovými domy v Karolině. Vymezením této plochy jsou 
podpořeny i zásady zakotvené pod písm. c) a d) – tedy užší integrace obou částí sídla kolem jeho posunutého těžiště, 
rozvoj je tak legitimní navrhovat i „za kolejemi“, na Karolině. 

Důvodem stanovení zásady je i nadále přednostně sledovat tento urbanistický přístup k rozvoji Ohníče, tedy přednostně 
se soustředit na doplňování disponibilních proluk vhodných pro zástavbu a tím zcelit dne poměrně fragmentovanou 
strukturu zástavby sídla a plošný rozvoj připustit primárně v Karolině, aby se těžiště zástavby celého sídla Ohníč, dnes 
vychýlené na jih někam do území Němeček, posunulo více ne sever, do faktického jádra sídla Ohníč, do prostoru 
centrálního prostoru sídla kolem křižovatky silnic.  

ad e) 

V ustanovení je kodifikován základní kompoziční princip sídla Ohníč, spočívající v postupném zřeďování zástavby 
směrem od středu sídla k jeho okrajům, neboť plochy BI mají nastaven vyšší podíl nezastavěné části pozemku oproti 
plochám BV, a v plochách BI se navíc nepřipouští umísťování hustší zástavby typu dvojdomů či řadových domů. 
V plochách SV, které tvoří jádro sídla jsou naopak připuštěny nejintenzivnější formy zástavby vč. bytových či 
víceúčelových domů. Toto obecné ustanovení usměrňuje výklad všech tří sad regulativů do vzájemného kontextu. 

Důvodem ustanovení je ochrana historicky daného charakteru a kompozičního principu sídla Ohníč, kdy je zástavba  v 
jeho jádru nejhustší (nejintenzivnější) a zřeďuje se postupně k okrajům sídla. Tím je zajištěn plynulý přechod zástavby 
do navazující volné krajiny. Na obvodu sídla je zástavba řidší, s vyšším podílem nezastavěných částí zahrad, a tedy 
s vyšším uplatněním vegetace. Zástavba okraje sídla tak nevytváří nežádoucí bariéru při pohledu na sídlo z krajiny. 

k § C02 

ad a) 

Sídlo Křemýž se vyznačuje dodnes velmi dobře dochovaným koncentrickým uspořádáním zástavby kolem dvojice 
centrálních návsí. Tato forma uspořádání je mimořádně racionální a efektivní na provoz a údržbu a na dostupnost 
veřejné infrastruktury. Jádro sídla je v pěší dostupnosti e všech ploch bydlení okolo jádra. Koncentrické uspořádání 
umožňuje dobré dopravní napojení a minimalizaci délek a ploch dopravní a technické infrastruktury. Je proto žádoucí 
toto racionální koncentrické uspořádání zástavby sídla Křemýž kolem dvojice návsi zachovat a chránit jako nespornou 
hodnotu. Je žádoucí nepřipustit narušení tohoto uspořádání zástavbou vymykající se z tohoto rámce, například 
zástavbou nevhodně vybíhající do volné krajiny podél cest a silnic (jak je již náznakově započato podél hlavní silnice 
z Křemýže do Ohníče. 

Zástavba v jádru Ohníče se vyznačuje historickou zástavbou, venkovskými usedlostmi navázanými na dvě návsi. Tato 
zástavba především určuje charakter tohoto sídla a je třeba jí rozvíjet s respektem k její dosavadní struktuře. Stavby 
podél návsí by tak měly formovat hranici těchto veřejných prostranství, měly by svým architektonickým ztvárněním ctít 



 odůvodnění návrhu pro opakované veřejné projednání | Územní plán Ohníč 

 

   šindlerová  I  felcman | 93 

význam těchto prostranství. Žádná stavební akce by neměla způsobit narušení vztahu obou návsí a jejich přímé 
propojení. Do centrální částí sídla by neměly být umísťovány takové stavební formy, které nikterak nereagují na 
historický charakter stávající zástavby. 

ad b) 

Zanedbaný zámek Křemýž i přes svůj stav stále představuje významnou kulturní hodnotu na území obce. Vedle stavu 
samotného zámku je poměrně ostudný i stav prostoru před ním, bývalý hospodářská dvůr, který vykazuje typické znaky 
brownfields, a který je proto v ÚP navržen k revitalizaci vymezením ploch přestavby 73-P, 74-P a 59-P. Právě plocha 
veřejného prostranství 59-P přitom řeší stávající urbanistickou závadu, kdy je zámek Křemýž od historického jádra sídla 
oddělen veřejnosti nepřístupným zdevastovaným areálem bývalého hospodářského dvora zámku. Je žádoucí, aby byla 
mezi zámkem a centrem obce obnovena historická kompoziční osa tvořená veřejných průchodem hospodářským 
dvorem a došlo tak k lepší provozní i vizuální integraci jádra sídla a areálu zámku. 

ad c) 

Toto ustanovení zakotvuje základní východisko určující řešení rozvoje sídla Křemýž. Zachování jeho kompaktního tvaru 
je žádoucí z důvodu ochrany dochovaných historických hodnot a je navíc výhodnější pro efektivní dopravní obsluhu 
území sídla i obsluhu technickou infrastrukturou, zároveň minimalizuje fragmentaci volné krajiny. 

Sídlo Křemýž se vyznačuje dodnes velmi dobře dochovaným koncentrickým uspořádáním zástavby kolem dvojice 
centrálních návsí. Tato forma uspořádání je mimořádně racionální a efektivní na provoz a údržbu a na dostupnost 
veřejné infrastruktury. Jádro sídla je v pěší dostupnosti e všech ploch bydlení okolo jádra. Koncentrické uspořádání 
umožňuje dobré dopravní napojení a minimalizaci délek a ploch dopravní a technické infrastruktury. Je proto žádoucí 
toto racionální koncentrické uspořádání zástavby sídla Křemýž kolem dvojice návsi zachovat a chránit jako nespornou 
hodnotu. Je žádoucí nepřipustit narušení tohoto uspořádání zástavbou vymykající se z tohoto rámce, například 
zástavbou nevhodně vybíhající do volné krajiny podél cest a silnic (jak je již náznakově započato podél hlavní silnice 
z Křemýže do Ohníče. 

ad d) 

Neutěšený stav zámku je problém, jehož možnosti řešení ze strany veřejné správy jsou vzhledem k soukromému 
vlastnictví zámku značně omezené. Instituty územního plánování mohou k řešení tohoto problému jen dílčím způsobem 
přispět, a to nastavením takové plošné regulace, která umožní revitalizaci zámku pro co nejširší paletu využití a zvýší 
tak atraktivitu zámku pro případné investory. Tohoto nástroje bylo využito i v případě ÚP Ohníč. Zároveň byl objektivně 
vyhodnocen prostorový vztah mezi zámkem a jeho zahradou, přičemž bylo vyhodnoceno, že zahrada by měla primárně 
sloužit uživatelům samotného zámku. Z toho důvodu byl pro její plošnou regulaci využit režim zahrad obytných (ZO).  

ad e) 

V ustanovení je kodifikován základní kompoziční princip sídla Ohníč, spočívající v postupném zřeďování zástavby 
směrem od středu sídla k jeho okrajům, neboť plochy BI mají nastaven vyšší podíl nezastavěné části pozemku oproti 
plochám BV, a v plochách BI se navíc nepřipouští umísťování hustší zástavby typu dvojdomů či řadových domů. 
V plochách SV, které tvoří jádro sídla jsou naopak připuštěny nejintenzivnější formy zástavby vč. bytových či 
víceúčelových domů. Toto obecné ustanovení usměrňuje výklad všech tří sad regulativů do vzájemného kontextu. 

Důvodem ustanovení je ochrana historicky daného charakteru a kompozičního principu sídla Křemýž, kdy je zástavba 
v jeho jádru nejhustší (nejintenzivnější) a zřeďuje se postupně k okrajům sídla. Tím je zajištěn plynulý přechod zástavby 
do navazující volné krajiny. Na obvodu sídla je zástavba řidší, s vyšším podílem nezastavěných částí zahrad, a tedy 
s vyšším uplatněním vegetace. Zástavba okraje sídla tak nevytváří nežádoucí bariéru při pohledu na sídlo z krajiny. 

k § C03 

ad a), b) 

Rozvojový potenciál sídla Pňovičky je oproti hlavním sídlům Ohníč a Křemýž značně omezen, zejména z důvodu malé 
velikosti, malého počtu obyvatel v sídle, odloučené polohy od hlavních sídel a zejména z důvodu úplné absence 
občanského vybavení v sídle (občanské vybavení je vzhledem k malé populační velkosti v tak malém sídle neudržitelné) 
a v neposlední řade z důvodu úplné absence kanalizace zakončené na ČOV.  

ÚP Ohníč proto rozvoj podstatně omezuje a reguluje a usměrňuje ho především do jednoznačně vymezených proluk, 
u kterých je takto garantována jejich vhodnost pro doplnění zástavby. Tyto proluky se nacházejí v návaznosti na 
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centrální náves, kde se již nyní nacházejí nejintenzivnější formy zástavby v tomto sídle. Na okrajích sídla je nastaven 
režim omezující intenzitu zástavby a zachovávající především rekreační funkce (chatová osada a rekreační zahrady). 

ad c) 

Náves sídla Pňovičky představuje pro toto sídlo poměrně významnou hodnotu formující zástavbu tohoto malého sídla 
do srozumitelné struktury. Náves v Pňovičkách je v ÚP Ohníč i nadále chráněna jako centrální veřejné prostranství a je 
žádoucí, aby zástavba kolem něj nepoškodila příjemné, venkovské a harmonické prostředí návsi. S ohledem na tyto 
kvality předmětného prostoru je třeba posuzovat případné záměry v území, které se z návsi budou přímo vizuálně 
uplatňovat. 

k § C04 

ad a) 

Rozvoj sídla Dolánky je zásadně omezen, zejména z důvodu úplné absence veřejného vodovodu i kanalizace. 
V souvislosti s tímto omezením je tak vymezena pouze jediná zastavitelná plocha, a to na základě individuálního 
podnětu, kdy bylo vyhodnoceno, že takto omezený rozvoj nikterak nepopírá základní koncepci rozvoje území obce.  Do 
budoucna by měl zůstat rozvoj sídla v podstatě zakonzervován v rozsahu zastavěného území a sídlo by se nemělo plošně 
rozvíjet. 

ad b) 

V sídle Dolánky byly identifikovány určité kulturní hodnoty související s uspořádáním dochovaných historických 
venkovských zemědělských usedlostí kolem historické návsi. Bylo vyhodnoceno, že jde o hodnotu, kterou je žádoucí 
chránit alespoň v obecné rovině (požadavek „přizpůsobit“), zabraňující vyloženým excesům v podobě necitlivých a 
nepatřičných forem novodobé zástavby.  

k § C05 

ad a) 

Areál bývalého loveckého zámku Tuchlov je stabilizován jako areál občanského vybavení. V rámci řešení ÚP nebyla 
vyhodnocena potřeba režim v této lokalitě nějak výrazně liberalizovat. Jde o prostorově odloučený areál, jeho poloha 
u silnice I/13 omezuje jeho využití pro trvalé bydlení, nebyly zjištěny žádné podněty na změnu jeho funkce. Režim je tak 
nastaven na pokračování současného provozu s možnostmi rozvoje areálu obecně přípustnými v plochách občanského 
vybavení. 

k § C06 

ad a) 

Areál mlýnu Dolánky je plošně stabilizován, přičemž je nastavena velmi liberálně funkční regulace. Vzhledem k tomu, 
že jde o prostorově oddělené sídlo, nehrozí, že by provoz takřka jakýchkoliv aktivit v tomto sídle mohl představovat pro 
okolní území nějaké riziko. Naopak je žádoucí liberální regulací (obdobně jako u zámku Křemýž) zvýšit atraktivitu areálu 
pro případné investory a zvýšit tak šanci na revitalizaci tohoto historicky hodnotného areálu.  

Protože je však areál mlýna v Dolánkách tvořen souborem nemovitých kulturních památek, je třeba k jeho využití 
přistupovat s respektem a ohledem k chráněným památkovým hodnotám. 

k § C07 

ad a) 

ÚP Ohníč vymezuje koncepční prvky kompozice volné krajiny, a to aleje a stromořadí podél cest a silnic. Toto ustanovení 
zakotvuje tento prvek jako jeden ze základních principů řešení ÚP Ohníč. Velká pozornost při řešení ÚP Ohníč byla 
věnována volné krajině, její prostupnosti a její využitelnosti pro krátkodobou rekreaci obyvatel obce. Bylo tak navrženo 
významné doplnění cestní sítě v krajině, a to včetně souvisejících alejí a stromořadí významně zvyšující uživatelskou 
i estetickou kvalitu těchto cest. Z toho důvodu je stanoven tento základní princip u cest v krajině, který je podrobně 
rozveden v základní koncepci krajiny.  
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Důvodem pro stanovení této zásady přitom není výhradně zvýšení rekreačního potenciálu volné krajiny obce Ohníč. 
Cesty v krajině s doprovodnou vegetací, ať už jen keřovým porostem, nebo vzrostlými stromy, člení a strukturují krajinu, 
zlepšují orientaci v krajině, zmenšují bloky orné půdy, plní roli větrolamů a zvyšují retenční schopnost krajiny, vegetace 
kolem cest totiž v krajině (na rozdíl od zemědělsky obhospodařované orné půdy) váže vodu a zvyšuje hladinu spodní 
vody. 

ad b) 

Princip je stanoven z obdobných důvodu jako výše písm. a). Vedle doplnění cest v krajině je zde přidán ještě ekologický 
aspekt, když je v obecné rovině stanoveno jako žádoucí posilovat ekologickou stabilitu krajiny. Tento obecný princip je 
v základní koncepci krajiny rozveden do podrobných pravidel, které musí být v kontextu tohoto ustanovení vykládány. 
Při stanovení tohoto principu se vycházelo z toho, že zemědělské využívání volné krajiny v okolí obce Ohníč by nemělo 
mít negativní dopady na atraktivitu krajiny pro rekreaci, a stejně tak by nemělo ohrožovat krajinu erozí a oslabovat její 
přírodní funkce jakožto prostoru pro divokou zvěř a neprodukční rostlinstvo. 

k § C08 

Aplikační pravidlo jednoznačně určující vzájemný vztah jednotlivých ustanovení zakotvených v ÚP Ohníč. Pravidla 
urbanistické koncepce jsou nadřazená konkrétním pravidlům zakotveným v plošné a prostorové regulaci, případně ve 
stanovení koncepce systému sídelní zeleně a koncepce veřejné infrastruktury. Tato konkrétní ustanovení musí být 
vykládána tak, aby ctila duch pravidel nadřazených zásad urbanistické koncepce a kompozice. 

G.4.2. Plošné uspořádání území obce Ohníč 

k § C09 

Klasifikace jednotlivých základních druhů ploch s rozdílným způsobem využití vychází ze Stavebního zákona, tak jak je u 
nich odkazováno na jeho konkrétní ustanovení, případně ustanovení § 3 odst. 2 Vyhlášky č. 501/2006 Sb.  

Územní plán dělí plochy s rozdílným způsobem využití v souladu s § 43 odst. 1 Stavebního zákona a § 3 odst. 2 písm. a) 
a b) Vyhlášky č. 501/2006 Sb. na jednotlivé typy, a to dle těchto kritérií: 

1. dle jejich významu [§ 3 odst. 2 písm. b) Vyhlášky č. 501/2006 Sb.]; 

2. dle míry požadovaných změn v území v návrhovém období ÚP, tj. podle toho, do jaké míry je příslušná plocha 
s rozdílným způsobem využití považována za dlouhodobě stabilizovanou bez nutných strukturálních změn jejího 
způsoby využití ani uspořádání, nebo, do jaké míry je žádoucí strukturální změna využití a/nebo uspořádání 
plochy; 

3. dle vztahu k hranici zastavěného území, tedy podle toho, je-li plocha s rozdílným způsobem využití součástí 
zastavěného území nebo je vymezená mimo zastavěné území vymezení v souladu s § 58 Stavebního zákona 

Požadovanými změnami se rozumí zejména požadavky na změnu způsobu využití nebo změnu prostorového uspořádání 
(změna maximální výšky nebo typu struktury zástavby), které vytvářejí potřebu cíleně intervenovat v rámci dané plochy, 
aby bylo dosaženo navrhovaného cílového využití, uspořádání a charakteru plochy s rozdílným způsobem využití. 

Stabilizované plochy 

Stabilizované plochy jsou vymezeny v částech území obce, které jsou z hlediska nároků na změny v území vyhodnoceny 
jako dlouhodobě stabilizované, bez zásadních nároků na změny v území. Stabilizované plochy nevykazují pro návrhové 
období ÚP zásadní potřebu změny jejich využití ani prostorového uspořádání. Jedná se o plochy dlouhodobě fungující, 
bez nároků na nutné změny v urbanistické struktuře. 

V rámci stabilizovaných ploch se předpokládají například jen lokální dostavby proluk, nástavby a přístavby staveb, lokální 
změny využití pozemků a objektů, avšak bez nároků na zásadní strukturální změny urbanistické struktury plochy. 

Stabilizované plochy jsou vymezovány jak v zastavěném území, tak v nezastavěném území. 

Plochy změn  

Plochy změn jsou vymezovány pro jednoznačné vyjádření nezbytné cílené intervence změny ve využití a/nebo 
prostorového uspořádání území. Jedná se o plochy, u nichž je pro návrhové období územního plánu vyhodnocena 
potřeba zásadní změny jejich využití a prostorového uspořádání. Jedná se tedy o plochy v současné době nevhodně 
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využívané, plochy využívané nedostatečně nebo vůbec, u nichž je nezbytná cílená intervence k zajištění jejich 
optimálního využití a prostorového uspořádání. 

S cílem rozlišení žádoucí intervence v rámci zastavěného území nebo mimo něj, člení územní plán plochy změn na další 
podtypy ploch: 

▪ Plochy zastavitelné (Z) jsou vymezeny ve smyslu § 2, odst. 1, písm. j) Stavebního zákona a v souladu s § 43 tohoto 
zákona, za účelem prokazatelně potřebného rozvoje zástavby mimo zastavěné území vymezené podle § 58 
Stavebního zákona. Jako plochy zastavitelné jsou vymezeny plochy změn výhradně vně zastavěného území, 
určené pro zastavění, tj. pro bydlení, rekreaci, občanské vybavení, veřejná prostranství, plochy smíšené obytné, 
dopravní infrastrukturu, technickou infrastrukturu, výrobu a skladování apod.  

▪ Plochy přestavby (P), které jsou vymezeny v souladu s § 2, odst. 1, písm. l) Stavebního zákona jako plochy 
vymezené ke změně stávající zástavby, k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území, a to zásadně 
v rámci zastavěného území a jedině za předpokladu, že jsou určeny převážně k zastavění.   

▪ Plochy změn v krajině (K), které jsou vymezeny v souladu s § 2, odst. 1, písm. k) Stavebního zákona za účelem 
vymezení změn v koncepci uspořádání krajiny. Jako plochy změn v krajině jsou vymezeny plochy změn uvnitř i 
vně zastavěného území, určené ke změně využití krajiny a nejsou určené pro zastavění. Jedná se tedy např. o 
plochy přírodní, plochy vodní a vodohospodářské, zemědělské, lesní, přírodní a smíšené nezastavěného území. 

Koridory změn  

Koridory změn (X) jsou vymezeny v souladu s § 2 odst. 1 písm. j) Stavebního zákona pro umístění vedení dopravní nebo 
technické infrastruktury nebo opatření nestavební povahy. Koridory jsou vymezovány bez ohledu na hranici 
zastavěného území, tedy jak v rámci zastavěného území, tak mimo něj.  

k § C10 

Typologie ploch s rozdílným způsobem využití využitá v ÚP Ohníč vychází z ustanovení § 4 a násl. Vyhlášky č. 501/2006 
Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění.  

Dle § 3 odst. 4 Vyhlášky č. 501/2006 Sb. bylo využito možnosti plochy v odůvodněných případech dále členit, pokud 
taková potřeba vznikne na základě specifických vlastností řešeného území. Následující druhy ploch byly rozčleněny, a to 
z těchto důvodů: 

▪ Vyčlenění poddruhu ploch bydlení hromadného (BH) v rámci ploch bydlení je provedeno z důvodu, že se plochy 
bydlení hromadného vyznačují mnohem objemnější a vyšší zástavbou a tomu je tak třeba přizpůsobit 
prostorovou regulaci. Vyčlenění ploch bydlení venkovského (BV) a bydlení příměstského (BI) vyplývá ze 
základního kompozičního principu sídel v obci Ohníč, který spočívá v postupném zřeďování zástavby směrem 
k okrajům sídel. Tomu pak odpovídá i členění ploch bydlení a ploch smíšených obytných na plochy SV, BV a BI. 
Plochy BI vymezené na okraji sídla mají nastavený vyšší podíl nezastavěné části pozemku oproti plochám BV, 
v plochách BI se také nepřipouští umísťování hustší a koncentrovanější zástavby typu dvojdomů či řadových 
domů.  

▪ Rozdělení ploch občanského vybavení na občanské vybavení veřejné (OV), sport (OS) a hřbitovy (OH) bylo 
provedeno na základě velmi rozdílných charakteristik těchto druhů ploch (rozdílné nároky na provoz, dopravní 
obslužnost, kapacity technické infrastruktury, strukturu a charakter zástavby apod.) a s tím související nutnosti 
zásadně odlišné regulace. V území menších obcí není vhodné obecnou regulací umožnit vysokou flexibilitu využití 
území, naopak je třeba volit spíše konzervativní regulaci schopnou ochránit jednotlivé objekty občanského 
vybavení v daných plochách. Tyto objekty jsou ostatně často vymezeny i jako civilizační hodnoty území a jejich 
nahrazování jinými druhy vybavenosti je tak v zásadě nevhodné. 

V případě obce Ohníč jde především o plochu obecního úřadu a mateřské školy, sportovních areálů v Ohníči 
a Křemýži, plochu areálu kostela v Křemýži, plochu dětského domova v Tuchlově a areál hřbitova v Křemýži. 
Vybavenost obce vybranými základními objekty veřejného občanského vybavení je tak chráněna jako jedna ze 
základních hodnot území. Bylo by zásadní chybou umožnit konverzi těchto areálů na jinou funkci, načež by obec 
ztratila možnost zajistit svým obyvatelům potřebný standard dostupnosti občanského vybavení. 

▪ Plochy veřejných prostranství byly rozděleny na veřejná prostranství (PV) a veřejnou zeleň (ZV). Toto rozdělení 
vychází z potřeby odlišit v jednotlivých druzích ploch veřejných prostranství akceptovatelnou míru zpevnění 
ploch. Toto hledisko je určující pro stanovení, zda je předmětné veřejné prostranství primárně určeno pro 
dopravu (případně obdobné silně zatěžující činnosti, popř. činnosti vyžadující uměle upravený povrch), anebo 
primárně pro rekreaci, tudíž s požadavkem na zásadní podíl zeleně v ploše.  
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▪ Plochy dopravní infrastruktury byly rozděleny na plochy dopravy silniční (DS) a dopravy železniční (DZ). Toto 
rozdělení v zásadě odpovídá výrazně odlišné charakteristice obou zmíněných druhů infrastruktury a nárokům 
různých druhů dopravy. 

▪ Plochy výroby a skladování byly členěny na plochy VS – výroba smíšená a VD – výroba drobná a řemeslná 
zejména s ohledem na potřebu odlišit přípustnou intenzitu využití těchto ploch. Významný výrobní areál firmy 
HET v Ohníči byl v ÚP stabilizován a byly v něm připuštěny intenzivnější formy výrobních aktivit. Ostatní výrobní 
areály byly zařazeny do méně intenzivního režimu, a to z důvodu, že jde o menší a odloučené výrobní areály, ve 
kterých není žádoucí nijak zásadně koncentrovat intenzivnější formy výrobních aktivit. Dále je vyčleněna plocha 
výroby zemědělské (VZ), a to na základě zcela zásadní odlišnosti aktivit prováděných v zemědělském areálu 
a z toho zcela odlišných vlivů a rizik vůči okolí.  

▪ Plochy zeleně byly rozřazeny do tří kategorií, hierarchicky rozčleněných dle přípustné intenzity zastavění. Plochy 
zahrad obytných (ZO) mohou být využívány nejintenzivněji, pro rekreační aktivity i užívání související s bydlením 
či občanským vybavením v přilehlých stavbách. Plochy zahrad rekreačních (ZR) mají přípustnou středně intenzivní 
zástavbu, omezenou na drobné objekty typu kůlna, altán, pergola, přístřešek apod., umožňující využití plochy jak 
pro rekreaci, tak pěstební činnost. Nejmenší intenzita zástavby je připuštěna v plochách zahrad a sadů (ZS), které 
jsou určeny primárně pro pěstební činnost. Jde o plochy zařazené do zastavitelných ploch (či zastavěného území), 
jako takové mohou být bez zásadních omezení oplocovány, nicméně stavby jsou na nich přípustné primárně pro 
údržbu pozemku a provádění zemědělských aktivit.  

k § C11 

Ustanovení formálně vymezující specifický typ rozdílného způsobu využití pro koridor určený pro umístění záměru 
koridoru cyklistické dopravy, který je vymezen jako překryvná plocha, nejde tedy o standardní plochu s rozdílným 
způsobem využití. 

k § C12 

Ustanovení formálně upřesňující strukturu ÚP. 

k § C13 

Souhrnné odůvodnění vymezení ploch změn bydlení 

Pozn.: toto Souhrnné zdůvodnění vymezení ploch změn bydlení se týká kromě ploch bydlení, také ploch smíšených obytných!  

Obecně jsou rozvojové plochy pro bydlení i v menších obcích vymezovány z důvodu vytvoření podmínek pro stabilizaci 
počtu a struktury obyvatelstva obce. Stabilní anebo mírně rostoucí populace je hlavním předpokladem pro udržitelnost 
obce jako celku a také pro udržitelnost provozu existujících zařízení občanského vybavení, zejména pak veřejného 
občanského vybavení jako je např. MŠ či kulturní dům, ale také komerčního občanského vybavení, jako je obchod či 
restaurace/hospoda. Je proto nutné vytvářet podmínky nejen pro stabilizaci počtu obyvatel obce, ale vytvořit i podmínky 
pro možný nárůst počtu obyvatel obce. Pro udržení obyvatel v obci, resp. pro možné postupné navyšování počtu 
obyvatel obce, stejně jako pro stabilizaci příznivé věkové struktury obyvatelstva (a předcházení stárnutí populace obce 
a postupnému vymírání obce) je nezbytné nabídnout možnosti pro novou výstavbu bydlení pro místní obyvatele, 
zejména potomky původních obyvatel, se zaměřením na mladé rodiny s dětmi a také pro zájemce o výstavbu z jiných 
obcí. Je tedy nutné rozvíjet atraktivitu obce a předcházet tak odchodu mladých rodin do větších měst nebo jiných obcí 
s lepší nabídkou pozemků pro bytovou výstavbu. Cílem je přitom optimalizovat věkovou strukturu populace obce.  

Tento obecný požadavek je u obce Ohníč znatelně zesílen jejím postavením v sídelní struktuře. Obec se nachází na okraji 
intenzivně urbanizované podkrušnohorské hnědouhelné pánve, tedy území s koncentrací velkého množství středně 
velkých a velkých měst a s vysokou hustotou menších venkovských obcí v jejich zázemí. Tento charakter osídlení se 
táhne od Chomutova, přes Most, Bílinu a Teplice až po Ústí nad Labem. V celém tomto urbanizačním prostoru pod 
Krušnými horami je na poměrně malé ploše koncentrováno velké množství lidí a aktivit. Koncentrace obyvatelstva je 
dána zejména jejich koncentrací na území měst, v typicky městských strukturách zástavby, z nichž velký podíl (nejvyšší 
v celé ČR) tvoří bydlení v panelových domech. Celý region naopak trpí značným nedostatkem bytů v rodinných domech, 
s nepoměrně vyšším obytným standardem, než je bydlení v panelových bytech nebo bytech ve starších činžovních 
domech. Osídlení Podkrušnohoří je tak charakteristické velmi nízkou (jednou z nejnižších v ČR) kvalitou bydlení, tedy 
malou podlahovou plochou bytů na jednoho obyvatele a stále poměrně vysokou obložností bytů. O to větší poptávka 
po bydlení v rodinných domech v celém regionu vzniká. Pro výstavbu rodinných domů jsou přitom vysoce atraktivní 
všechny venkovské obce v aglomeraci velkých měst v Podkrušnohoří. Venkovské obce v aglomeraci poskytují kvalitní 
obytné prostředí s dostupným přírodním a krajinným zázemím a zároveň jsou z nich velmi dobře dostupná města 
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s komplexním občanským vybavením a nabídkou pracovních příležitostí, rozmístěná v aglomeraci ve vzájemných 
rozestupech max. 10 km. 

Obec Ohníč leží v zázemí měst Teplice a Bílina, Ohníč je přitom dobře dostupná také z Mostu i z krajského města Ústí 
nad Labem. Obec leží na páteřní silnici celým Podkrušnohořím (silnice I/13) a také na železniční trati z Bíliny do Ústí nad 
Labem. Z obce je tak velmi dobře a rychle dostupných hned několik vyšších center osídlení s komplexním občanským 
vybavením a velmi dobrou nabídkou pracovních příležitostí. Ohníč je součástí rozvojové osy OS7 Ústí nad Labem – 
Chomutov – Karlovy Vary – Cheb – SRN vymezené v PÚR ČR i v ZÚR Ústeckého kraje, předpokládá se zde proto vyšší 
dynamika změn v území. 

Ohníč přitom díky své poloze v podhůří Českého středohoří současně profituje z mimořádně atraktivního krajinného 
zázemí s velkým množstvím možností každodenní rekreace. 

 

Schéma vymezení ploch bydlení a ploch smíšených obytných (podklad: katastrální mapa © ČÚZK, 2019) 

Výše uvedené důvody svědčí o vysokém rozvojovém potenciálu obce pro rozvoj bydlení. Vedle toho je nutné přihlédnout 
i k trendu postupného zvyšování kvality bydlení v ČR, tedy zvětšování obytné plochy bytů na 1 obyvatele, nárůst 
domácností jednotlivců (v souvislosti s častou exploatací rodin a se zvyšováním věku dožití) a snižování obložnosti bytů; 
pro stejný počet obyvatel je tak třeba stále větší plocha pro uspokojení jejich potřeb a plošných nároků na bydlení. Určitý 
podíl zastavitelných ploch a ploch přestaveb pro bydlení je tak nutný pro samotné pokrytí nároků na zvyšující se kvalitu 
bydlení. V neposlední řadě je nutné na území obce vytvořit určité plošné rezervy nad rámec reálné predikované potřeby 
návrhových ploch pro bydlení, a to z důvodu nedostupnosti některých pozemků vymezených v ÚP pro bytovou výstavbu. 
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Podrobně je potřeba zastavitelných ploch pro nové byty vypočtena a odůvodněna v kapitole H.1 Vyhodnocení potřeby 
vymezení zastavitelných ploch pro bydlení↓. Na základě tohoto vyhodnocení vyšla potřeba celkem 56 nových bytů 
v obci. Pro tento počet bytů a rezervy pokrývající případnou nedostupnost pozemků v některých plochách vymezených 
pro rozvoj bydlení, byly v rámci řešení ÚP hledány vhodné rozvojové plochy.  

Územní plán vychází ze stávajícího uspořádání obytné zástavby na území obce. Struktura zástavby v sídlech Ohníč 
(včetně části Němečky a Karolina), Křemýž i Pňovičky je značně roztříštěná a fragmentovaná velkým množstvím 
nezastavěných proluk, v případě Křemýže pak také velkou plochou brownfields bývalého hospodářského dvora zámku 
v Křemýži. Sídla Ohníč a Křemýž jsou přitom zároveň největšími tradičně obytnými sídly na území obce s největším 
rozvojovým potenciálem pro bydlení. Územní plán tak pro uspokojení predikované potřeby nových bytů v návrhovém 
období ÚP vymezuje rozvojové plochy pro bydlení přednostně ve všech pro bydlení vhodných disponibilních prolukách 
v zastavěném území. Rozvojové plochy pro bydlení vymezené v ÚP v prolukách uvnitř zastavěného území tvoří celých 
63 % všech rozvojových ploch pro bydlení, jen 37 % výměry rozvojových ploch pro bydlení jsou plochy vymezené 
mimo zastavěné území, formou zastavitelných ploch. Plochy smíšené obytné jsou všechny vymezené jako plochy 
přestavby v prolukách v zastavěném území. Je to důkaz, že ÚP využívá v souladu s cíli a úkoly územního plánování a 
v souladu s republikovou prioritou územního plánování č. 19 stanovenou v PÚR ČR přednostně rozvojové kapacity 
zastavěného území, před návrhem rozvoje bydlení do plochy mimo zastavěné území, do volné krajiny. 

I přes výše uvedené nepokrývají plochy vymezené čistě v zastavěném území predikovanou potřebu nových bytů. 
V případě Ohníče nelze ani počítat s dalšími potenciálními vnitřními rozvojovými rezervami v zastavěném území. Velká 
část obytné zástavby Ohníče sestává z menších rodinných domů na malých pozemcích, ani se zde nenabízí zásadní 
možnost intenzifikace existující bytové zástavby například dělením velkých pozemků na menší nebo typicky nová bytová 
výstavba na velkých zahradách. Možná intenzifikace existující obytné zástavby je navíc limitována existujícím využitím a 
vždy bude záviset jen na soukromých majitelích těchto staveb, zda bude případná intenzifikace vůbec možná. Bylo proto 
nevyhnutelné přistoupit k vymezení nových zastavitelných ploch pro bydlení. Kapacita ploch uvnitř zastavěného území 
vhodných pro rozvoj bydlení, ani intenzifikace existující obytné zástavby (značně omezená), nepokryjí predikovanou 
potřebu nových bytů v návrhovém období ÚP.  

Nové zastavitelné plochy pro bydlení jsou v Ohníči vymezené pouze ve 3 případech. Jedna zastavitelná plocha pro 
bydlení je vymezená na okraji Dolánek, které jsou jediným obytným sídlem na území obce, které nedisponuje vůbec 
žádnou vnitřní rozvojovou rezervou pro zástavbu v zastavěném území. Přitom je žádoucí i v tomto sídle nabídnout 
možnosti pro přiměřený rozvoj bydlení, jako prevenci před úbytkem obyvatel sídla a před jeho postupným vylidněním. 
Rozsáhlejší rozvoj bydlení mimo plošné rezervy v zastavěném území je navrhován v sídlech Ohníč a Křemýž. V případě 
Ohníče jsou zastavitelné plochy vymezené v návaznosti na sídlo Karolina, s cílem posílení centrální pozice historického 
jádra Ohníče, které je v současné době poněkud excentrické vůči zástavbě Ohníče a Němeček. Rozvoj bydlení v Karolině 
přispěje k rozvoji zástavby jádrového sídla Ohníč dále na sever a historické jádro s centrálním veřejným prostranstvím 
se tak dostanou více do těžiště obytné zástavby obce.  

V případě Křemýže, kde jsou kromě areálu bývalého hospodářského dvora zámku, který vykazuje charakter plochy 
brownfields (a jehož dostupnost pro novou bytovou výstavbu je silně omezená), rozvojové možnosti pro bydlení uvnitř 
zastavěného území velmi limitované, jsou rozsáhlejší nové zastavitelné plochy pro bydlení vymezeny na jihozápadním 
okraji historického jádra Křemýže, z důvodu obestavění spodní historické návsi s kostelem sv. Petra a Pavla a vytvoření 
novou zástavbou protiváhy velkorysé a objemné zástavbě zámku v Křemýži. 

Všechny zastavitelné plochy pro bydlení jsou důsledně vymezené v přímé návaznosti na zastavěné území, konkrétně pak 
na stabilizované plochy bydlení. Vymezené zastavitelné plochy pro bydlení představují toliko parciální rozvoj, plošně 
umírněný a přiměřený velikostem navazujících stabilizovaných ploch bydlení. Jedná se o jednotlivé plochy doplňující 
parciálně strukturu zástavby zastavěných území sídel.  
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Schéma vymezení ploch bydlení a ploch smíšených obytných s rozlišením ploch přestavby a ploch zastavitelných  
(podklad: katastrální mapa © ČÚZK, 2019) 

Navrhovaným rozvojem obytné zástavby jak uvnitř zastavěného území, tak v návaznosti na něj, je důsledně zachován a 
rozvíjen kompaktní tvar sídel, s respektem k dosavadnímu historickému urbanistickému vývoji sídel, a zejména z 
důvodu zajištění efektivního využívání stávající veřejné infrastruktury, tedy z důvodu hospodárného využívání existující 
dopravní a technické infrastruktury, zajištění optimální pěší dostupnosti zařízení občanského vybavení v sídlech). 
Všechny rozvojové plochy určené pro obytnou zástavbu jsou dopravně napojitelné a obsloužitelné a výhodně 
napojitelné na stávající sítě technického vybavení ze stávajících ulic. 

Podrobné odůvodnění vymezení jednotlivých ploch změn bydlení 

Podrobné odůvodnění vymezení jednotlivých ploch změn bydlení se zaměřuje výhradně na urbanistické důvody a 
aspekty vymezení jednotlivých ploch. Jedná se tedy o důvody nad rámec důvodů uvedených výše v Souhrnném 
zdůvodnění vymezení ploch změn bydlení , které jsou platné pro všechny plochy změn bydlení.  
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ozn. plochy kód využití - typ plochy s rozdílným způsobem využití zdroj vymezení 

limity využití území v rámci plochy 

podrobné odůvodnění vymezení plochy 

01-P BH – bydlení hromadné ÚPO (změna způsobu využití) 

OP přírodního léčivého zdroje a zdroje přírodních minerálních vod II.C stupně, území s archeologickými nálezy III. 
kategorie 

Zastavitelnost plochy pro bydlení je převzatá z ÚPO Ohníč, kde je plocha vymezená jako plocha H pro bydlení 
v rodinných domech. Vzhledem k poloze plochy mezi dvěma 3-podlažními bytovými domy vymezuje nový ÚP pro 
bydlení hromadné v bytových domech. 
Plocha je vymezená z důvodu umožnění zastavění proluky mezi dvěma stávajícími bytovými domy na jižním okraji 
centrální návsi v Ohníči, tedy z důvodu umožnění zastavění pro rozvoj bydlení vhodné proluky v zastavěném území, 
přednostně před rozvojem zástavby mimo zastavěné území.  
Dalším urbanistickým důvodem vymezení plochy je urbanistické dotvoření a vizuální uzavření prostoru centrální návsi 
v Ohníči zástavbou. Cílem je vytvoření souvislé hrany zástavy na jižní straně návsi, aby náves byla ze všech stran 
uzavřena kulisou obytné zástavby. 
Dalším urbanistickým důvodem vymezení plochy je snaha o maximální možnou intenzifikaci bytové zástavby co nejvíce 
v jádru obce nebo v bezprostřední vazbě na něj, tedy v pěší docházkové vzdálenosti veškerého základního občanského 
vybavení obce (obecní úřad, MŠ, pošta, obchod s potravinami, sportovní hřiště, dětské hřiště ad.). 

02-Z BV – bydlení venkovské  

OP přírodního léčivého zdroje a zdroje přírodních minerálních vod II.C stupně, území s archeologickými nálezy III. 
kategorie 

Plocha je vymezená na podnět vlastníka pozemku. Oddělené sídlo Dolánky obecně není vhodné pro rozvoj bydlení, na 
druhou stranu je však žádoucí stabilizovat obyvatele obce ve všech tradičních obytných sídlech na územní obce.  
Územním plánem je tak třeba vytvářet podmínky pro udržitelnost stávajícího bytového fondu ve všech obytných 
sídlech a vytvářet podmínky i pro možnost nové bytové výstavby, ovšem vždy v přiměřené míře odpovídající velikosti 
daného sídla. Přiměřená možnost rozvoje bydlení v obytných sídlech dává možnost výstavby nového bydlení například 
rodáky a potomky starousedlíků a tím je vytvořen předpoklad pro stabilizaci základny obyvatelstva daného sídla.  
Jedním z tradičních obytných sídel na území obce Ohníč jsou právě Dolánky. Je to vedle několika roztroušených samot 
a mlýna v Dolánkách u řeky Bíliny nejmenší tradiční obytné sídlo na území obce. ÚP zde rozvoj bydlení umožňuje v této 
jediné rozvojové ploše bydlení, v bezprostřední návaznosti na zastavěné území a na stabilizované obytné území. 
Vymezením plochy je tak zachována kompaktnost a koncentričnost sídla Dolánky, se zástavbou obklopující centrální 
náves. 
Vzhledem k tomu, že plocha je vymezená na podnět vlastníka, je velká pravděpodobnost skutečného využití této 
plochy.  

03-P BV – bydlení venkovské ÚPO 

OP silnice III. třídy, OP elektrického vedení, OP přírodního léčivého zdroje a zdroje přírodních minerálních vod II.C 
stupně, území s archeologickými nálezy III. kategorie 

Plocha je převzatá z ÚPO Ohníč, kde je ve stejném rozsahu a pro stejný způsob využití vymezená jako plocha K. 
Plocha je vymezená z důvodu umožnění zastavění současných soukromých zahrádek v centru jádrového sídla obce 
Ohníč, tedy z důvodu umožnění zastavění pro rozvoj bydlení vhodné extenzivně využívané plochy v zastavěném území, 
přednostně před rozvojem zástavby mimo zastavěné území. 
Zahrádky se nacházejí přímo v centru obce Ohníč, v území, které má nejlepší představitelné předpoklady pro rozvoj 
bydlení, plocha přímo navazuje na areál obecního úřadu a MŠ, na hlavní sportovní areál obce a na objekt pošty a 
obchodu s potravinami. Plocha leží v bezprostřední blízkosti centrální návsi obce, tedy v bezprostřední návaznosti na 
těžiště celé obce, kde je žádoucí maximální možná koncentrace obyvatel obce. Plocha přímo navazuje na hlavní silnici 
III/25325 a leží v bezprostředním dosahu všech sítí technické infrastruktury. 

04-P BV – bydlení venkovské ÚPO 

vodovodní řad místní, OP přírodního léčivého zdroje a zdroje přírodních minerálních vod II.C stupně, území 
s archeologickými nálezy III. kategorie 

Plocha je převzatá z ÚPO Ohníč, kde je ve stejném rozsahu a pro stejný způsob využití vymezená jako plocha F. 
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ozn. plochy kód využití - typ plochy s rozdílným způsobem využití zdroj vymezení 

limity využití území v rámci plochy 

podrobné odůvodnění vymezení plochy 

Plocha je vymezená z důvodu umožnění zastavění proluky v obytné zástavbě jižně od centrální návsi v Ohníči, tedy 
z důvodu umožnění zastavění pro rozvoj bydlení vhodné proluky v zastavěném území, přednostně před rozvojem 
zástavby mimo zastavěné území.  
Dalším urbanistickým důvodem vymezení plochy je oboustranné obestavění existující ulice, která je dnes rodinnými 
domy zastavěná pouze z jižní strany. Cílem je jednak urbanistické dotvoření dnes přerušené zástavby rodinných domů 
podél ulice, a dále hospodárné využití existující veřejné dopravní a technické infrastruktury v rámci ulice. 
Dalším urbanistickým důvodem vymezení plochy je snaha o maximální možnou intenzifikaci bytové zástavby co nejvíce 
v jádru obce nebo v bezprostřední vazbě na něj, tedy v pěší docházkové vzdálenosti veškerého základního občanského 
vybavení obce (obecní úřad, MŠ, pošta, obchod s potravinami, sportovní hřiště, dětské hřiště ad.). 

05-P BV – bydlení venkovské ÚPO 

OP elektrického vedení, vedení elektrické sítě NN, OP přírodního léčivého zdroje a zdroje přírodních minerálních vod 
II.C stupně, území s archeologickými nálezy III. kategorie 

Plocha je převzatá z ÚPO Ohníč, kde je ve stejném rozsahu a pro stejný způsob využití vymezená jako plocha G. 
Plocha je vymezená z důvodu umožnění zastavění proluky v obytné zástavbě jižně od centrální návsi v Ohníči, tedy 
z důvodu umožnění zastavění pro rozvoj bydlení vhodné proluky v zastavěném území, přednostně před rozvojem 
zástavby mimo zastavěné území.  
Dalším urbanistickým důvodem vymezení plochy je urbanistické dotvoření dnes přerušené zástavby rodinných domů 
podél ulice, a dále hospodárné využití existující veřejné dopravní a technické infrastruktury v rámci ulice. 
Dalším urbanistickým důvodem vymezení plochy je snaha o maximální možnou intenzifikaci bytové zástavby co nejvíce 
v jádru obce nebo v bezprostřední vazbě na něj, tedy v pěší docházkové vzdálenosti veškerého základního občanského 
vybavení obce (obecní úřad, MŠ, pošta, obchod s potravinami, sportovní hřiště, dětské hřiště ad.). 

06-P BV – bydlení venkovské ÚPO 

vzdálenost 50 m od okraje lesa, OP plynovodu, vodovodní řad místní, OP přírodního léčivého zdroje a zdroje 
přírodních minerálních vod II.C stupně, území s archeologickými nálezy III. kategorie 

Plocha je převzatá z ÚPO Ohníč, kde je ve stejném rozsahu a pro stejný způsob využití vymezená jako plocha D. 
Plocha je vymezená z důvodu umožnění zastavění proluky v obytné zástavbě v Němečkách, tedy z důvodu umožnění 
zastavění pro rozvoj bydlení vhodné proluky v zastavěném území, přednostně před rozvojem zástavby mimo zastavěné 
území.  
Dalším urbanistickým důvodem vymezení plochy je dostavba proluky v zástavbě rodinnými domy v páteřní ulici 
Němeček. Cílem je urbanistické dotvoření dnes přerušené zástavby rodinných domů podél ulice, a dále hospodárné 
využití existující veřejné dopravní a technické infrastruktury v rámci ulice. 
Dalším urbanistickým důvodem vymezení plochy je snaha o maximální možnou intenzifikaci bytové zástavby v  pěší 
docházkové vzdálenosti centra obce Ohníč, s koncentrací veškerého základního občanského vybavení obce (obecní 
úřad, MŠ, pošta, obchod s potravinami, sportovní hřiště, dětské hřiště ad.). 

07-P BV – bydlení venkovské ÚPO 

vzdálenost 50 m od okraje lesa, sesuvné území – plošné – dočasně uklidněné, OP přírodního léčivého zdroje a zdroje 
přírodních minerálních vod II.C stupně, území s archeologickými nálezy III. kategorie 

Plocha je převzatá z ÚPO Ohníč, kde je ve stejném rozsahu a pro stejný způsob využití vymezená jako plocha B. 
Plocha je vymezená z důvodu umožnění zastavění proluky v obytné zástavbě v Němečkách, tedy z důvodu umožnění 
zastavění pro rozvoj bydlení vhodné proluky v zastavěném území, přednostně před rozvojem zástavby mimo zastavěné 
území.  
Dalším urbanistickým důvodem vymezení plochy je dostavba proluky v zástavbě rodinnými domy na jižním okraji 
páteřní ulice Němeček. Cílem je urbanistické dotvoření dnes přerušené zástavby rodinných domů na konci ulice, a dále 
hospodárné využití existující veřejné dopravní a technické infrastruktury v rámci ulice. 
Dalším urbanistickým důvodem vymezení plochy je snaha o maximální možnou intenzifikaci bytové zástavby v  pěší 
docházkové vzdálenosti centra obce Ohníč, s koncentrací veškerého základního občanského vybavení obce (obecní 
úřad, MŠ, pošta, obchod s potravinami, sportovní hřiště, dětské hřiště ad.). 
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ozn. plochy kód využití - typ plochy s rozdílným způsobem využití zdroj vymezení 

limity využití území v rámci plochy 

podrobné odůvodnění vymezení plochy 

08-P BV – bydlení venkovské Z1 ÚPO 

vzdálenost 50 m od okraje lesa, OP silnice III. třídy, silnice III. třídy – osa jízdního pásu, vedení elektrické sítě NN, 
vodovodní řad místní, OP přírodního léčivého zdroje a zdroje přírodních minerálních vod II.C stupně, území 
s archeologickými nálezy III. kategorie 

Plocha je převzatá ze Změny č. 1 ÚPO Ohníč, kde je ve stejném rozsahu a pro stejný způsob využití vymezená jako 
plocha Z1/7. 
Plocha je vymezená v rozsahu dvou plošně rozlehlých zahrad v ulici jinak obestavěné rodinnými domy primárně 
z důvodu hospodárného využití zastavěného území, přednostně před rozvojem zástavby mimo zastavěné území. 
Dalším urbanistickým důvodem vymezení plochy je oboustranné obestavění ulice, která je dnes rodinnými domy 
obestavěná v daném místě pouze ze severní strany. Důvodem je tedy vytvoření podmínek pro hospodárné 
využití existující veřejné dopravní a technické infrastruktury v rámci této ulice. 
Plocha bezprostředně navazuje na jádro obce Ohníč, a je v bezprostřední docházkové vzdálenosti veškerého 
základního občanského vybavení v obci (obecní úřad, MŠ, pošta, obchod s potravinami, sportovní hřiště, dětské hřiště 
ad.). Takto výhodně lokalizované plochy je žádoucí v maximální možné míře intenzifikovat pro bydlení a zajistit tak 
koncentraci obyvatelstva přednostně v jádru obce, resp. v pěší dostupnosti jádra obce s koncentrací občanského 
vybavení, veřejných prostranství a dalších aktivit. 

09-P BV – bydlení venkovské  

vzdálenost 50 m od okraje lesa, OP vodního zdroje / pásmo hygienické ochrany, OP silnice III. třídy, OP přírodního 
léčivého zdroje a zdroje přírodních minerálních vod II.C stupně, území s archeologickými nálezy III. kategorie 

Plocha je vymezená v rozsahu rozlehlé zahrady na jihovýchodním okraji zastavěného území jádrového sídla Ohníč, na 
jižním okraji ulice jinak obestavěné rodinnými domy, a to primárně z důvodu hospodárného využití zastavěného území, 
přednostně před rozvojem zástavby mimo zastavěné území. Dalším urbanistickým důvodem vymezení plochy je 
oboustranné obestavění ulice, která je dnes jedním rodinným domem obestavěná v daném místě pouze z jižní strany. 
Důvodem je tedy vytvoření podmínek pro hospodárné využití existující veřejné dopravní a technické infrastruktury 
v rámci této ulice.  
Plocha je v bezprostřední docházkové vzdálenosti veškerého základního občanského vybavení v obci (obecní úřad, MŠ, 
pošta, obchod s potravinami, sportovní hřiště, dětské hřiště ad.). Takto výhodně lokalizované plochy je žádoucí 
v maximální možné míře intenzifikovat pro bydlení a zajistit tak koncentraci obyvatelstva přednostně v jádru obce, 
resp. v pěší dostupnosti jádra obce s koncentrací občanského vybavení, veřejných prostranství a dalších aktivit. 

10-P BV – bydlení venkovské ÚPO 

OP silnice III. třídy, OP plynovodu, OP elektrického vedení, STL plynovod, vedení elektrické sítě NN, OP přírodního 
léčivého zdroje a zdroje přírodních minerálních vod II.C stupně, území s archeologickými nálezy III. kategorie 

Plocha je převzatá z ÚPO Ohníč, kde je ve stejném rozsahu a pro stejný způsob využití vymezená jako plocha L. 
V ploše je vydáno pravomocné rozhodnutí o umístění stavby rodinného domu, č.j. 36591/2018, z dne 12. 9. 2018. 
Plocha je vymezená z důvodu umožnění zastavění proluky v obytné zástavbě historického jádra sídla Křemýž, tedy 
z důvodu umožnění zastavění pro rozvoj bydlení vhodné proluky v zastavěném území, přednostně před rozvojem 
zástavby mimo zastavěné území.  
Cílem je urbanistické dotvoření dnes přerušené zástavby rodinných domů podél hlavní ulice mezi Ohníčí a Křemýží, a 
dále hospodárné využití existující veřejné dopravní a technické infrastruktury v rámci ulice. 
Dalším urbanistickým důvodem vymezení plochy je snaha o maximální možnou intenzifikaci bytové zástavby 
přednostně v jádrovém sídle Ohníč a v sídle Křemýž, tedy ve dvou hlavních obytných sídlech obce Ohníč, které byly 
dříve samostatnými obcemi. 

11-Z BV – bydlení venkovské ÚPO 

OP přírodního léčivého zdroje a zdroje přírodních minerálních vod II.C stupně, území s archeologickými nálezy III. 
kategorie 

Plocha je převzatá z ÚPO Ohníč, kde je ve stejném rozsahu a pro stejný způsob využití vymezená jako součást plochy 
E. 
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ozn. plochy kód využití - typ plochy s rozdílným způsobem využití zdroj vymezení 

limity využití území v rámci plochy 

podrobné odůvodnění vymezení plochy 

Plocha je vymezená z důvodu umožnění zastavění urbanistické proluky na severovýchodním okraji historického jádra 
sídla Křemýž, tedy z důvodu umožnění zastavění pro rozvoj bydlení vhodné proluky na samé hranici zastavěného 
území, přednostně před rozvojem zástavby dále mimo zastavěné území.  
Důvodem vymezení plochy je zacelení nedokončené urbanistické struktury okraje sídla Křemýž. Plocha je tvořená 
pozemkem současné zahrady, zastavění zahrady rodinným domem tak nijak nenaruší tradiční historicky danou 
kompaktní a koncentrickou formu zástavby sídla Křemýž. 

12-P BV – bydlení venkovské ÚPO 

ZPF I. a II. třídy ochrany, OP přírodního léčivého zdroje a zdroje přírodních minerálních vod II.C stupně, území 
s archeologickými nálezy III. kategorie 

Plocha je převzatá z ÚPO Ohníč, kde je ve stejném rozsahu a pro stejný způsob využití vymezená jako plocha D. 
Plochy 12-P, 13-P, 14-P a 15-P jsou vymezené z důvodu umožnění přiměřeného rozvoje bydlení v odděleném obytně 
rekreačním sídle Pňovičky. Oddělené sídlo Pňovičky obecně není příliš vhodné pro rozvoj bydlení, nedisponuje žádným 
občanským vybavením, není v něm zavedená kanalizace a je poměrně vzdálené od jádrového sídla Ohníč. Na druhou 
stranu je však žádoucí stabilizovat obyvatele obce ve všech tradičních obytných sídlech na územní obce.  Územním 
plánem je tak třeba vytvářet podmínky pro udržitelnost stávajícího bytového fondu ve všech obytných sídlech a 
vytvářet podmínky i pro možnost nové bytové výstavby, ovšem vždy v přiměřené míře odpovídající velikosti daného 
sídla. Přiměřená možnost rozvoje bydlení v obytných sídlech dává možnost výstavby nového bydlení například rodáky 
a potomky starousedlíků a tím je vytvořen předpoklad pro stabilizaci základny obyvatelstva daného sídla.  
Jedním z tradičních obytných sídel na území obce Ohníč jsou právě Pňovičky. Je to spolu s Dolánkami nejmenší tradiční 
obytné sídlo na území obce. ÚP zde rozvoj bydlení umožňuje výhradně v zastavěném území, a to s jednoznačným cílem 
(1) obestavění centrální návsi sídla tak, aby centrální náves byla obytnou zástavbou po svém obvodu jednoznačně 
prostorově definovaná a (2) vyplnění proluk ve stávající obytné zástavbě sídla.  
Vymezením ploch je tak zachována kompaktnost a koncentričnost sídla Pňovičky, se zástavbou obklopující centrální 
náves. 

13-P BV – bydlení venkovské ÚPO – část 

ZPF I. a II. třídy ochrany, vedení elektrické sítě NN, OP přírodního léčivého zdroje a zdroje přírodních minerálních vod 
II.C stupně, území s archeologickými nálezy III. kategorie 

Plocha je částečně převzatá z ÚPO Ohníč, kde je část plochy pro stejný způsob využití vymezený jako plocha D. 
Viz podrobné odůvodnění vymezení plochy 12-P, důvody vymezení plochy jsou zcela identické. ↑ 

14-P BV – bydlení venkovské Z1 ÚPO  

ZPF I. a II. třídy ochrany, OP silnice III. třídy, OP plynovodu, STL plynovod, vodovodní řad místní, OP přírodního léčivého 
zdroje a zdroje přírodních minerálních vod II.C stupně, území s archeologickými nálezy III. kategorie 

Plocha je převzatá ze Změny č. 1 ÚPO Ohníč, kde je ve stejném rozsahu a pro stejný způsob využití vymezená jako 
plocha Z1/2. 
Viz podrobné odůvodnění vymezení plochy 12-P, důvody vymezení plochy jsou zcela identické. ↑ 

15-P BV – bydlení venkovské ÚPO 

ZPF I. a II. třídy ochrany, OP plynovodu, OP elektrického vedení, STL plynovod, OP přírodního léčivého zdroje a zdroje 
přírodních minerálních vod II.C stupně, území s archeologickými nálezy III. kategorie 

Plocha je převzatá z ÚPO Ohníč, kde je ve stejném rozsahu a pro stejný způsob využití vymezená jako plocha B. 
Viz podrobné odůvodnění vymezení plochy 12-P, důvody vymezení plochy jsou zcela identické. ↑ 

16-P BI – bydlení příměstské ÚPO, Z1 ÚPO 

poddolované území – plocha, OP silnice III. třídy, OP plynovodu, OP elektrického vedení, vedení elektrické sítě NN, 
vodovodní řad provozní vody (Labský vodovod), OP přírodního léčivého zdroje a zdroje přírodních minerálních vod II.C 
stupně, území s archeologickými nálezy III. kategorie 
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ozn. plochy kód využití - typ plochy s rozdílným způsobem využití zdroj vymezení 

limity využití území v rámci plochy 

podrobné odůvodnění vymezení plochy 

Plocha je převzatá z části ze Změny č. 1 ÚPO Ohníč, kde je část plochy pro stejný způsob využití vymezený jako plocha 
Z1/5, a z části z ÚPO Ohníč, kde je zbylá část plochy pro stejný způsob využití vymezená jako plocha L. 
Plocha je vymezená z důvodu umožnění zastavění proluky v obytné zástavbě při jižní straně silnice z Ohníče na 
Hostomice, tedy z důvodu umožnění zastavění pro rozvoj bydlení vhodné proluky v zastavěném území, přednostně 
před rozvojem zástavby mimo zastavěné území.  
Dalším urbanistickým důvodem vymezení plochy je urbanistické dotvoření dnes přerušené zástavby rodinných domů 
podél jižní strany silnice na Hostomice, a dále hospodárné využití existující veřejné dopravní a technické infrastruktury. 
Dalším urbanistickým důvodem vymezení plochy je snaha o maximální možnou intenzifikaci bytové zástavby co nejvíce 
v jádru obce nebo v bezprostřední vazbě na něj, tedy v pěší docházkové vzdálenosti veškerého základního občanského 
vybavení obce (obecní úřad, MŠ, pošta, obchod s potravinami, sportovní hřiště, dětské hřiště ad.). Plocha je vymezena 
v bezprostřední blízkosti jádra obce Ohníč. 

17-P BI – bydlení příměstské Z1 ÚPO 

vzdálenost 50 m od okraje lesa, PUPFL -  les zvláštního určení, poddolované území – plocha, OP elektrického vedení, 
vedení elektrické sítě NN, OP přírodního léčivého zdroje a zdroje přírodních minerálních vod II.C stupně, území 
s archeologickými nálezy III. kategorie 

Plocha je převzatá ze Změny č. 1 ÚPO Ohníč, kde je ve stejném rozsahu a pro stejný způsob využití vymezená jako 
plocha Z1/6. 
Plocha je vymezená z důvodu umožnění zastavění proluky v obytné zástavbě při západním okraji jádrového sídla Ohníč, 
tedy z důvodu umožnění zastavění pro rozvoj bydlení vhodné proluky v zastavěném území, přednostně před rozvojem 
zástavby mimo zastavěné území.  
Plocha přímo navazuje na stávající obytnou zástavbu jádra Ohníče a vyplňuje tak dosud nezastavěnou proluku mezi 
jádrem Ohníče a lesem západně od Ohníče. Plocha obaluje obytnou zástavbou jádro sídla Ohníč ze západu a tím 
příznivě přispívá k lepší centralitě jádra obce, které je v současné době vyosené mimo těžiště zástavbu Ohníče. Plocha 
tak vytváří protipól/protiváhu zástavbě rozvinuté ve svazích východně od jádra Ohníče. 

18-P BI – bydlení příměstské Z1 ÚPO 

ZPF I. a II. třídy ochrany, vzdálenost 50 m od okraje lesa, vedení elektrické sítě NN, OP přírodního léčivého zdroje a 
zdroje přírodních minerálních vod II.C stupně, území s archeologickými nálezy III. kategorie 

Plocha je převzatá ze Změny č. 1 ÚPO Ohníč, kde je ve stejném rozsahu a pro stejný způsob využití vymezená jako 
plocha Z1/4. 
Plocha je vymezená z důvodu umožnění zastavění proluky na severním okraji obytné zástavby části sídla Karolina, tedy 
z důvodu umožnění zastavění pro rozvoj bydlení vhodné proluky v zastavěném území, přednostně před rozvojem 
zástavby mimo zastavěné území.  
Karolina je severní obytnou částí (čtvrtí) sídla Ohníč, původně hornickou osadou/kolonií, která se rozvinula na počátku 
20. století v souvislosti se založením hlubinného dolu na hnědé uhlí Karolina pod kopci na levém břehu řeky Bíliny. 
Původně hornická kolonie je dnes obytnou čtvrtí, která, přestože je od jádra Ohníče oddělená řekou Bílinou a železniční 
tratí, prostorově dotváří severní okraj jádrového sídla Ohníč. Zástavba Karoliny podporuje centralitu jádra Ohníče, 
které je vůči zástavbě samotného jádra Ohníče a Němeček situováno velmi excentricky, blízko severnímu okraji 
zástavby jádra Ohníče. Karolina tak již dnes vyvažuje zástavbu ve svazích jižně od jádra Ohníče (část sídla Němečky) a 
vzhledem k velmi výhodné poloze Karoliny v pěší dostupnosti jádra Ohníče s koncentrací základního občanského 
vybavení a hlavních veřejných prostranství obce, v bezprostřední vazbě na železniční stanici Ohníč (přímé vlakové 
spojení do Bíliny a do Ústí nad Labem) a zejména na jižním, tedy perfektně osluněném svahu, je žádoucí novým 
územním plánem další rozvoj obytné zástavby v sídle Karolina plně podporovat. 

19-P BI – bydlení příměstské ÚPO – část  

ZPF I. a II. třídy ochrany, vzdálenost 50 m od okraje lesa, poddolované území – plocha, OP přírodního léčivého zdroje a 
zdroje přírodních minerálních vod II.C stupně, území s archeologickými nálezy III. kategorie 

Zastavitelnost jižní části plochy je převzatá z ÚPO Ohníč, kde je v jižní části plochy 19-P pro stejný způsob využití 
vymezená plocha X. 
Plocha je vymezená z důvodu umožnění zastavění proluky v západní části sídla Karolina, tedy z důvodu umožnění 
zastavění pro rozvoj bydlení vhodné proluky v zastavěném území, přednostně před rozvojem zástavby mimo zastavěné 
území. Proluka je ze třech stran obklopená stávající obytnou zástavbou. 
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ozn. plochy kód využití - typ plochy s rozdílným způsobem využití zdroj vymezení 

limity využití území v rámci plochy 

podrobné odůvodnění vymezení plochy 

Viz podrobné odůvodnění vymezení plochy 18-P, důvody vymezení plochy jsou zcela identické. ↑ 

20-Z BI – bydlení příměstské  

ZPF I. a II. třídy ochrany, vzdálenost 50 m od okraje lesa, OP plynovodu, OP dráhy celostátní, vodovodní řad místní, OP 
přírodního léčivého zdroje a zdroje přírodních minerálních vod II.C stupně, území s archeologickými nálezy III. 
kategorie 

Plochy 20-Z a 21-Z jsou vymezené z důvodu přiblížení obytné zástavby v části sídla Karolina k hlavní kompoziční ose 
jádrového sídla Ohníč, která vede z velkorysé centrální návsi na křížení silnic III/25325 a III/25331 směrem na sever 
podél silnice Do Křemýže k mostu přes řeku Bílinu, přes řeku a železniční trať do Karoliny. Obytná zástavba Karoliny je 
dnes od této hlavní kompoziční osy, podél níž je koncentrováno nejvíce občanského vybavení obce Ohníč (pošta, 
obchod s potravinami, restaurace, hasičská zbrojnice, vstup do bývalého statku u řeky Bíliny), odsunutá na západ. 
Vymezením souboru ploch pro rozvoj bydlení 20-Z a 21-Z vytváří ÚP podmínky pro posunutí těžiště zástavby Karoliny 
blíže k severojižní kompoziční ose jádrového sídla Ohníč. 
Obě plochy 20-Z a 21-Z navazují bezprostředně na zastavěné území a zachovávají koncentrické uspořádání zástavby 
Karoliny. Plocha 20-Z je vymezená částečně v rozsahu stávající zahrady a vyplňuje urbanistickou proluku mezi okrajem 
stávající zástavby Karoliny a blízkým lesem. Plocha 21-Z urbanisticky dotváří vyplněním proluky mezi stávající obytnou 
zástavbou na západě a lesem na východě zástavbu východního okraje Karoliny do kompaktnějšího tvaru. 

21-Z BI – bydlení příměstské  

ZPF I. a II. třídy ochrany, vzdálenost 50 m od okraje lesa, OP elektrického vedení, vedení elektrické sítě VN 35 kV, OP 
přírodního léčivého zdroje a zdroje přírodních minerálních vod II.C stupně, území s archeologickými nálezy III. 
kategorie 

Viz podrobné odůvodnění vymezení plochy 20-Z. ↑ 

22-P BI – bydlení příměstské ÚPO 

ZPF I. a II. třídy ochrany, poddolované území – plocha, vodovodní řad místní, OP přírodního léčivého zdroje a zdroje 
přírodních minerálních vod II.C stupně, území s archeologickými nálezy III. kategorie 

Plocha je převzatá z ÚPO Ohníč, kde je ve stejném rozsahu a pro stejný způsob využití vymezená jako plocha A. 
Plocha je vymezená z důvodu umožnění zastavění urbanistické proluky v zastavěném území na jihozápadním okraji 
historického jádra sídla Křemýž, tedy z důvodu umožnění zastavění pro rozvoj bydlení vhodné proluky v zastavěném 
území, přednostně před rozvojem zástavby dále mimo zastavěné území.  
Důvodem vymezení plochy je zacelení nedokončené urbanistické struktury jihozápadního okraje sídla Křemýž. Plocha 
je tvořená pozemkem současné velké zahrady, zastavění zahrady rodinným domem tak nijak nenaruší tradiční 
historicky danou kompaktní a koncentrickou formu zástavby sídla Křemýž. 

23-P BI – bydlení příměstské ÚPO 

ZPF I. a II. třídy ochrany, poddolované území – plocha, OP přírodního léčivého zdroje a zdroje přírodních minerálních 
vod II.C stupně, území s archeologickými nálezy III. kategorie 

Plocha je převzatá z ÚPO Ohníč, kde je ve stejném rozsahu a pro stejný způsob využití vymezená jako plocha B. 
Plocha je vymezená z důvodu umožnění zastavění urbanistické proluky v zastavěném území na jihozápadním okraji 
historického jádra sídla Křemýž, tedy z důvodu umožnění zastavění pro rozvoj bydlení vhodné proluky v zastavěném 
území, přednostně před rozvojem zástavby dále mimo zastavěné území.  
Důvodem vymezení plochy je zacelení nedokončené urbanistické struktury jihozápadního okraje sídla Křemýž. Plocha 
je tvořená pozemky dvou současných velkých zahrad, zastavění zahrad rodinnými domy tak nijak nenaruší tradiční 
historicky danou kompaktní a koncentrickou formu zástavby sídla Křemýž. Zastavování velkých zahrad je obecně 
vhodnou formou intenzifikace rozvoje venkovských obcí, které nenarušuje kompaktnost jejich urbanistické formy a 
zároveň je v podstatě bez nároků na vyvolané investice do veřejné dopravní či technické infrastruktury. Zastavování 
velkých zahrad se na jižní straně Křemýže již děje (viz zastavování velkých zahrada na sousedních pozemcích č. parc. 
36/1 nebo 34 k.ú. Křemýž). ÚP tak toliko umožňuje další pokračování tohoto trendu. 

24-P BI – bydlení příměstské  

OP plynovodu, STL plynovod, OP přírodního léčivého zdroje a zdroje přírodních minerálních vod II.C stupně, území 
s archeologickými nálezy III. kategorie 
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ozn. plochy kód využití - typ plochy s rozdílným způsobem využití zdroj vymezení 

limity využití území v rámci plochy 

podrobné odůvodnění vymezení plochy 

Plocha je vymezená z důvodu umožnění zastavění proluky v zastavěném území na severovýchodním okraji historického 
jádra sídla Křemýž, tedy z důvodu umožnění zastavění pro rozvoj bydlení vhodné proluky v zastavěném území, 
přednostně před rozvojem zástavby dále mimo zastavěné území.  
Důvodem vymezení plochy je zacelení nedokončené urbanistické struktury okraje sídla Křemýž. Plocha je tvořená 
pozemkem současné zahrady, zastavění zahrady rodinným domem tak nijak nenaruší tradiční historicky danou 
kompaktní a koncentrickou formu zástavby sídla Křemýž. 

25a-P BI – bydlení příměstské  

OP přírodního léčivého zdroje a zdroje přírodních minerálních vod II.C stupně, území s archeologickými nálezy III. 
kategorie 

Plochy 25a-P, 25b-Z, 26-Z a 27-Z jsou vymezené pro plošný rozvoj bydlení na jihozápadním okraji Křemýže. Vymezení 
ploch bylo motivováno několika důvody:  
(1) V rámci zpracování urbanistické koncepce sídla Křemýž byly hledány vhodné plochy pro budoucí rozvoj bydlení 
v Křemýži. Křemýž je jedním ze dvou hlavních obytných sídel obce Ohníč, podobně jako jádrové sídlo Ohníč disponující 
širším spektrem základního občanského vybavení (obchod, hospoda, fotbalové hřiště, ale také kostel). Křemýž je 
nejstarším sídlem na území celé obce Ohníč a původně byla Křemýž samostatnou obcí. O historickém významu 
Křemýže svědčí velkorysé urbanistické založení kolem dvou návsí, mohutný barokní kostel sv. Petra a Pavla se zvonicí, 
barokní zámek s velkorysým zámeckým parkem a hospodářským zázemím a v okolí Křemýže pak bývalé letohrádky 
Tuchlov a Ladenburg. Křemýž byla ve své době centrem úrodné zemědělské oblasti mezi Teplicemi a Bílinou a byla 
významným panstvím. Je tak žádoucí, aby územní plán vytvářel podmínky pro stabilizaci historicky nejvýznamnějšího 
sídla na území obce Ohníč a aby umožnil i přiměřený rozvoj, který je předpokladem stabilizace obyvatelstva sídla a 
základní prevencí před postupným úbytkem obyvatel sídla a jeho zánikem. Rozvojové plochy pro bydlení mají být 
primárně příležitostí pro potomky starousedlíků, aby měli v případě zájmu setrvání v Křemýži možnost postavit si 
vlastní bydlení v sídle. Pokud územní plán nenabídne rozvojové plochy pro bydlení, je velké riziko, že obyvatelé 
Křemýže odsud budou odcházet a populace sídla se bude snižovat. Tím by došlo k ohrožení udržitelnosti veřejných 
infrastruktur v obci (zejména technické infrastruktury a občanského vybavení) a k souvisejícímu snížení obytné 
atraktivity sídla. ÚP vymezuje v Křemýži všechny pro bydlení vhodné proluky v zastavěném území, jejich kapacita je 
ovšem řádově jen jednotky rodinných domů (cca 6-8) plus potenciálně několik bytů v ploše brownfields bývalého 
hospodářského zázemí zámku, dostupnost těchto pozemků pro výstavbu bydlení je ovšem silně omezená primárně na 
jejich současné majitele, neboť se ve většině případů jedná o zahrady přiléhající ke stávajícím rodinným domům. 
Využitelnost areálu bývalého hospodářského zázemí zámku je omezená z důvodu charakteru plochy brownfields, která 
by vyžadovala velké investice do kompletní revitalizace, včetně demolic. Proto ÚP hledal další plochy pro rozvoj 
rodinných domů, a to mimo zastavěné území, jehož kapacity jsou v Křemýži silně omezené. Nakonec po dohodě 
s vedením obce Ohníč byl vymezen soubor ploch na jihozápadním okraji sídla. 
(2) Důvodem volby rozvoje zástavby sídla Křemýž směrem na jihozápad je snaha posílit centralitu historického jádra a 
historických návsí v rámci struktury zástavby sídla. Zástavba Křemýže dnes poměrně pravidelně obaluje dvě historické 
návsi po jejich obvodu. Gravitace zástavby sídla Křemýž je ovšem směrem na severovýchod vychýlena velkorysým 
areálem zámku. Jako protipól a protiváhu areálu zámku tak nový ÚP Ohníč umožňuje rozvoj obytné zástavba na 
jihozápadním okraji sídla. ÚP tím důsledně zachovává tradiční historicky danou kompaktnost uspořádání zástavby sídla 
a koncentričnost zástavby obalující po obvodu obě historické návsi. 
(3) Dalším impulsem pro návrh rozvoje zástavby na jihozápadním okraji Křemýže byl návrh nové hlavní polní cesty C25 
v návrhu Plánu společných zařízení KPÚ v k.ú. Křemýž. Hlavní polní cesta C25 je zde navržena pro zajištění obsluhy 
zemědělských pozemků ve volné krajině jižně od Křemýže. Nový ÚP Křemýž celou navrhovanou hlavní polní cestu C25 
povyšuje na novou ulici, která by jednak zajistila dopravní obsluhu rodinných domů stavěných postupně v druhé řadě 
na velkých zahradách na jihozápadním okraji Křemýže a umožnila by zároveň obsluhu nově vymezených ploch 26-Z, 
27-Z a 25a-P a 25b-Z. Tím by došlo k výhodnému oboustrannému obestavení této nové ulice. 

25b-Z BI – bydlení příměstské  

OP silnice III. třídy, OP elektrického vedení, OP přírodního léčivého zdroje a zdroje přírodních minerálních vod II.C 
stupně, území s archeologickými nálezy III. kategorie 

Viz podrobné odůvodnění vymezení plochy 25a-P, důvody vymezení plochy jsou zcela identické. ↑ 
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ozn. plochy kód využití - typ plochy s rozdílným způsobem využití zdroj vymezení 

limity využití území v rámci plochy 

podrobné odůvodnění vymezení plochy 

26-Z BI – bydlení příměstské  

ZPF I. a II. třídy ochrany, vzdálenost 50 m od okraje lesa, poddolované území – plocha, OP přírodního léčivého zdroje a 
zdroje přírodních minerálních vod II.C stupně, území s archeologickými nálezy III. kategorie 

Viz podrobné odůvodnění vymezení plochy 25a-P, důvody vymezení plochy jsou zcela identické. ↑ 

27-Z BI – bydlení příměstské  

OP přírodního léčivého zdroje a zdroje přírodních minerálních vod II.C stupně, území s archeologickými nálezy III. 
kategorie 

Viz podrobné odůvodnění vymezení plochy 25a-P, důvody vymezení plochy jsou zcela identické. ↑ 

Legenda zdrojů:  
ÚPO – Územní plán obce Ohníč (schválený 21. 12. 2006) 
Z1 ÚPO – Změna č. 1 Územního plánu obce Ohníč (vydaná 16. 6. 2011) 

k § C14 

Souhrnné odůvodnění vymezení ploch změn rekreace 

Území obce Ohníč vykazuje zvýšený potenciál pro rekreaci, zejména pak pro individuální rekreaci v chatách, případně 
v zahrádkových osadách. Obec Ohníč je venkovskou obcí ležící v zázemí několika měst (Teplice, Bílina, Duchcov, Most), 
jejichž obyvatelé, bydlící z větší části v bytových domech bez vlastní zahrady, vyhledávají v okruhu přijatelné dojížďky 
měst příležitost nejen pro každodenní rekreaci, ale rovněž pro rekreaci víkendovou, která se nejčastěji odehrává 
v chatách a chalupách. Obec Ohníč leží na přechodu podkrušnohorské hnědouhelné pánve do atraktivního původně 
vulkanického pohoří Českého středohoří. Krajina Ohníče, zejména ve východní a jižní části obce, je kopcovitá s vysokým 
podílem lesů. Atraktivitu pro rekreaci zvyšují místa dalekých výhledů na svazích kopců a také hluboce zaříznuté 
meandrující údolí řeky Bíliny. Ve 2. polovině 20. století se tak Ohníč, stejně jako většina venkovských obcí 
v Podkrušnohoří i v samotných Krušných horách a v Českém středohoří, stala vyhledávanou obcí pro víkendovou 
rekreaci obyvatel nedalekých měst. V obci byly ve 2. polovině 20. století založeny 2 chatové osady, na jihu jádrového 
sídla Ohníč, v Němečkách a druhá pak v Pňovičkách. Kromě toho je k rekreaci využíváno několik původně rodinných 
domů v obci.  

ÚP stávající chatové osady stabilizuje, zejména vzhledem k jejich poloze nevhodné pro konverzi na bydlení (zhoršená 
dopravní dostupnost, úzké komunikace, zhoršená dostupnost technické infrastruktury ad.) a také proto, že se na území 
obce Ohníč nacházejí vhodnější plochy pro rozvoj bydlení.  Rekreační využití území obce navíc obohacuje život obce a 
její sociální strukturu a je tak vhodné podmínky pro rekreační využití obce územním plánem zachovat.  

Chatovou osadu v Němečkách navrhuje ÚP na plošný rozvoj o jednu parcelu, dnes nevyužitou, vklíněnou mezi stávající 
chatovou osadu a velkou zahradu sousedního rodinného domu.  

Podrobné odůvodnění vymezení jednotlivých ploch změn rekreace 

Podrobné odůvodnění vymezení jednotlivých ploch změn rekreace se zaměřuje výhradně na urbanistické důvody a 
aspekty vymezení jednotlivých ploch. Jedná se tedy o důvody nad rámec důvodů uvedených výše v Souhrnném 
zdůvodnění vymezení ploch změn rekreace , které jsou platné pro všechny plochy změn rekreace. 

ozn. plochy kód využití - typ plochy s rozdílným způsobem využití zdroj vymezení 

limity využití území v rámci plochy 

podrobné odůvodnění vymezení plochy 

30-Z RI – rodinná rekreace v chatách  

vzdálenost 50 m od okraje lesa, sesuvné území - plošné - dočasně uklidněné, vodovodní řad místní, OP přírodního 
léčivého zdroje a zdroje přírodních minerálních vod II.C stupně, území s archeologickými nálezy III. kategorie 

Důvodem vymezení plochy je umožnění minimálního rozvoje stávající chatové osady v Němečkách na jihu jádrového 
sídla Ohníč. Plocha je vymezená v urbanistické proluce v rozsahu úzkého nevyužitého/zbytkového pozemku mezi 
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ozn. plochy kód využití - typ plochy s rozdílným způsobem využití zdroj vymezení 

limity využití území v rámci plochy 

podrobné odůvodnění vymezení plochy 

stávající chatovou osadou a pozemkem rodinného domu, plocha tak nerozšiřuje plošně zastavěné území směrem do 
volné krajiny, ale vyplňuje proluku obklopenou ze 3 stran zástavbou. 
Důvodem využití plochy je zhodnocení rekreačního potenciálu obce Ohníč, která leží v atraktivní poloze v údolí řeky 
Bíliny a v blízkosti hranice CHKO České středohoří.  

k § C15 

Souhrnné odůvodnění vymezení ploch změn občanského vybavení 

Občanské vybavení je vedle bydlení, práce a rekreace jedna ze čtyř základních funkčních složek každého urbanizovaného 
území a nezastupitelnou složkou každé obce. Občanské vybavení uspokojuje základní lidské potřeby a nároky na 
vzdělávání, zdravotní a sociální péči, kulturu, osvětu, sport, zábavu, stravování, obchodní prodej, služby apod. 

Pro umisťování občanského vybavení v území je zásadní co možná prostorově a provozně nejtěsnější vazba na bydlení. 
Blízkost bydlení a občanského vybavení je základním předpokladem pro zabezpečení optimální dostupnosti občanského 
vybavení pro každého obyvatele obce bez rozdílu sociálního statutu, věku, pohlaví, zdravotního stavu apod. Bez 
občanského vybavení, zvláště pak bez občanského vybavení každodenní potřeby, se žádný obyvatel obce neobejde, 
a proto musí být dobře, bezkolizně a pokud možno bezbariérově přístupné z místa bydliště. 

Vzhledem k velikosti obce Ohníč a umírněnému navrhovanému rozvoji bydlení, který neumožní v návrhovém období ÚP 
podstatně navýšit počet obyvatel obce (předpokládá se oscilace počtu obyvatel obce mezi 750 až 900), je současné 
občanské vybavení obce v rozsahu obecního úřadu, pošty, MŠ, kulturního domu, dvou restaurací, třech obchodů 
s potravinami a doplňkovým nepotravinářským zbožím, dvou dětských hřišť a sportovního areálu s fotbalovým hřištěm 
a fotbalového hřiště v Křemýži hodnoceno jako dlouhodobě vyhovující a ÚP plochy tohoto stávajícího občanského 
vybavení stabilizuje (ať už jako samostatné plochy občanského vybavení, nebo jako integrální součást ploch smíšených 
obytných).  

Pro rozvoj občanského vybavení vymezuje ÚP jednak plochy smíšené obytné (SV, SH) a dále dvě samostatné plochy 
občanského vybavení, a to pro možné vybudování zástavby pro účely interpretace hornické minulosti obce Ohníč 
(plocha 35-P) a dále pro možné znovuobnovení bývalého letohrádku Ladenburg severně od zámku v Křemýži pro možné 
využití pro kulturu či pro služby cestovního ruchu (plocha 36-P). 

Podrobné odůvodnění vymezení jednotlivých ploch změn občanského vybavení 

Podrobné odůvodnění vymezení jednotlivých ploch změn občanského vybavení se zaměřuje výhradně na urbanistické 
důvody a aspekty vymezení jednotlivých ploch. Jedná se tedy o důvody nad rámec důvodů uvedených výše v Souhrnném 
zdůvodnění vymezení ploch změn občanského vybavení , které jsou platné pro všechny plochy změn občanského 
vybavení. 

ozn. plochy kód využití - typ plochy s rozdílným způsobem využití zdroj vymezení 

limity využití území v rámci plochy 

podrobné odůvodnění vymezení plochy 

35-P OV – občanské vybavení veřejné  

poddolované území – plocha, OP silnice III. třídy, OP elektrického vedení, vedení elektrické sítě NN, vodovodní řad 
místní, vodovodní řad provozní vody (Labský vodovod), OP přírodního léčivého zdroje a zdroje přírodních minerálních 
vod II.C stupně, území s archeologickými nálezy III. kategorie 

Plocha je vymezena na pozemku, na němž je dodnes dochovaný vstup do hlubinného dolu na hnědé uhlí Svornost 
(dříve štola Císaře Františka Josefa). Důvodem pro vymezení plochy je možnost zřízení muzea hornictví, resp. jakéhokoli 
jiného zařízení občanského vybavení spojeného s historií hornictví v Ohníči a v okolních obcích. 
Historie těžby hnědého uhlí sahá v Ohníči a okolních obcích Světec, Žalany či Bžany až do 19. století. Ohníč se totiž 
nalézá v nevelké hnědouhelné pánvičce v údolí řeky Bíliny. Na území Ohníče započala těžba (většinou hlubinným 
způsobem dobývání na počátku 20. století. Jedním z prvních otevřených dolů byla Karolina I (v severní části dnešní 
části sídla Ohníč nazývaného podle původního dolu Karolina). Otvírka tohoto dolu navázala v oblasti křemýžsko-
bžanské části pánve na těžbu úklonné štoly Ida v Ohníči, založené v roce 1902. Důl Karolina I. těžil až do roku 1943 
komorováním na zával s maximálním výkonem kolem 200 tisíc tun ročně, malý úsek byl těžen také lomově. 
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ozn. plochy kód využití - typ plochy s rozdílným způsobem využití zdroj vymezení 

limity využití území v rámci plochy 

podrobné odůvodnění vymezení plochy 

Ložisko na jižní straně Ohníče bylo původně otevřeno štolou Jacobi směrem od Světce v roce 1872. Při její ražbě se 
však zjistilo, že uhelná sloj je ve skutečnosti uložená níže než úroveň štoly. Proto byly v roce 1895 zahájeny práce na 
štole Císaře Františka Josefa, která byla od roku 1919 přejmenována na Svornost, ražená z opačné, severní strany 
ložiska od Ohníče. V roce 1909 byla u štoly Františka Josefa vyhloubena 60 metrů hluboká těžní jáma Svornost. Těžba 
na tomto dole se vyznačovala mimořádnými báňsko-technickými problémy způsobenými existencí častých poloh 
zvodnělých písků v nadloží (kuřavek) a také přítomností nadložních příkrovů čediče, které znesnadňovaly při používané 
metodě komorování zavalování komor. V roce 1936 přešel důl Svornost do majetku společnosti G. Hirsche. Roční těžba 
dolu činila ve 20. a 30. letech kolem 100-150 tisíc tun, po válce kolem 200 tisíc tun a byla definitivně ukončena v roce 
1978. Důl Svornost byl posledním fungujícím dolem na území obce Ohníč, proto ÚP vyhodnotil jako vhodné spojit 
historii hornictví v obci právě s tímto dolem. 

36-P OV – občanské vybavení veřejné ÚPO – změna způsobu využití 

OP přírodního léčivého zdroje a zdroje přírodních minerálních vod II.C stupně, území s archeologickými nálezy III. 
kategorie 

Zastavitelnost plochy je převzatá z platného ÚPO Ohníč, kde je plocha vymezená jako stabilizovaná plocha zemědělské 
výroby, služeb a zařízení. 
Plocha je vymezená v rozsahu ruiny bývalého letohrádku Ladenburg, vystavěného majiteli zámku v Křemýži na přelomu 
17. a 18. století. Letohrádek je tak součástí celého souboru staveb navazujících na zámek v Křemýži a 
rozmístěných jednak po obvodu areálu zámku a také ve volné krajině. Letohrádek je umístěn na kopci nad zámkem, 
přímo v ose symetrie hlavní budovy zámku v Křemýži (mezi zámek a letohrádek byl ve 2. polovině 20. století (záměrně) 
necitlivě vestavěn zemědělský areál). Letohrádek byl ve své době velmi oblíbeným cílem lázeňských hostů z nedalekých 
lázní Teplice. Letohrádek je tak němým svědkem bohaté historie původně samostatné obce Křemýž a je proto žádoucí 
tuto historickou stopu v krajině kolem Křemýže zachovat. Jakkoli ÚP nepočítá s využitím ruiny, která je ve velmi 
špatném stavebním stavu, ale umožňuje její náhradu novostavbou, která může být moderní reminiscencí na historický 
letohrádek. 
Důvodem pro stanovení využití pro občanské vybavení je potenciál zastavěné plochy pro možnou výstavbu kulturního 
zařízení či nějakého zařízení cestovního ruchu, vhodně navázané na lázeňskou tradici Teplicka a Bílinska. 

 
Foto: ruina bývalého letohrádku Ladenburg (zdroj: mapy.cz) 

Legenda zdrojů:  
ÚPO – Územní plán obce Ohníč (schválený 21. 12. 2006) 
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k § C16 

Souhrnné odůvodnění vymezení ploch změn veřejných prostranství 

Veřejná prostranství vytvářejí jeden ze základních systémů struktury každého území. Systém veřejných prostranství 
zabezpečuje základní fungování každého území, jeho prostupnost a dostupnost jeho jednotlivých částí, dostupnost 
jednotlivých pozemků a staveb na nich. Systém veřejných prostranství v sobě integruje většinu dalších, pro fungování 
území, nezastupitelných systémů, jako je systém dopravní, systémy technické infrastruktury, ale také významné složky 
systému sídelní zeleně.  

Utváření veřejných prostranství a jejich optimální dostupnost z ploch bydlení, je základním předpokladem pro rozvoj 
udržitelné komunity místních obyvatel. Veřejná prostranství a jejich celý systém plní kromě čistě utilitárních provozních 
a dopravně-technických funkcí také zásadní roli sociální. Veřejná prostranství jsou místy setkávání lidí, místy jejich 
vzájemných interakcí, komunikace, výměny názorů a myšlenek. Ve veřejných prostranstvích se formuje místní komunita, 
společenství obyvatel obce.  

Veřejná prostranství s významným uplatněním vegetace (veřejná zeleň) mají také zásadní environmentální význam, 
zejména pak v zastavěných územích sídel, kde se podílejí na zlepšení mikroklimatu (zvlhčování a ochlazování vzduchu, 
regulace proudění vzduchu, čistící efekt).  

 
Schéma vymezení ploch veřejných prostranství (podklad: katastrální mapa © ČÚZK, 2019) 
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Veřejná prostranství v neposlední řadě plní roli prostorů pro trávení volného času a pro každodenní rekreaci, zejména 
pro pobyt, chůzi a sportovní aktivity nenáročné na specifická sportovní zařízení (běh, jízda na kole apod.).  

Vymezením nových ploch veřejných prostranství (PV) či ploch veřejné zeleně (ZV) ÚP vytváří podmínky pro rozvoj 
prostorově spojitého a funkčně diferencovaného systému veřejných prostranství na území celé obce Ohníč a vytváří 
podmínky pro zajištění prostupnosti území obce včetně vazeb zastavěného území do volné krajiny a pro zajištění 
dostupnosti jednotlivých částí sídel a stabilizovaných oddělených lokalit, resp. jednotlivých pozemků a staveb na nich. 

Hlavním cílem navrhovaného rozvoje systému veřejných prostranství obce Ohníč je důsledné zajištění návaznosti nově 
navrhovaných veřejných prostranství na stávající stabilizovaná veřejná prostranství. Cílem je zajistit vizuální, 
prostorovou i provozní kontinuitu systému veřejných prostranství a všech jeho prvků, zejména lineárních (ulic), jako 
předpoklad pro zajištění optimální prostupnosti území obce a jako předpoklad eliminace vzniku neprostupných a 
veřejnosti nepřístupných enkláv. Zvláštní důraz je tak kladen na zajištění kontinuity uliční sítě a na veřejnou pěší a 
cyklistickou prostupnost území sídel a na zajištění pěších a cyklistických vazeb veřejných prostranství sídel na volnou 
krajinu.  

Vymezení ploch změn veřejných prostranství má v ÚP Ohníč v zásadě dvě roviny:  

▪ doplnění stávající uliční sítě, v návaznosti na stabilizovaný systém ulic v jednotlivých sídlech v obci, s cílem 
dotvářet urbanizované území obce a zajistit kapacitně a kvalitativně odpovídající veřejná prostranství ve 
všech sídlech obce 

▪ vymezení nových cest ve volné krajině, v návaznosti na stávající cesty, sloužící ke vzájemnému propojení sídla 
na území obce k propojení sídle na území obce Ohníč se sousedními obcemi a s okolní volnou krajinou, s cílem 
zajistit optimální prostupnost volné krajiny pro pěší a cyklisty a zajistit dopravní obslužnost zemědělských a 
lesních pozemků. 

Podrobné odůvodnění vymezení jednotlivých ploch změn veřejných prostranství 

Podrobné odůvodnění vymezení jednotlivých ploch změn veřejných prostranství se zaměřuje výhradně na urbanistické 
důvody a aspekty vymezení jednotlivých ploch. Jedná se tedy o důvody nad rámec důvodů uvedených výše v Souhrnném 
zdůvodnění vymezení ploch změn veřejných prostranství , které jsou platné pro všechny plochy změn veřejných 
prostranství. 

ozn. plochy kód využití - typ plochy s rozdílným způsobem využití zdroj vymezení 

limity využití území v rámci plochy 

podrobné odůvodnění vymezení plochy 

40-Z PV – veřejná prostranství ÚPO, KPÚ 

vzdálenost 50 m od okraje lesa, PUPFL -  les zvláštního určení, OP přírodního léčivého zdroje a zdroje přírodních 
minerálních vod II.C stupně, území s archeologickými nálezy III. kategorie 

Plocha je převzatá z platného ÚPO, kde je vymezená jako stabilizovaná plocha místních komunikací a cest 
nezpevněných. 
Plocha je vymezená dle schváleného Plánu společných zařízení Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Ohníč, zapsané do 
katastru nemovitostí dne 1. 12. 2016 (vedlejší polní cesta VPC5) z důvodu zajištění dopravní přístupnosti a obsluhy 
pozemků ve volné krajině a pro zajištění prostupnosti volné krajiny okolo sídla Dolánky pro chodce a cyklisty. Důvodem 
vymezení plochy je tak rovněž pěší a cyklistické propojení Dolánek s lesem na severozápad od Dolánek, jako 
potenciálním cílem každodenní rekreace obyvatel Dolánek. 
Pozemek nově vymezené cesty je již na základě schválené KPÚ zapsán v katastru nemovitostí. 
Plocha je vymezená pro obnovení historické, avšak dnes již zaniklé, cesty, doložené např. v mapách Stabilního katastru. 

41-Z PV – veřejná prostranství KPÚ 

vzdálenost 50 m od okraje lesa, PUPFL - les zvláštního určení, dobývací prostor těžený, OP přírodního léčivého zdroje a 
zdroje přírodních minerálních vod II.C stupně, území s archeologickými nálezy III. kategorie 
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ozn. plochy kód využití - typ plochy s rozdílným způsobem využití zdroj vymezení 

limity využití území v rámci plochy 

podrobné odůvodnění vymezení plochy 

Plocha je vymezená dle schváleného Plánu společných zařízení Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Ohníč, zapsané do 
katastru nemovitostí dne 1. 12. 2016 (doplňková polní cesta DPC22) z důvodu zajištění dopravní přístupnosti a obsluhy 
pozemků ve volné krajině a pro zajištění prostupnosti volné krajiny okolo Dolánek pro chodce a cyklisty.  
Pozemek nově vymezené cesty je již na základě schválené KPÚ zapsán v katastru nemovitostí. 
Důvodem vymezení plochy je tedy prostřednictvím územního plánu zajistit prostorovou spojitost a kontinuitu systému 
veřejných prostranství ve volné krajině a v návaznosti na sídla. Navržená cesta, ve spojení s  dalšími navrhovanými 
cestami v plochách 42-Z, 43-Z či 51b-Z, umožní zokruhování cestní sítě ve volné krajině okolo Dolánek a umožní realizaci 
různě dlouhých pěších a cyklistických okruhů kolem Dolánek a propojí Dolánky například s Křemýží či sousední obcí 
Kladruby na severozápad od Dolánek. 

42-Z PV – veřejná prostranství KPÚ 

vzdálenost 50 m od okraje lesa, PUPFL -  les zvláštního určení, OP plynovodu, bezpečnostní pásmo plynovodu, OP 
přírodního léčivého zdroje a zdroje přírodních minerálních vod II.C stupně, území s archeologickými nálezy III. 
kategorie 

Plocha je vymezená dle schváleného Plánu společných zařízení Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Ohníč, zapsané do 
katastru nemovitostí dne 1. 12. 2016 (doplňková polní cesta DPC22) z důvodu zajištění dopravní přístupnosti a obsluhy 
pozemků ve volné krajině a pro zajištění prostupnosti volné krajiny okolo Dolánek pro chodce a cyklisty.  
Pozemek nově vymezené cesty je již na základě schválené KPÚ zapsán v katastru nemovitostí. 
Důvodem vymezení plochy je tedy prostřednictvím územního plánu zajistit prostorovou spojitost a kontinuitu systému 
veřejných prostranství ve volné krajině a v návaznosti na sídla. Navržená cesta, ve spojení s dalšími navrhovanými 
cestami v plochách 41-Z, 43-Z či 51b-Z, umožní zokruhování cestní sítě ve volné krajině okolo Dolánek a umožní realizaci 
různě dlouhých pěších a cyklistických okruhů a propojí Dolánky například s Křemýží či sousední obcí Kladruby na 
severozápad od Dolánek. 

43-Z PV – veřejná prostranství ÚPO, KPÚ 

vzdálenost 50 m od okraje lesa, PUPFL -  les zvláštního určení, poddolované území – plocha, OP přírodního léčivého 
zdroje a zdroje přírodních minerálních vod II.C stupně, území s archeologickými nálezy III. kategorie 

Plocha je převzatá z platného ÚPO, kde je vymezená jako stabilizovaná plocha místních komunikací a cest 
nezpevněných. 
Plocha je vymezená na území k.ú. Ohníč dle schváleného Plánu společných zařízení Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. 
Ohníč, zapsané do katastru nemovitostí dne 1. 12. 2016 (doplňková polní cesta DPC23) a na území k.ú. Křemýž dle 
návrhu Plánu společných zařízení KPÚ v k.ú. Křemýž (polní cesta C12), z důvodu zajištění dopravní přístupnosti a 
obsluhy pozemků ve volné krajině a pro zajištění prostupnosti volné krajiny mezi Dolánkami, Karolinou a Křemýží pro 
chodce a cyklisty.  
Pozemek nově vymezené cesty je na území k.ú. Ohníč již na základě schválené KPÚ zapsán v katastru nemovitostí. 
Důvodem vymezení plochy je (v kombinaci s plochou 53-Z) návrh nového přímého pěšího a cyklistického propojení 
Dolánek s Křemýží, a to v topograficky výhodné trase s nejmenším možným výškovým převýšením, bez ztraceného 
spádu.  
Plocha je vymezená pro obnovení historické, avšak dnes již zaniklé, cesty, doložené např. v mapách Stabilního katastru.  

44-Z PV – veřejná prostranství KPÚ 

vzdálenost 50 m od okraje lesa, PUPFL -  les zvláštního určení, OP vodního zdroje / pásmo hygienické ochrany, OP 
přírodního léčivého zdroje a zdroje přírodních minerálních vod II.C stupně, území s archeologickými nálezy III. 
kategorie 

Plocha je vymezená dle schváleného Plánu společných zařízení Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Ohníč, zapsané do 
katastru nemovitostí dne 1. 12. 2016 (vedlejší polní cesta VPC16) z důvodu zajištění dopravní přístupnosti a obsluhy 
pozemků ve volné krajině a pro zajištění prostupnosti volné krajiny okolo jádrového sídla Ohníč pro chodce a cyklisty. 
Pozemek nově vymezené cesty je již na základě schválené KPÚ zapsán v katastru nemovitostí. 
Důvodem vymezení plochy je zprostupnění údolí bezejmenné vodoteče (přítoku řeky Bíliny) na východním okraji sídla 
Ohníč a ve spojení s plochou 45-Z pak zejména pěší a cyklistické propojení Ohníče se sousedním sídlem Lhenice na 
území obce Bžany. Vymezení plochy 44-Z navíc, ve spojení s plochou 45-Z a stávající cestou mezi Ohníčí a Úpoří, umožní 
zohruhování cestní sítě jižně od Ohníče a realizaci různě dlouhých pěších a cyklistických okruhů kolem Ohníče. 
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ozn. plochy kód využití - typ plochy s rozdílným způsobem využití zdroj vymezení 

limity využití území v rámci plochy 

podrobné odůvodnění vymezení plochy 

45-Z PV – veřejná prostranství KPÚ 

vzdálenost 50 m od okraje lesa, sesuvné území - plošné – aktivní, PUPFL -  les zvláštního určení, OP vodního zdroje / 
pásmo hygienické ochrany, OP silnice III. třídy, OP plynovodu, bezpečnostní pásmo plynovodu, vodovodní řad provozní 
vody (Labský vodovod), OP přírodního léčivého zdroje a zdroje přírodních minerálních vod II.C stupně, území 
s archeologickými nálezy III. kategorie 

Plocha je vymezená dle schváleného Plánu společných zařízení Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Ohníč, zapsané do 
katastru nemovitostí dne 1. 12. 2016 (hlavní polní cesta HPC8) z důvodu zajištění dopravní přístupnosti a obsluhy 
pozemků ve volné krajině a pro zajištění prostupnosti volné krajiny jižně od Ohníče pro chodce a cyklisty.  
Pozemek nově vymezené cesty je již na základě schválené KPÚ zapsán v katastru nemovitostí. 
Důvodem vymezení plochy je zejména pěší a cyklistické propojení Ohníče se sousedním sídlem Lhenice na území obce 
Bžany. Vymezení plochy 45-Z navíc, ve spojení s plochou 44-Z a stávající cestou mezi Ohníčí a Úpoří, umožní 
zohruhování cestní sítě jižně od Ohníče a realizaci různě dlouhých pěších a cyklistických okruhů kolem Ohníče. 

46-Z PV – veřejná prostranství KPÚ 

vzdálenost 50 m od okraje lesa, PUPFL -  les zvláštního určení, poddolované území – plocha, OP přírodního léčivého 
zdroje a zdroje přírodních minerálních vod II.C stupně, území s archeologickými nálezy III. kategorie 

Plocha je vymezená pro novou ulici integrující místní komunikaci pro dopravní napojení a dopravní obsluhu nově 
vymezované plochy přestavby pro bydlení 17-P. Dopravní napojení plochy 17-P je umožněno jednak nově navrhovanou 
lesní cestou vymezenou ve schváleném Plánu společných zařízení KPÚ pro k.ú. Ohníč jako doplňková polní cesta DPC15 
(plocha 47-Z). Toto dopravní napojení je však jako jediné dopravní napojení plochy 17-P zcela nevyhovující, neboť je 
velmi komplikované, směřující složitou trasou pod vodojemem do nejvyššího místa plochy 17-P. Kromě 
komplikovaného dopravního napojení plochy 17-P by toto napojení, navržené ve schváleném Plánu společných 
zařízení KPÚ pro k.ú. Ohníč, navíc neumožnilo racionální napojení plochy na sítě technické infrastruktury. Z toho 
důvodu vymezuje ÚP plochu 46-Z, která plochu přestavby pro bydlení 17-P dopravně napojuje přímo na začátek ulice 
vedoucí z  jádra Ohníče k vodojemu, a to přímo na okraji jádra Ohníče. Navrhovanou ulicí v ploše 46-Z je možné do 
plochy 17-P přivést sítě technické infrastruktury, zejména vedení vodovodu, plynovodu či silnoproudu.  

47-Z PV – veřejná prostranství KPÚ 

vzdálenost 50 m od okraje lesa, PUPFL -  les zvláštního určení, poddolované území – plocha, OP elektrického vedení, 
vedení elektrické sítě NN, OP přírodního léčivého zdroje a zdroje přírodních minerálních vod II.C stupně, území 
s archeologickými nálezy III. kategorie 

Plocha je vymezená dle schváleného Plánu společných zařízení Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Ohníč, zapsané do 
katastru nemovitostí dne 1. 12. 2016 (doplňková polní cesta DPC15) z důvodu zajištění dopravní přístupnosti a obsluhy 
pozemků ve volné krajině západně od jádrového sídla Ohníč a pro zajištění prostupnosti volné krajiny pro chodce a 
cyklisty. Pozemek nově vymezené cesty je již na základě schválené KPÚ zapsán v katastru nemovitostí. 
Důvodem vymezení plochy je zajištění dopravního napojení a dopravní obsluhy pozemku parc. č. 75/4 v k.ú. Ohníč (v 
rozsahu tohoto pozemku vymezuje ÚP plochu přestavby pro bydlení 17-P). 

48-Z PV – veřejná prostranství KPÚ 

vzdálenost 50 m od okraje lesa, PUPFL -  les zvláštního určení, poddolované území – plocha, OP elektrického vedení, 
vedení elektrické sítě VVN 220 kV, OP přírodního léčivého zdroje a zdroje přírodních minerálních vod II.C stupně, 
území s archeologickými nálezy III. kategorie 

Plocha je vymezená dle schváleného Plánu společných zařízení Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Ohníč, zapsané do 
katastru nemovitostí dne 1. 12. 2016 (vedlejší polní cesta VPC20) z důvodu zajištění dopravní přístupnosti a obsluhy 
pozemků ve volné krajině a pro zajištění prostupnosti volné krajiny jižně od jádrového sídla Ohníč pro chodce a cyklisty.  
Pozemek nově vymezené cesty je již na základě schválené KPÚ zapsán v katastru nemovitostí. 
Důvodem vymezení plochy je zprostupnění údolí bezejmenné vodoteče (přítoku řeky Bíliny) jižně od sídla Ohníč a 
doplnění dnes chybějící přímého pěšího a cyklistického propojení Ohníče s Úpoří, na území sousední obce Světec. Nová 
cesta mezi Ohníčí a Úpoří je navržena v co nejkratší možné trase a navazuje přímo na uliční síť Němeček, tedy jižního 
okraje sídla Ohníč. 
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ozn. plochy kód využití - typ plochy s rozdílným způsobem využití zdroj vymezení 

limity využití území v rámci plochy 

podrobné odůvodnění vymezení plochy 

49-Z PV – veřejná prostranství KPÚ 

vzdálenost 50 m od okraje lesa, PUPFL -  les zvláštního určení, OP silnice III. třídy, OP elektrického vedení, vedení 
elektrické sítě NN, vedení elektrické sítě VVN 220 kV, OP přírodního léčivého zdroje a zdroje přírodních minerálních 
vod II.C stupně, území s archeologickými nálezy III. kategorie 

Plocha je vymezená dle schváleného Plánu společných zařízení Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Ohníč, zapsané do 
katastru nemovitostí dne 1. 12. 2016 (vedlejší polní cesta VPC3) z důvodu zajištění dopravní přístupnosti a obsluhy 
pozemků ve volné krajině a pro zajištění prostupnosti volné krajiny jihozápadně od jádrového sídla Ohníč pro chodce 
a cyklisty.  
Pozemek nově vymezené cesty je již na základě schválené KPÚ zapsán v katastru nemovitostí. 
Důvodem vymezení plochy je zajištění pěšího a cyklistického propojení Ohníče s územím sousední obce Světec, 
konkrétně s volnou krajinou mezi Světcem, Úpoří a Šterbicemi, tedy s krajinou s vysokým potenciálem pro každodenní 
nenáročnou rekreaci v přírodě. 

50-Z PV – veřejná prostranství  

ZPF I. a II. třídy ochrany, vzdálenost 50 m od okraje lesa, PUPFL -  les zvláštního určení, OP plynovodu, OP elektrického 
vedení, bezpečnostní pásmo plynovodu, vedení elektrické sítě VN 35 kV, VTL plynovod, OP přírodního léčivého zdroje a 
zdroje přírodních minerálních vod II.C stupně, území s archeologickými nálezy III. kategorie 

Plocha je vymezená pro obnovení historické, avšak dnes již zaniklé, cesty, doložené např. v mapách Stabilního katastru, 
a navíc dodnes katastrované, mezi Ohníčí a Dolánkami. Jedná se o přímou historickou spojnici obou sídel. 

51a-P PV – veřejná prostranství ÚPO, KPÚ 

ZPF I. a II. třídy ochrany, vzdálenost 50 m od okraje lesa, OP plynovodu, bezpečnostní pásmo plynovodu, vedení 
elektrické sítě NN, VTL plynovod, OP přírodního léčivého zdroje a zdroje přírodních minerálních vod II.C stupně, území 
s archeologickými nálezy III. kategorie 

Plocha 51a-P a 51b-Z je částečně převzatá z platného ÚPO, kde je vymezená jako stabilizovaná plocha místních 
komunikací a cest nezpevněných. 
Plocha je vymezená na území k.ú. Křemýž dle návrhu Plánu společných zařízení KPÚ v k.ú. Křemýž (polní cesta C19) a 
na území k.ú. Ohníč dle schváleného Plánu společných zařízení Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Ohníč, zapsané do 
katastru nemovitostí dne 1. 12. 2016 (hlavní polní cesta HPC7), z důvodu zajištění dopravní přístupnosti a obsluhy 
pozemků ve volné krajině a pro zajištění prostupnosti volné krajiny mezi Dolánkami, Karolinou a Křemýží pro chodce a 
cyklisty.  
Pozemek nově vymezené cesty je na území k.ú. Ohníč již na základě schválené KPÚ zapsán v katastru nemovitostí. 
Důvodem vymezení plochy je (v kombinaci s plochou 52-Z) návrh nového přímého pěšího a cyklistického propojení 
Ohníče s územím sousední obce Kladruby. Navíc cesta v kombinaci s dalšími navrhovanými cestami v plochách 42-Z, 
43-Z, 50-Z, 53-Z, 54-Z umožní zokruhování cestní sítě severně od Ohníče a Karoliny a umožní tak realizaci různě 
dlouhých a náročných pěších a cyklistických okruhů pro každodenní rekreaci obyvatel Ohníče a Dolánek. 
Plocha je vymezená pro obnovení historické, avšak dnes již zaniklé, cesty, doložené např. v mapách Stabilního katastru, 
a navíc dodnes katastrované. 

51b-Z PV – veřejná prostranství ÚPO, KPÚ 

ZPF I. a II. třídy ochrany, vzdálenost 50 m od okraje lesa, PUPFL -  les zvláštního určení, poddolované území – plocha, 
OP plynovodu, OP elektrického vedení, ložisko nerostných surovin – výhradní, bezpečnostní pásmo plynovodu, vedení 
elektrické sítě VN 35 kV, VTL plynovod, OP přírodního léčivého zdroje a zdroje přírodních minerálních vod II.C stupně, 
území s archeologickými nálezy III. kategorie 

Viz podrobné odůvodnění vymezení plochy 51a-P, odůvodnění pro obě plochy je společné. ↑ 

52-Z PV – veřejná prostranství KPÚ 

vzdálenost 50 m od okraje lesa, PUPFL -  les zvláštního určení, poddolované území – plocha, ložisko nerostných 
surovin – výhradní, chráněné ložiskové území, OP přírodního léčivého zdroje a zdroje přírodních minerálních vod II.C 
stupně, území s archeologickými nálezy III. kategorie 
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ozn. plochy kód využití - typ plochy s rozdílným způsobem využití zdroj vymezení 

limity využití území v rámci plochy 

podrobné odůvodnění vymezení plochy 

Plocha je vymezená dle návrhu Plánu společných zařízení KPÚ v k.ú. Křemýž (polní cesta C10) z důvodu zajištění 
dopravní přístupnosti a obsluhy pozemků ve volné krajině a pro zajištění prostupnosti volné krajiny severně od 
jádrového sídla Ohníč pro chodce a cyklisty.  
Důvodem vymezení plochy je (v kombinaci s plochou 51a-P a 51b-Z) návrh nového přímého pěšího a cyklistického 
propojení Ohníče s územím sousední obce Kladruby.  

53-Z PV – veřejná prostranství  

vzdálenost 50 m od okraje lesa, poddolované území – plocha, OP plynovodu, OP elektrického vedení, ložisko 
nerostných surovin – výhradní, chráněné ložiskové území, bezpečnostní pásmo plynovodu, vedení elektrické sítě VN 35 
kV, VTL plynovod, OP přírodního léčivého zdroje a zdroje přírodních minerálních vod II.C stupně, území 
s archeologickými nálezy III. kategorie 

Důvodem vymezení plochy je (v kombinaci s plochou 43-Z) návrh nového přímého pěšího a cyklistického propojení 
Dolánek s Křemýží, a to v topograficky výhodné trase s minimálním výškovým převýšením, bez ztraceného spádu. 
Plocha je navíc s výhodou vymezena v úplně celém rozsahu na pozemku dodnes katastrované (i když fyzicky již zaniklé) 
cesty.  
Plocha je vymezená pro obnovení historické, avšak dnes již zaniklé, cesty, doložené např. v mapách Stabilního katastru, 
a navíc dodnes katastrované. 

54-Z PV – veřejná prostranství KPÚ 

vzdálenost 50 m od okraje lesa, PUPFL -  les zvláštního určení, poddolované území – plocha, OP plynovodu, OP 
elektrického vedení, bezpečnostní pásmo plynovodu, vedení elektrické sítě VN 35 kV, VTL plynovod, OP přírodního 
léčivého zdroje a zdroje přírodních minerálních vod II.C stupně, území s archeologickými nálezy III. kategorie 

Plocha je vymezená dle návrhu Plánu společných zařízení KPÚ v k.ú. Křemýž (polní cesta C27) z důvodu zajištění 
dopravní přístupnosti a obsluhy pozemků ve volné krajině a pro zajištění prostupnosti volné krajiny mezi 
Ohníčí/Karolinou a Křemýží pro chodce a cyklisty.  
Důvodem vymezení plochy je dále návrh nového přímého pěšího a cyklistického propojení Ohníče/Karoliny s Křemýží. 
Cílem je maximální možná vzájemná integrace dvou hlavních obytných sídel na území obce Ohníč, Ohníče a Křemýže, 
pro pěší a cyklistický pohyb. Vysoká míra vzájemného pěšího a cyklistického propojení obou hlavních obytných sídel je 
předpokladem pro dlouhodobou sociální soudržnost komunit obyvatel obou sídel a předpokladem pro kooperaci obou 
sídel, včetně např. vzájemného sdílený vybraných zařízení občanského vybavení apod. 

55a-P PV – veřejná prostranství  

vzdálenost 50 m od okraje lesa, PUPFL -  les zvláštního určení, OP silnice III. třídy, OP plynovodu, OP dráhy celostátní, 
vodovodní řad místní, OP přírodního léčivého zdroje a zdroje přírodních minerálních vod II.C stupně, území 
s archeologickými nálezy III. kategorie 

Plocha 55a-P a 55b-Z je vymezena pro stezku pro chodce a cyklisty v nejkratší možné trase mezi dvěma hlavními 
obytnými sídly Ohníč a Křemýž. Plocha je vymezena na základě požadavku obce Ohníč na co nejpřímější a co 
nejbezpečnější pěší a cyklistické propojení Ohníče a Křemýže. Vedení stezky pro chodce a cyklisty přímo podél silnice 
III/25331 je předpokladem vyšší sociální kontroly stezky, než jakou disponují cesty ve volné krajině mimo souběh se 
silnicemi. Automobilový provoz na silnici totiž vytvoří přirozenou sociální kontrolu stezky, důležitou zejména za tmy 
nebo za špatného počasí. Vedení stezky pro chodce a cyklisty umožní také vybudování umělého osvětlení stezky, které 
by ve volné krajině bylo s ohledem na ochranu přírody nevhodné.  

55b-Z PV – veřejná prostranství  

vzdálenost 50 m od okraje lesa, PUPFL -  les zvláštního určení, OP silnice III. třídy, OP plynovodu, OP elektrického 
vedení, OP dráhy celostátní, bezpečnostní pásmo plynovodu, STL plynovod, vedení elektrické sítě NN, vedení elektrické 
sítě VN 35 kV, vodovodní řad místní, VTL plynovod, OP přírodního léčivého zdroje a zdroje přírodních minerálních vod 
II.C stupně, území s archeologickými nálezy III. kategorie 

Viz podrobné odůvodnění vymezení plochy 55a-P, odůvodnění pro obě plochy je společné. ↑ 

56-Z PV – veřejná prostranství KPÚ 

vzdálenost 50 m od okraje lesa, PUPFL -  les zvláštního určení, OP silnice III. třídy, OP dráhy celostátní, OP přírodního 
léčivého zdroje a zdroje přírodních minerálních vod II.C stupně, území s archeologickými nálezy III. kategorie 
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Plocha je vymezená dle návrhu Plánu společných zařízení KPÚ v k.ú. Křemýž (polní cesta C20) pro stabilizaci existujícího 
dopravního napojení samoty západně od železniční stanice Ohníč. Samota je dnes dopravně napojena ze silnice 
III/25331 vyježděnou polní cestou bez vlastního pozemku. Návrh Plánu společných zařízení KPÚ v k.ú. Křemýž vymezuje 
pro dopravní napojení samostatný pozemek, který ÚP přebírá. 

57-Z PV – veřejná prostranství  

vzdálenost 50 m od okraje lesa, OP silnice III. třídy, OP plynovodu, bezpečnostní pásmo plynovodu, vodovodní řad 
místní, VTL plynovod, OP přírodního léčivého zdroje a zdroje přírodních minerálních vod II.C stupně, území 
s archeologickými nálezy III. kategorie 

Plochy 57-Z a 58-Z jsou vymezeny pro zlepšení prostupnosti volné krajiny mezi údolím řeky Bíliny a krajinou mezi Ohníčí 
a Křemýží pro pěší a cyklistický pohyb. Navrhovaná cesta navazuje na existující i nově navrhovanou cestní síť v prostoru 
volné krajiny mezi Ohníčí/Karlinou, Dolánkami a Křemýží, hlavním cílem vymezení cest je příčné propojení cest mezi 
Ohníčí a Křemýží a zokruhování cestní sítě v této části volné krajiny a umožnění realizace pěších a cyklistických okruhů 
ve volné krajině východně od Křemýže. 

58-Z PV – veřejná prostranství  

vzdálenost 50 m od okraje lesa, OP silnice III. třídy, OP elektrického vedení, vedení elektrické sítě VN 35 kV, OP 
přírodního léčivého zdroje a zdroje přírodních minerálních vod II.C stupně, území s archeologickými nálezy III. 
kategorie 

Viz podrobné odůvodnění vymezení plochy 57-Z, odůvodnění pro obě plochy je společné. ↑ 
Plocha 58-Z je vymezená v trase stávající polní cesty vyježděné v poli podél existujícího remízu, důvodem vymezení 
plochy 58-Z je tak stabilizace existující cesty, která však nemá v katastru nemovitostí vlastní parcelu. 

59-P PV – veřejná prostranství  

OP silnice III. třídy, OP elektrického vedení, vedení elektrické sítě NN, , radioreleová trasa, vodovodní řad místní, OP 
přírodního léčivého zdroje a zdroje přírodních minerálních vod II.C stupně, území s archeologickými nálezy III. 
kategorie 

 
Výřez z mapy Stabilního katastru z období let 1826-43 (zdroj: archivnimapy.cz, © ČÚZK, 2018) 

Plocha je vymezená pro obnovení historické ulice mezi spodní historickou návsí okolo kostela sv. Petra a Pavla 
v Křemýži a hlavní budovou zámku v Křemýži. Podle historických pramenů (např. mapy Stabilního katastru ↓) vedla 
z návsi v Křemýži k hlavnímu průčelí zámku ulice, lemovaná alejí stromů. Ulice procházela hospodářským dvorem 
zámku, který byl umístěn mezi návsí a areálem zámku. Ulice tak zajišťovala přímý provozní i prostorový a kompoziční 
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podrobné odůvodnění vymezení plochy 

vztah mezi návsí s kostelem sv. Petra a Pavla a zámeckým areálem a vytvářela důstojný a přímý přístup k hlavnímu 
průčelí zámku. Ulice byla důležitá například také pro přístup majitelů zámku do kostela na návsi v Křemýži.  
Ulice mezi návsí a zámkem zanikla uzavřením hospodářského dvora. Areál zámku je tak dnes přístupný pouze zezadu, 
přes zámeckou zahradu. Zrušení veřejného přístupu k zámku z návsi nejen že zásadně narušilo veškeré historické 
kompoziční vztahy mezi návsí s kostelem a budovou zámku, ale zámek se ocitl v periferní poloze, odříznutý zcela od 
života v Křemýži, odříznutý od veřejných prostranství sídla, nepřístupný z jádra Křemýže. 
ÚP vytváří podmínky pro možné obnovení ulice, resp. veřejného průchodu bývalým hospodářským dvorem k zámku, a 
tedy pro možné obnovení zaniklého historického kompozičního i provozního vztahu mezi zámkem a návsí v Křemýži, 
resp. kostelem sv. Petra a Pavla. 

60-Z PV – veřejná prostranství KPÚ 

ZPF I. a II. třídy ochrany, poddolované území – plocha, OP přírodního léčivého zdroje a zdroje přírodních minerálních 
vod II.C stupně, území s archeologickými nálezy III. kategorie, OP radioreléové trasy 

Plocha je vymezená pro dopravní napojení a dopravní obsluhu jižních partií zahrad rodinných domů na jihozápadním 
okraji Křemýže a nově vymezených ploch změn bydlení 25a-P, 25b-Z, 26-Z a 27-Z. 
Na jihozápadním okraji zástavby Křemýže se postupně rozvíjí trend umísťování rodinných domů na jižní okraje zahrad 
rodinných domů, bez odpovídajícího přímého dopravního napojení a přímého napojení na technickou infrastrukturu, 
s nutností dopravního přístupu a napojení na sítě technické infrastruktury ze severu, směrem od návsi, okolo rodinných 
domů stojících v severní části pozemku. Je proto žádoucí vybudovat novou ulici pro obsluhu jižních partií zahrad na 
jihozápadním okraji Křemýže a pomocí této ulice dopravně zpřístupnit a obsloužit rodinné domy již stojící na jižním 
okraji zahrad a umožnit tak využití rovněž ostatních velkých zahrad na jihozápadním okraji Křemýže pro zástavbu 
rodinnými domy. Tuto novou ulici, která je v novém ÚP Ohníč vymezená jako zastavitelná plocha 60-Z, je pak vhodné 
obestavět i z její jižní strany a vytvořit tak optimální rozvojový potenciál Křemýže pro rozvoj bydlení přirozeně 
navazující na historické kompaktní urbanistické uspořádání zástavby sídla Křemýž. 

61-Z PV – veřejná prostranství ÚPO, KPÚ 

OP elektrického vedení, vedení elektrické sítě VN 35 kV, radioreleová trasa, OP přírodního léčivého zdroje a zdroje 
přírodních minerálních vod II.C stupně, území s archeologickými nálezy III. kategorie 

Plocha je převzatá z platného ÚPO, kde je vymezená jako stabilizovaná plocha místních komunikací a cest 
nezpevněných. 
Plocha je vymezená dle návrhu Plánu společných zařízení KPÚ v k.ú. Křemýž (polní cesta C26) z důvodu zajištění 
dopravní přístupnosti a obsluhy pozemků ve volné krajině a pro zajištění prostupnosti volné krajiny západně od 
Křemýže pro chodce a cyklisty.  
Důvodem vymezení plochy je pěší a cyklistické propojení Křemýže s Přírodní památkou Husův vrch na území 
sousedního městyse Hostomice, jako potenciálním významným cílem každodenní rekreace obyvatel Křemýže. 
Plocha je vymezená pro obnovení historické, avšak dnes již zaniklé, cesty, doložené např. v mapách Stabilního katastru, 
a navíc dodnes katastrované. 

62-Z PV – veřejná prostranství ÚPO – část 

ZPF I. a II. třídy ochrany, vzdálenost 50 m od okraje lesa, OP přírodního léčivého zdroje a zdroje přírodních minerálních 
vod II.C stupně, území s archeologickými nálezy III. kategorie 

Východní část plochy podél hřbitova je převzatá v platného ÚPO, kde je vymezená jako stabilizovaná plocha místních 
komunikací a cest nezpevněných. 
Plocha je vymezená z důvodu zajištění dopravní přístupnosti a obsluhy pozemků ve volné krajině a pro zajištění 
prostupnosti volné krajiny západně od Křemýže pro chodce a cyklisty. Důvodem vymezení plochy je rovněž pěší a 
cyklistické propojení Křemýže se sousedním městysem Hostomice, jako potenciálním cílem každodenní rekreace 
obyvatel Křemýže. 
Plocha je vymezená pro obnovení stopy historické, avšak dnes již zaniklé, cesty, doložené např. v mapách Stabilního 
katastru, a navíc dodnes katastrované. 

63-Z neobsazeno  

Plocha byla vypuštěná po společném jednání. 
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64-Z neobsazeno  

Plocha byla vypuštěná po společném jednání. 

65-Z PV – veřejná prostranství ÚPO  

ZPF I. a II. třídy ochrany, vzdálenost 50 m od okraje lesa, OP silnice III. třídy, OP plynovodu, OP elektrického vedení, 
STL plynovod, vedení elektrické sítě NN, vodovodní řad místní, OP přírodního léčivého zdroje a zdroje přírodních 
minerálních vod II.C stupně, území s archeologickými nálezy III. kategorie 

Návrh na rozšíření stávající místní komunikace vedené po východním okraji Pňoviček, včetně rekonstrukce napojení 
na silnici III/25331, je převzatý z platného ÚPO Ohníč, kde je daný záměr vymezen jako dopravní záměr D6. 
Plocha je vymezená pro možné rozšíření stávající hlavní obslužné komunikace sídla Pňovičky. Stávající hlavní obslužná 
komunikace Pňoviček má šíři jen maximálně 4 m v nejširším místě, v některých úsecích nedosahuje šíře komunikace 
ani 3 m. Tato šíře místní obslužné komunikace je nedostatečná pro obousměrný provoz a dopravní obsluhu sídla s cca 
50 obyvateli. 

66-Z PV – veřejná prostranství ÚPO, KPÚ 

OP elektrického vedení, vedení elektrické sítě VVN 110 kV, vodovodní řad místní, OP přírodního léčivého zdroje a 
zdroje přírodních minerálních vod II.C stupně, území s archeologickými nálezy III. kategorie 

Plocha je převzatá z platného ÚPO, kde je vymezená jako stabilizovaná plocha místních komunikací a cest 
nezpevněných. 
Plocha je vymezená dle návrhu Plánu společných zařízení KPÚ v k.ú. Křemýž (polní cesta C6) z důvodu zajištění dopravní 
přístupnosti a obsluhy pozemků ve volné krajině a pro zajištění prostupnosti volné krajiny severně od Křemýže pro 
chodce a cyklisty.  
Důvodem vymezení plochy je přímé pěší a cyklistické propojení Křemýže se sousední obcí Kladruby, a to v trase 
historické cesty propojující obě tehdy samostatné obce. Plocha je tak vymezená pro obnovení historické, avšak dnes 
již zaniklé, cesty, doložené např. v mapách Stabilního katastru, a navíc dodnes katastrované. 

67-Z PV – veřejná prostranství ÚPO 

vzdálenost 50 m od okraje lesa, OP přírodního léčivého zdroje a zdroje přírodních minerálních vod II.C stupně, území 
s archeologickými nálezy III. kategorie, OP zařízení na plynovodní síti, OP elektrického vedení, vedení elektrické sítě 
NN 

Plocha je převzatá z platného ÚPO, kde je vymezená jako stabilizovaná plocha místních komunikací a cest 
nezpevněných. 
Plocha je vymezená z důvodu zajištění dopravní přístupnosti a obsluhy pozemků ve volné krajině a pro zajištění 
prostupnosti volné krajiny severně od Křemýže pro chodce a cyklisty.  
Důvodem vymezení plochy je přímé pěší a cyklistické propojení Pňoviček se sousední obcí Kladruby, a to v trase 
historické cesty vedoucí podél Kladrubského potoka. Plocha je tak vymezená pro obnovení historické, avšak dnes již 
zaniklé, cesty, doložené např. v mapách Stabilního katastru, a navíc dodnes katastrované. 
Plocha je napojená na sousední radiální cestu z Křemýže do Kladrub (plocha 66-Z) a umožňuje tak zokruhování cestní 
sítě severně od Křemýže, a tedy umožnění realizace vycházkových nebo vyjížďkových okruhů kolem Křemýže, směrem 
ke Kladrubskému potoku a rybníkům na Kladrubském potoce, jako významnému cíli každodenní rekreace obyvatel 
Křemýže a Pňoviček.  

68-Z neobsazeno  

Plocha byla vypuštěná po společném jednání. 

69-Z PV – veřejná prostranství  

ZPF I. a II. třídy ochrany, vzdálenost 50 m od okraje lesa, OP zařízení na elektrické síti, OP elektrického vedení, vedení 
elektrické sítě NN, vedení elektrické sítě VN 35 kV, distribuční trafostanice, OP přírodního léčivého zdroje a zdroje 
přírodních minerálních vod II.C stupně, území s archeologickými nálezy III. kategorie 

Plocha je vymezená pro novou ulici pro zpřístupnění a dopravní napojení a dopravní obsluhu navrhovaných 
rozvojových ploch pro bydlení na východní straně Karoliny (plochy 18-P a 21-Z).  

Legenda zdrojů:  
ÚPO – Územní plán obce Ohníč (schválený 21. 12. 2006) 
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k § C17 

Souhrnné odůvodnění vymezení ploch změn smíšených obytných 

Viz souhrnné odůvodnění vymezení ploch bydlení (§ C13), v rozsahu složky bydlení je odůvodnění shodné.  

Plochy smíšené obytné jsou, na rozdíl od ploch bydlení, kromě bydlení nositeli také dalších funkcí v území, zejména pak 
občanského vybavení. Režim ploch smíšených obytných umožňuje poměrně vysokou míru promíšeností občanského 
vybavení nebo např. administrativy s bydlením, a to v jedné ploše, při splnění podmínek směřujících k zachování pohody 
bydlení v ploše. Bydlení v dané smíšené ploše zajišťuje trvalou přirozenou sociální kontrolu plochy a jejího okolí (zejména 
v noci, kdy v bytech pobývají lidé, svítí a tím pasivně kontrolují veřejná prostranství v ploše a kolem ní), nebytové funkce 
zase oživují plochu a její okolí během dne, kdy je občanské vybavení v ploše využíváno zákazníky a dalšími uživateli. 
Vzniká tak příznivá synergie obou hlavních způsobů využití, bydlení a nebytových funkcí. 

Obecným důvodem pro vymezení ploch smíšených obytných v ÚP je právě dosažení vyšší míry flexibility využití plochy 
s ohledem a distribuci bydlení a zejména občanského vybavení v ploše, a to ve vybraných částech území obce, kde je 
taková vyšší míra promíšení bydlení s jinými způsoby využití žádoucí. Zvýšené požadavky na promíšenost bydlení a 
nebytových funkcí vzniká vždy v centrech sídel, nejinak je tomu také u obce Ohníč, kde je v centrální části jádrového 
obytného sídla Ohníč a historickém jádru sídla Křemýž žádoucí oživit tato jádrová území právě vyšším podílem 
nebytových funkcí, které slouží pro obsluhu obyvatel obce. Zachování bydlení je přitom žádoucí pro zajištění přirozené 
sociální kontroly jader sídel. 

S ohledem na specifický charakter dochované historické zástavby je jako plochy smíšené obytné vymezená zástavba 
sídla Dolánky a sídla Mlýn Dolánky. 

Podrobné odůvodnění vymezení jednotlivých ploch změn smíšených obytných 

Podrobné odůvodnění vymezení jednotlivých ploch změn smíšených obytných se zaměřuje výhradně na urbanistické 
důvody a aspekty vymezení jednotlivých ploch. Jedná se tedy o důvody nad rámec důvodů uvedených výše v Souhrnném 
zdůvodnění vymezení ploch změn smíšených obytných , které jsou platné pro všechny plochy změn smíšené obytné.  

ozn. plochy kód využití – typ plochy s rozdílným způsobem využití zdroj vymezení 

limity využití území v rámci plochy 

podrobné odůvodnění vymezení plochy 

70-P SV – plochy smíšené obytné venkovské  

území zvláštní povodně pod vodním dílem Vodní nádrž Všechlapy, poddolované území – plocha, OP silnice III. třídy, OP 
elektrického vedení, vedení elektrické sítě NN, OP přírodního léčivého zdroje a zdroje přírodních minerálních vod II.C 
stupně, území s archeologickými nálezy III. kategorie 

Plocha je vymezená z důvodu umožnění urbanistického dotvoření a stabilizace dnes urbanisticky nedokončené a 
nestabilizované struktury zástavby části jádra sídla Ohníč. Jádro obec Ohníč je tvořené centrálním veřejným 
prostranstvím (návsí) kolem křižovatky silnic III/25325 a III/25331 a extenzi jádra obce Ohníč tvoří zástavba podél ulice 
z centrálního veřejného prostranství směrem na sever, k řece Bílině a do Karoliny, resp. dále do Křemýže. Tady je 
koncentrována většina občanského vybavení obce Ohníč, obecní úřad s mateřskou školkou, pošta, obchody, 
restaurace, ale také hasičská zbrojnice. Kromě koncentrace občanského vybavení jsou centrální prostory obce 
významné také kompozičně, osa z centrální návsi směrem na sever zprostředkovává integraci jádra sídla Ohníč 
s Karolinou na protějším břehu řeky a zejména s druhým největším obytným sídlem obce, s Křemýží. 
Severozápadní okraj centrálního veřejného prostranství, stejně jako celá západní strana hlavní ulice na sever, k řece 
Bílině, je dlouhodobě urbanisticky nestabilizovaná. Západní hrana prostranství je tvořená oplocením výrobního areálu, 
chybí zde uliční fronta jednoznačné vymezující prostranství zástavbou, navíc zástavbou odpovídající svým využitím a 
významem poloze v jádru obce.  Severozápadní strana centrálního veřejného prostranství, stejně jako západní strana 
hlavní ulice jsou tvořené výrobním areálem se zástavbou (navíc tvořenou z velké části halovými stavbami) volně 
umístěnou uvnitř areálu, bez jakéhokoli vztahu k veřejnému prostranství. 
ÚP tak vytváří podmínky pro možné urbanistické dokončení struktury zástavby severozápadní strany centrálního 
veřejného prostranství a západní strany hlavní ulice. ÚP přitom v ploše přestavby 70-P záměrně stanovuje smíšené 
obytné využití, není totiž podmínkou, aby byla nová zástavba tvořená převážně obytnou zástavbou. Dá se očekávat 
opak, a sice využití zástavby např. jako administrativní zázemí výrobního areálu. ÚP tak dává vymezením plochy 70-Z 
možnost intenzifikovat využití východního okraje výrobního areálu a jeho využití i pro jiné než výrobní funkce.  Nová 
zástavba na rozhraní výrobního areálu a veřejných prostranství by odclonila výrobu od centrálních veřejných 
prostranství obce a ta by tak získala důstojné okolí. 
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ozn. plochy kód využití – typ plochy s rozdílným způsobem využití zdroj vymezení 

limity využití území v rámci plochy 

podrobné odůvodnění vymezení plochy 

Důvodem vymezení plochy je tedy umožnění zastavění pro rozvoj bydlení, resp. smíšených obytných funkcí vhodné 
proluky v zastavěném území, přednostně před rozvojem zástavby dále mimo zastavěné území.  
Důvodem vymezení plochy je zacelení proluky v jinak souvislé řadě obytné, resp. smíšené obytné zástavby podél hlavní 
ulice obce Ohníč. Důvodem je také hospodárné využití existující veřejné dopravní a technické infrastruktury v  rámci 
existující ulice a výrobního areálu. 
Důvodem vymezení plochy je v neposlední řadě snaha o maximální možnou intenzifikaci obytné, resp. smíšené obytné 
zástavby co nejvíce v jádru obce nebo v bezprostřední vazbě na něj, tedy v pěší docházkové vzdálenosti veškerého 
základního občanského vybavení obce (obecní úřad, MŠ, pošta, obchod s potravinami, sportovní hřiště, dětské hřiště 
ad.).  

71-P SV – plochy smíšené obytné venkovské ÚPO 

ZPF I. a II. třídy ochrany, záplavové území Q100, území zvláštní povodně pod vodním dílem Vodní nádrž Všechlapy, OP 
silnice III. třídy, OP elektrického vedení, vedení elektrické sítě NN, vodovodní řad místní, OP přírodního léčivého zdroje 
a zdroje přírodních minerálních vod II.C stupně, území s archeologickými nálezy III. kategorie 

Plocha je převzatá z ÚPO Ohníč, kde je ve stejném rozsahu a pro bydlení individuální vymezená jako plocha Q. 
Plocha je vymezená z důvodu umožnění zastavění proluky v rozsahu jednoho dosud nezastavěného pozemku 
v zastavěném území, v řadové zástavbě podél hlavní ulice/silnice z Ohníče do Karoliny, resp. do Křemýže. Důvodem 
vymezení plochy je tedy umožnění zastavění pro rozvoj bydlení, resp. smíšených obytných funkcí vhodné proluky 
v zastavěném území, přednostně před rozvojem zástavby dále mimo zastavěné území.  
Důvodem vymezení plochy je zacelení proluky v jinak souvislé řadě obytné, resp. smíšené obytné zástavby podél hlavní 
ulice obce Ohníč. Důvodem je také hospodárné využití existující veřejné dopravní a technické infrastruktury v  rámci 
existující ulice. 
Důvodem vymezení plochy je v neposlední řadě snaha o maximální možnou intenzifikaci obytné, resp. smíšené obytné 
zástavby co nejvíce v jádru obce nebo v bezprostřední vazbě na něj, tedy v pěší docházkové vzdálenosti veškerého 
základního občanského vybavení obce (obecní úřad, MŠ, pošta, obchod s potravinami, sportovní hřiště, dětské hřiště 
ad.).  

72-P SV – plochy smíšené obytné venkovské  

ZPF I. a II. třídy ochrany, záplavové území Q100, území zvláštní povodně pod vodním dílem Vodní nádrž Všechlapy, OP 
silnice III. třídy, OP přírodního léčivého zdroje a zdroje přírodních minerálních vod II.C stupně, území s archeologickými 
nálezy III. kategorie 

Plocha je vymezená z důvodu umožnění zastavění proluky v rozsahu jednoho dosud nezastavěného pozemku 
v zastavěném území, v řadové zástavbě podél hlavní ulice/silnice z Ohníče do Karoliny, resp. do Křemýže. Důvodem 
vymezení plochy je tedy umožnění zastavění pro rozvoj bydlení, resp. smíšených obytných funkcí vhodné proluky 
v zastavěném území, přednostně před rozvojem zástavby dále mimo zastavěné území.  
Důvodem vymezení plochy je zacelení proluky v jinak souvislé řadě obytné, resp. smíšené obytné zástavby podél hlavní 
ulice obce Ohníč. Důvodem je také hospodárné využití existující veřejné dopravní a technické infrastruktury v rámci 
existující ulice. 
Důvodem vymezení plochy je v neposlední řadě snaha o maximální možnou intenzifikaci obytné, resp. smíšené obytné 
zástavby co nejvíce v jádru obce nebo v bezprostřední vazbě na něj, tedy v pěší docházkové vzdálenosti veškerého 
základního občanského vybavení obce (obecní úřad, MŠ, pošta, obchod s potravinami, sportovní hřiště, dětské hřiště 
ad.).  

73-P SV – plochy smíšené obytné venkovské ÚPO – změna způsobu využití 

OP silnice III. třídy, OP plynovodu, STL plynovod, vedení elektrické sítě NN, vodovodní řad místní, OP přírodního 
léčivého zdroje a zdroje přírodních minerálních vod II.C stupně, území s archeologickými nálezy III. kategorie 

Plochy 73-P a 74-P jsou převzaté z ÚPO Ohníč, kde jsou ve stejném rozsahu, ale čistě pro občanské vybavení, vymezené 
jako návrhové plochy občanského vybavení. Na rozdíl od platného ÚPO Ohníč však nový ÚP rozšiřuje paletu možného 
využití ploch nejen na samotné občanské vybavení, ale také na bydlení a další způsoby využití. 
Plochy jsou vymezení z důvodu možné kompletní revitalizace areálu bývalého hospodářského dvora zámku Křemýž, 
který je v současné době zbořeništěm vykazujícím všechny znaky plochy brownfields. Cílem je vytvořit územním 
plánem přednostně podmínky pro možné využití pro rozvoj zástavby všech k tomu účelu vhodných nevyužitých nebo 



Územní plán Ohníč | odůvodnění návrhu pro opakované veřejné projednání 

122 | šindlerová  I  felcman   

ozn. plochy kód využití – typ plochy s rozdílným způsobem využití zdroj vymezení 

limity využití území v rámci plochy 

podrobné odůvodnění vymezení plochy 

nevhodně využitých ploch v zastavěném území, přednostně před plošným rozvojem zástavby mimo zastavěné území 
do volné krajiny.  
Areál bývalého hospodářského dvora zámku dnes vytváří nedůstojnou severovýchodní stranu hlavní historické návsi 
sídla (dříve samostatné obce) Křemýž, a navíc nevhodně odděluje celý areál zámku od historické návsi s  kostelem sv. 
Petra a Pavla. Zámek je tak mentálně i skutečně fyzicky skrytý kdesi za ruinami bývalých hospodářských staveb zámku. 
Cílem územního plánu je vytvořit podmínky pro revitalizace celého areálu a vytvoření tak důstojného předpolí zámku 
v Křemýži. ÚP navíc reflektuje historický kompoziční i provozní vztah mezi zámkem a návsí s kostelem tím, že napříč 
areálem zámku, v ose hlavního průčelí zámku, vymezuje obnovení historické ulice. 

74-P SV – plochy smíšené obytné venkovské ÚPO – změna způsobu využití 

OP silnice III. třídy, OP elektrického vedení, vedení elektrické sítě NN, vodovodní řad místní, OP přírodního léčivého 
zdroje a zdroje přírodních minerálních vod II.C stupně, území s archeologickými nálezy III. kategorie 

Viz podrobné odůvodnění vymezení plochy 73-P, odůvodnění pro obě plochy je společné. ↑ 

Legenda zdrojů:  
ÚPO – Územní plán obce Ohníč (schválený 21. 12. 2006) 

k § C18 

Souhrnné odůvodnění vymezení ploch změn technické infrastruktury 

Technická infrastruktura zabezpečuje kompletní vybavení území inženýrskými sítěmi a zařízeními veřejné technické 
infrastruktury v oblasti zásobování vodou, odvádění a likvidace odpadních vod, zásobování elektrickou energií, 
zásobování zemním plynem a teplem, elektronických komunikací a odpadového hospodářství. 

Územní plán vymezuje jednu plochu změny technické infrastruktury. Jedná se o plochu 81-Z vymezenou pro sběrné 
místo komunálního odpadu a sběrný dvůr biologicky rozložitelného odpadu, tedy kompostárny. Obec Ohníč v současné 
době nedisponuje žádným zařízením pro nakládání s odpady, proto hodlá tento deficit do budoucna odstranit, a to 
zřízením právě sběrného místa komunálního odpadu a kompostárny, obou zařízení pak v bezprostřední vazbě na 
centrální část jádrového sídla Ohníč a v přímé vazbě na páteřní silnici obce, aby obyvatelé obce byli dostatečně 
motivováni zařízení využívat a odpad odkládat právě na těchto místech. 

Odůvodnění vymezení jednotlivých ploch změn technické infrastruktury 

Podrobné odůvodnění vymezení jednotlivých ploch změn technické infrastruktury se zaměřuje výhradně na urbanistické 
důvody a aspekty vymezení jednotlivých ploch. Jedná se tedy o důvody nad rámec důvodů uvedených výše v Souhrnném 
zdůvodnění vymezení ploch změn technické infrastruktury ↑, které jsou platné pro všechny plochy změn technické 
infrastruktury.  

ozn. plochy kód využití - typ plochy s rozdílným způsobem využití zdroj vymezení 

limity využití území v rámci plochy 

podrobné odůvodnění vymezení plochy 

80-Z neobsazeno  

Plocha byla vypuštěná po společném jednání. 

81-Z TI – technická infrastruktura  

ZPF I. a II. třídy ochrany, záplavové území Q100, území zvláštní povodně pod vodním dílem Vodní nádrž Všechlapy, OP 
silnice III. třídy, OP dráhy celostátní, aktivní zóna záplavového území, vodovodní řad místní, OP přírodního léčivého 
zdroje a zdroje přírodních minerálních vod II.C stupně, území s archeologickými nálezy III. kategorie 

Plocha je vymezená v rozsahu malého obecního pozemku a části navazujícího soukromého pozemku u mostu přes řeku 
Bílinu, při silnici III/25331 mezi Ohníčí a Křemýží. Plocha leží sice v záplavovém území Q100 řeky Bíliny, ale lží mimo 
aktivní zónu záplavového území. Obec má v tomto místě dlouhodobý záměr na zřízení sběrného místa komunálního 
odpadu, resp. sběrného dvora odpadu a pro kompostárnu. Důvodem k využití předmětného pozemku parc. č. 300/1 
v k.ú. Ohníč je, že se jedná o pozemek obecní, že je situovaný v poměrně centrální poloze obce a že je situovaný přímo 
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ozn. plochy kód využití - typ plochy s rozdílným způsobem využití zdroj vymezení 

limity využití území v rámci plochy 

podrobné odůvodnění vymezení plochy 

u hlavní silnice obce Ohníč, u silnice III/25331 mezi Ohníčí a Křemýží, tedy v poloze dobře dopravně dostupné pro 
všechny obyvatele obce Ohníč.  

k § C19 

Souhrnné odůvodnění vymezení ploch změn výroby a skladování 

Obec Ohníč je tradiční zemědělskou obcí. Jak obec Ohníč, tak dříve samostatná obec Křemýž, byly zázemím poměrně 
úrodné části Podkrušnohorské pánve mezi Hostomicemi a Teplicemi. Dodnes na území obce fungují dva zemědělské 
areály, jeden v Ohníči v rozsahu historického zemědělského statku na pravém břehu řeky Bíliny a druhý pak v Křemýži, 
severně od zámku. Oba zemědělské areály jsou stabilizovány jako plochy výroby zemědělské. Připomínkou bohaté 
zemědělské tradice obce je také dodnes fungující mlýn na řece Bílině jižně od Křemýže, stabilizovaný v ÚP jako plocha 
drobné a řemeslné výroby.  

Zemědělská tradice obce byla od konce 19. století postupně vytlačena rozvojem hlubinné těžby hnědého uhlí na území 
Ohníče a na území okolních obcí. Pracovní síly ze zemědělství přešli ve velkém do hornictví a zemědělství ztrácelo svůj 
původní význam. Těžba se v Ohníči rozvinula v jádrovém sídle Ohníč a v jeho části Karolina. Hlavní areál zázemí jednoho 
z hlubinných dolů Svornost je dnes transformován na výrobní závod firmy HET. Areál je v ÚP stabilizován jako plocha 
lehké výroby. 

Na velikost obce Ohníč disponuje obec dostatečným množstvím ploch výroby a skladování, a to pro celé široké spektrum 
odvětví výroby, od tradiční zemědělské výroby, přes drobnou a řemeslnou výrobu až po lehkou výrobu. ÚP proto 
nevymezuje nové rozvojové plochy výroby, s výjimkou plochy 85-Z, která je ovšem vymezená v rozsahu existujícího 
výrobního areálu a ÚP tak toliko uvádí ÚP do souladu se skutečným využitím dané plochy. 

Rozvoj ploch drobné a řemeslné výroby a zemědělské výroby, typicky určených pro menší výrobní provozy malých firem 
nebo i drobných podnikatelů a živnostníků, je ve venkovských obcích žádoucí jako předpoklad podpory rozvoje 
podnikatelských aktivit místních obyvatel, resp. podnikatelských subjektů, kteří mohou vytvořit pracovní místa pro 
místní obyvatele. 

Odůvodnění vymezení jednotlivých ploch změn výroby a skladování 

Podrobné odůvodnění vymezení jednotlivých ploch změn výroby a skladování se zaměřuje výhradně na urbanistické 
důvody a aspekty vymezení jednotlivých ploch. Jedná se tedy o důvody nad rámec důvodů uvedených výše v Souhrnném 
zdůvodnění vymezení ploch změn výroby a skladování , které jsou platné pro všechny plochy změn výroby a 
skladování.  

ozn. plochy kód využití - typ plochy s rozdílným způsobem využití zdroj vymezení 

limity využití území v rámci plochy 

podrobné odůvodnění vymezení plochy 

85-Z VD – výroba drobná a řemeslná  

ZPF I. a II. třídy ochrany, záplavové území Q100, vzdálenost 50 m od okraje lesa, území zvláštní povodně pod vodním 
dílem Vodní nádrž Všechlapy, OP zařízení na plynovodní síti, OP dráhy celostátní, aktivní zóna záplavového území, OP 
přírodního léčivého zdroje a zdroje přírodních minerálních vod II.C stupně, území s archeologickými nálezy III. 
kategorie 

Plocha je vymezená v rozsahu části stávajícího oploceného výrobně-skladového areálu na levém břehu řeky Bíliny 
v Ohníči na pozemku parc. č. 143/8, která ještě není vyjmutá ze ZPF a nemůže tak být zařazená do zastavěného území 
a do stabilizované plochy. Plocha je ale vymezená v návaznosti na západní část areálu, která je již vyjmutá ze ZPF a je 
tak zahrnutá do zastavěného území a je vymezená jako stabilizovaná plocha. Oproti skutečnému rozsahu stávajícího 
výrobního areálu je plocha 85-Z redukována tak, aby nezasahovala do záplavového území Q100.  
Územní plán vymezením plochy potvrzuje existenci tohoto areálu. Stávající využití východní části areálu, která ještě 
není zahrnutá do zastavěného území, je sice v rozporu s platným ÚPO Ohníč, který v dané ploše vymezuje plochu orné 
půdy a návrh na zatravnění skládky, nicméně není v zásadním rozporu s urbanistickou koncepcí navrhovanou v novém 
ÚP. Obecně je žádoucí v území každé obce vytvářet podmínky pro rozvoj lokálních ekonomických aktivit, zejména 
řemesel, drobné výroby a služeb a dalších forem malého a středního podnikání a vytvářet tak podmínky pro možný 
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ozn. plochy kód využití - typ plochy s rozdílným způsobem využití zdroj vymezení 

limity využití území v rámci plochy 

podrobné odůvodnění vymezení plochy 

vznik nových pracovních příležitostí přímo v obci. V malých venkovských obcích jako je Ohníč je jedná zpravidla o plochy 
zemědělské výroby nebo o plochy zemědělské výroby. 
Plocha je vymezená přímo u železniční trati, tedy v území zatíženém hlukem z provozu na železnici, který není konfliktní 
s drobnou a řemeslnou výrobou. Plocha má vyřešení dopravní přístup přímo na silnici III/25331. Plocha nezasahuje 
přímo do meandru řeky Bíliny a je vymezená podélně podél železniční trati.  

  

k § C20 

Souhrnné odůvodnění vymezení ploch změn zeleně 

Tento druh ploch je v ÚP Ohníč vymezen v místech v zastavěném území, kde je třeba zajistit primárně nezastavěný 
charakter území s převažujícím podílem nezpevněných ploch a s převahou vzrostlé vegetace, zároveň je ale ctěno 
soukromé vlastnictví takovýchto ploch, tedy možnost zamezit na ně přístupu veřejnosti. Tím se odlišují od ploch veřejné 
zeleně a nemůže se tak jednat o poddruh veřejných prostranství. Jejich zařazení do jiných ploch (bydlení, smíšené 
plochy, výroba apod.) stejně tak není možné, a to právě kvůli potřebě zabránit jejich zastavění. 

Obecně spočívá význam těchto ploch v zachování prostoru pro rekreaci či pěstitelství, nicméně z pohledu možného 
využití pro zástavbu jsou tyto plochy nevhodné. Může tomu tak být z různých důvodů – střety s limity využití území, 
neexistence adekvátního dopravního napojení, urbanistické důvody usilující o zachování zeleného charakteru sídla, 
ochrana historických sadů a zahrad apod. 

Odůvodnění vymezení jednotlivých ploch změn zeleně 

Podrobné odůvodnění vymezení jednotlivých ploch změn zeleně se zaměřuje výhradně na urbanistické důvody a aspekty 
vymezení jednotlivých ploch. Jedná se tedy o důvody nad rámec důvodů uvedených výše v Souhrnném zdůvodnění 
vymezení ploch zeleně , které jsou platné pro všechny plochy změn zeleně.  

ozn. plochy kód využití - typ plochy s rozdílným způsobem využití zdroj vymezení 

limity využití území v rámci plochy 

podrobné odůvodnění vymezení plochy 

90-Z ZO – zahrady obytné  

vodovodní řad místní, OP přírodního léčivého zdroje a zdroje přírodních minerálních vod II.C stupně, území 
s archeologickými nálezy III. kategorie 

Plocha je vymezená v rozsahu bývalé okrasné zahrady obklopující bývalý letohrádek Ladenburg, vystavěný majiteli 
zámku v Křemýži na přelomu 17. a 18. století. Letohrádek spolu se zahradou jsou tak součástí celého souboru staveb 
navazujících na zámek v Křemýži a rozmístěných jednak po obvodu areálu zámku a také ve volné krajině. Letohrádek 
se zahradou je umístěn na kopci nad zámkem, přímo v ose symetrie hlavní budovy zámku v Křemýži (mezi zámek a 
letohrádek byl ve 2. polovině 20. století (záměrně) necitlivě vestavěn zemědělský areál). Letohrádek byl ve své době 
velmi oblíbeným cílem lázeňských hostů z nedalekých lázní Teplice. Letohrádek je tak němým svědkem bohaté historie 
původně samostatné obce Křemýž a je proto žádoucí tuto historickou stopu v krajině kolem Křemýže zachovat.  
Vymezení plochy 90-Z přímo souvisí s vymezením plochy 36-P navržené pro možnou obnovu historického letohrádku, 
resp. nahrazení ruiny bývalého letohrádku novostavbou na stejném půdoryse. Důvodem pro vymezení plochy zahrady 
je možnost obnovy historické zahrady, jako případné součásti areálu obnoveného letohrádku pro účely kultury nebo 
cestovního ruchu.  

91-Z ZR – zahrady rekreační  

vzdálenost 50 m od okraje lesa, sesuvné území - plošné - dočasně uklidněné, OP silnice III. třídy, silnice III. třídy - osa 
jízdního pásu, vodovodní řad místní, OP přírodního léčivého zdroje a zdroje přírodních minerálních vod II.C stupně, 
území s archeologickými nálezy III. kategorie 
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ozn. plochy kód využití - typ plochy s rozdílným způsobem využití zdroj vymezení 

limity využití území v rámci plochy 

podrobné odůvodnění vymezení plochy 

Plocha je vymezená prioritně z důvodu kompenzace za navrhované zrušení soukromých rekreačních zahrádek v aktivní 
zóně záplavového území řeky Bíliny (plocha změn v krajině 111-K), tedy pro možné přesunutí zahrádek z aktivní zóny 
záplavového území řeky Bíliny, kde je umístění oplocených zahrádek nepřípustné, v rozporu s § 67 zákona č. 254/2001 
Sb., o vodách (vodní zákon). Plocha rušených zahrádek na břehu řeky Bíliny je 0,4250 ha, plocha 91-Z navržená pro 
přesunutí zahrádek má velikost 0,5163 ha, plocha tak kromě přemístění rušených zahrádek umožní i rozvoj několika 
dalších zahrádek. 
Plocha je vymezená v rozsahu zbytkového pozemku mezi stávající chatovou osadou v Němečkách, zahradami 
rodinných domů a lesem. Plocha tak vhodně doplňuje jižní okraj jádrového sídla Ohníč a navrhované zahrádky tak 
vhodně navazují na chatovou osadu a obytné zahrady. Zapadají tak do urbanistické koncepce převážně rekreačního 
využití jižního okraje jádrového sídla Ohníč, tvořeného chatovou osadou, obytnými zahradami rodinných domů a nově 
navrženými zahrádkami.  
Vzhledem ke značenému omezení výstavby toliko doplňkových objektů v rámci navrhovaných rekreačních zahrádek, 
jsou soukromé zahrádky vhodným využitím na okraji lesa, ve vzdálenosti 50 m od okraje lesa. 

k § C21 

Souhrnné odůvodnění vymezení ploch změn vodních a vodohospodářských 

Plochy vodní a vodohospodářské jsou v ÚP vymezovány z důvodu ochrany vodních ploch a toků na území obce, a to 
včetně břehových porostů podél vodních ploch a toků. Důvodem ochrany je přitom zachování retenční kapacity území 
obce, prevence před povodněmi a v neposlední řadě podpora ekologické stability území. Vodní plochy a toky a 
doprovodná vegetace přírodního, resp. přírodě blízkého charakteru patří mezi ekologicky nejstabilnější plochy.  

ÚP vymezuje dvě plochy změn vodní a vodohospodářské, obě z důvodu vytvoření podmínek pro možnou revitalizaci 
nevhodně regulovaných vybraných úseků vodních toků Kladrubského potoka a jednoho z jeho levých přítoků. Obě 
plochy jsou přitom vymezené podle návrhu Plánu společných zařízení KPÚ v k.ú. Křemýž (vodohospodářské opatření  
rev 1 – úprava Kladrubského potoka – úseky č. 3, 4 a 5). 

Odůvodnění vymezení jednotlivých ploch změn vodních a vodohospodářských 

ozn. plochy kód využití - typ plochy s rozdílným způsobem využití zdroj vymezení 

limity využití území v rámci plochy 

podrobné odůvodnění vymezení plochy 

100-K W – vodní plochy a toky ÚPO, KPÚ 

ZPF I. a II. třídy ochrany, OP zařízení na plynovodní síti, OP silnice I. třídy, OP plynovodu, OP elektrického vedení, 
bezpečnostní pásmo plynovodu, vedení elektrické sítě VVN 110 kV, VTL plynovod, OP přírodního léčivého zdroje a 
zdroje přírodních minerálních vod II.C stupně, území s archeologickými nálezy III. kategorie 

Plocha je převzatá z ÚPO Ohníč, kde je v téměř stejném rozsahu a pro stejný způsob využití jako stabilizovaná plocha 
vodních toků a nádrží a stromových porostů a keřů.  
Plocha je vymezená dle návrhu Plánu společných zařízení KPÚ v k.ú. Křemýž (vodohospodářské opatření rev 1 – úprava 
Kladrubského potoka – úseky č. 3 a 4), který navrhuje rozvolnění v současné době kanalizovaného regulovaného koryta 
Kladrubského potoka v úseku mezi hrází rybníka a areálem zámku (dnes dětského domova) Tuchlov. Pro účely 
rozvolnění koryta potoka vymezuje KPÚ vodní plochu v rozsahu současné nezorané nivy potoka, kterou ÚP 
v identickém rozsahu přebírá jako plochu určenou k revitalizaci dnes kanalizovaného úseku Kladrubského potoka.  
Důvodem vymezení plochy je tedy vytvoření podmínek pro zvýšení retenční kapacity nivy Kladrubského potoka, 
zpomalení odtoku vody z povodí potoka a umožnění případného rozlivu vody mimo koryto potoka.  

101-K W – vodní plochy a toky KPÚ 

ZPF I. a II. třídy ochrany, OP plynovodu, OP elektrického vedení, bezpečnostní pásmo plynovodu, vedení elektrické sítě 
NN, vedení elektrické sítě VVN 110 kV, OP přírodního léčivého zdroje a zdroje přírodních minerálních vod II.C stupně, 
území s archeologickými nálezy III. kategorie 
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ozn. plochy kód využití - typ plochy s rozdílným způsobem využití zdroj vymezení 

limity využití území v rámci plochy 

podrobné odůvodnění vymezení plochy 

Plocha je vymezená dle návrhu Plánu společných zařízení KPÚ v k.ú. Křemýž (vodohospodářské opatření rev 1 – úprava 
Kladrubského potoka – úsek č. 5), který navrhuje rozvolnění v současné době kanalizovaného regulovaného koryta 
levého přítoku Kladrubského potoka z Pňoviček. Pro účely rozvolnění koryta potoka vymezuje KPÚ vodní plochu 
v rozsahu současné nezorané nivy potoka, kterou ÚP v identickém rozsahu přebírá jako plochu určenou k revitalizaci 
dnes kanalizovaného úseku drobného vodního toku.  
Důvodem vymezení plochy je tedy vytvoření podmínek pro zvýšení retenční kapacity nivy drobného vodního toku, 
zpomalení odtoku vody z povodí Kladrubského potoka a umožnění případného rozlivu vody mimo koryto potoka. 
Revitalizační vodohospodářské opatření je důležité mimo jiné i proto, že do drobného vodního toku je zaústěn odtok 
jednotné kanalizace z Pňoviček. 

k § C22 

Souhrnné odůvodnění vymezení ploch změn zemědělských 

Plochy zemědělské jsou obecně vymezovány v územním plánu v rozsahu pozemků zemědělského půdního fondu, které 
mají být i do budoucna zachovány pro zemědělské využití a zemědělské hospodaření ve volné krajině. 

Krajina území obce Ohníč je heterogenní a geomorfologicky rozmanitá. Zatímco převažující východní a jižní část území 
tvoří hodně kopcovitá krajina podhůří Českého Středohoří, přetnutá kaňonem řeky Bíliny, na západní, resp. 
severozápadní část území obce zasahuje s pánevní oblasti jen mírně zvlněná náhorní plošina, která se skloňuje k údolí 
řeky Bíliny. Kopcovitá východní a jižní část území je velmi lesnatá a fragmenty mýtin jsou převážně tvořené trvalými 
travními prosty, terén je tu totiž hodně svažitý a orná půda je tak na těchto svazích náchylná k vodní erozi. Plošší západní, 
resp. severozápadní část území obce, kolem Křemýže a Pňoviček, je naopak téměř bezlesá a je tvořená převážně ornou 
půdou, a jen menšími plochami trvalých travních porostů. ÚP tento charakter krajiny zachovává, nicméně některé velmi 
sklonité bloky orné půdy navrhuje z důvodu protierozní ochrany půdy a prevence před smyvem ornice, na převedení na 
trvalé travní porosty, které mají podstatně vyšší retenční schopnost a působí protierozně.  

Odůvodnění vymezení jednotlivých ploch změn zemědělských 

ozn. plochy kód využití - typ plochy s rozdílným způsobem využití zdroj vymezení 

limity využití území v rámci plochy 

podrobné odůvodnění vymezení plochy 

110-K NZ – zemědělská půda  

ZPF I. a II. třídy ochrany, vzdálenost 50 m od okraje lesa, PUPFL -  les zvláštního určení, OP přírodního léčivého zdroje a 
zdroje přírodních minerálních vod II.C stupně, území s archeologickými nálezy III. kategorie 

Plocha je vymezená v rozsahu části pozemku lesa (PUPFL), který je již desítky let rozoraný a je intenzivně zemědělsky 
obhospodařovaný. ÚP tak toliko potvrzuje stav využití území, který není v rozporu s navrhovanou urbanistickou 
koncepcí ani koncepcí uspořádání krajiny navrhovanými v ÚP Ohníč. Rozoraná a zemědělsky využívaná část lesa totiž 
leží v tradičně intenzivně zemědělsky využívané krajině kolem Křemýže a přímo navazuje na bloky polí s nejúrodnějšími 
zemědělskými půdami I. třídy ochrany ZPF. 

111-K NZt – zemědělská půda – louky a extenzivní sady  

ZPF I. a II. třídy ochrany, záplavové území Q100, území zvláštní povodně pod vodním dílem Vodní nádrž Všechlapy, OP 
dráhy celostátní, aktivní zóna záplavového území, OP přírodního léčivého zdroje a zdroje přírodních minerálních vod 
II.C stupně, území s archeologickými nálezy III. kategorie 

Plocha je vymezená z důvodu zamezení dalšího rozvoje zahrádkové osady na pravém břehu řeky Bíliny, mezi řekou a 
zemědělským statkem v Ohníči.  Zahrádková osada leží celá v aktivní zóně záplavového území řeky Bíliny, kde je 
existence jakýchkoli oplocených pozemků nepřípustné, v rozporu s § 67 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní 
zákon). Územní plán tak vytváří podmínky pro dožití zahrádkové osady, s cílem jejího postupného přemístění do nově 
vymezené plochy navrhované zahrádkové osady na jihu Ohníče (plocha 91-Z). Cílovým stavem navrhovaným územním 
plánem je otevřená niva tvořená travními porosty, prostá jakýchkoli zábran bránících průběhu případné povodně na 
řece Bílině. 
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ozn. plochy kód využití - typ plochy s rozdílným způsobem využití zdroj vymezení 

limity využití území v rámci plochy 

podrobné odůvodnění vymezení plochy 

112-K NZt – zemědělská půda – louky a extenzivní sady KPÚ 

ZPF I. a II. třídy ochrany, vzdálenost 50 m od okraje lesa, poddolované území – plocha, OP plynovodu, OP elektrického 
vedení, bezpečnostní pásmo plynovodu, vedení elektrické sítě VN 35 kV, VTL plynovod, OP přírodního léčivého zdroje a 
zdroje přírodních minerálních vod II.C stupně, území s archeologickými nálezy III. kategorie 

Plocha je vymezená z důvodu potvrzení reálného dlouhodobého stavu využití předmětné plochy. Pozemky v rámci 
plochy jsou sice v katastru nemovitostí vedené jako „orná půda“, pozemky jsou však dlouhodobě využívány jalo trvalé 
travní porosty. Vegetaci v ploše tvoři trvalý travní porost, stejně jako na většině okolních zemědělských pozemků, 
plocha trvalých travních porostů je tak součástí většího celku trvalých travních porostů. Plocha je také poměrně 
sklonitá a její využití jako orné půdy je erozně dle geoportálu SOWAC-GIS (mapy.vumop.cz) hodnocené jako mírně 
rizikové. Proto je plocha navržena jako plocha zemědělská půda - louky a extenzivní sady. 
Plocha je pro trvalé travní porosty vymezená i v návrhu Plánu společných zařízení KPÚ v k.ú. Křemýž. 

113-K NZt – zemědělská půda – louky a extenzivní sady KPÚ 

vzdálenost 50 m od okraje lesa, PUPFL -  les zvláštního určení, poddolované území – plocha, OP plynovodu, ložisko 
nerostných surovin – výhradní, bezpečnostní pásmo plynovodu, VTL plynovod, OP přírodního léčivého zdroje a zdroje 
přírodních minerálních vod II.C stupně, území s archeologickými nálezy III. kategorie 

Plocha je vymezená z důvodu potvrzení reálného dlouhodobého stavu využití předmětné plochy. Pozemky v rámci 
plochy jsou sice v katastru nemovitostí vedené jako „orná půda“, pozemky jsou však dlouhodobě využívány jalo trvalé 
travní porosty. Vegetaci v ploše tvoři trvalý travní porost, stejně jako na všech navazujících zemědělských pozemcích, 
plocha trvalých travních porostů je tak součástí většího celku trvalých travních porostů obklopených lesy. Plocha je 
také poměrně sklonitá a její využití jako orné půdy je dle geoportálu SOWAC-GIS (mapy.vumop.cz) hodnocené jako 
erozně rizikové. Proto je plocha navržena jako plocha zemědělská půda - louky a extenzivní sady. 
Plocha je pro trvalé travní porosty vymezená i v návrhu Plánu společných zařízení KPÚ v k.ú. Křemýž. 

114-K NZt – zemědělská půda – louky a extenzivní sady KPÚ 

OP silnice III. třídy, OP elektrického vedení, vedení elektrické sítě NN, vodovodní řad místní, OP přírodního léčivého 
zdroje a zdroje přírodních minerálních vod II.C stupně, území s archeologickými nálezy III. kategorie 

Plocha je vymezená z důvodu potvrzení reálného dlouhodobého stavu využití předmětné plochy. Pozemky v rámci 
plochy jsou sice v katastru nemovitostí vedené jako „orná půda“, pozemky jsou však dlouhodobě využívány jalo trvalé 
travní porosty. Vegetaci v ploše tvoři trvalý travní porost, stejně jako na všech navazujících zemědělských pozemcích, 
plocha trvalých travních porostů je tak součástí většího celku trvalých travních porostů. Plocha je také poměrně svažitá 
a její využití jako orné půdy je dle geoportálu SOWAC-GIS (mapy.vumop.cz) hodnocené jako erozně vysoce rizikové. 
Proto je plocha navržena jako plocha zemědělská půda - louky a extenzivní sady. 
Plocha byla jako erozně ohrožená identifikovaná také v rámci analýzy současného stavu území pro potřebu zpracování  
Komplexní pozemkové úpravy pro k.ú. Křemýž. Plocha je proto pro trvalé travní porosty vymezená i v návrhu Plánu 
společných zařízení KPÚ v k.ú. Křemýž. 

115-K NZt – zemědělská půda – louky a extenzivní sady KPÚ 

OP plynovodu, OP elektrického vedení, bezpečnostní pásmo plynovodu, vedení elektrické sítě VN 35 kV, VTL plynovod, 
OP přírodního léčivého zdroje a zdroje přírodních minerálních vod II.C stupně, území s archeologickými nálezy III. 
kategorie 

Plocha je vymezená z důvodu potvrzení reálného dlouhodobého stavu využití předmětné plochy. Pozemky v rámci 
plochy jsou sice v katastru nemovitostí vedené jako „orná půda“, pozemky jsou však dlouhodobě využívány jalo trvalé 
travní porosty. Vegetaci v ploše tvoři trvalý travní porost, stejně jako na všech navazujících zemědělských pozemcích, 
plocha trvalých travních porostů je tak součástí většího celku trvalých travních porostů. Plocha je také poměrně svažitá 
a její využití jako orné půdy je dle geoportálu SOWAC-GIS (mapy.vumop.cz) hodnocené jako erozně vysoce rizikové. 
Proto je plocha navržena jako plocha zemědělská půda - louky a extenzivní sady. 
Plocha byla jako erozně ohrožená identifikovaná také v rámci analýzy současného stavu území pro potřebu zpracování  
Komplexní pozemkové úpravy pro k.ú. Křemýž. Plocha je proto pro trvalé travní porosty vymezená i v návrhu Plánu 
společných zařízení KPÚ v k.ú. Křemýž. 
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k § C23 

Souhrnné odůvodnění vymezení ploch změn lesa 

Územní plán důsledně zachovává všechny stávající plochy lesa jako jedny z ekologicky nejstabilnějších ploch a jako 
plochy s vůbec největší retenční schopností ze všech krajinných pokryvů. Předpokládané zábory lesa vyvolané návrhem 
ÚP jsou vynucené výhradně návrhem na optimalizaci cestní sítě ve volné krajině.  

ÚP navrhuje plochy zalesnění v severní části území obce, a to v rozsahu ploch navazujících na pozemky lesa, na které se 
sousední les vysemenil a na nichž se po desetiletí rozvinula přirozená sukcese dřevité vegetace charakteru lesa. 
Důvodem vymezení návrhových ploch zalesnění je tak potvrzení stavu vegetačního pokryvu ploch v návaznosti na 
stávající plochy lesů v severní části území. ÚP tak navrhuje propojení stávajících fragmentů ploch lesa do souvislejšího 
celku. 

Odůvodnění vymezení jednotlivých ploch změn lesa 

ozn. plochy kód využití - typ plochy s rozdílným způsobem využití zdroj vymezení 

limity využití území v rámci plochy 

podrobné odůvodnění vymezení plochy 

120-K NL – les KPÚ 

vzdálenost 50 m od okraje lesa, PUPFL -  les zvláštního určení, poddolované území – plocha, ložisko nerostných 
surovin – výhradní, chráněné ložiskové území, OP přírodního léčivého zdroje a zdroje přírodních minerálních vod II.C 
stupně, území s archeologickými nálezy III. kategorie 

Plocha je vymezená z důvodu potvrzení reálného dlouhodobého stavu využití předmětné plochy. Na pozemcích v rámci 
plochy, které jsou v katastru nemovitostí vedené jako trvalé travní porosty, je ve skutečnosti již desítky let rozvinutý 
porost charakteru lesa, plocha má totiž tvar úzkého pruhu obklopeného ze všech stran lesy, které se do úzkého pruhu 
vysemenily.   Územní plán tedy vymezením plochy lesa toliko potvrzuje skutečný stav využití plochy. 
Plocha s rozvinutým porostem charakteru lesa plní významnou protierozní, retenční a protipovodňovou funkci a je 
vhodné ji proto zachovat. 
Plocha je jako plocha lesa vymezená i v návrhu Plánu společných zařízení KPÚ v k.ú. Křemýž. 

121-K NL – les KPÚ 

vzdálenost 50 m od okraje lesa, PUPFL -  les zvláštního určení, poddolované území – plocha, ložisko nerostných 
surovin – výhradní, chráněné ložiskové území, OP přírodního léčivého zdroje a zdroje přírodních minerálních vod II.C 
stupně, území s archeologickými nálezy III. kategorie 

Viz podrobné odůvodnění vymezení plochy 121-K, odůvodnění je zcela identické. ↑ 

122-K NL – les KPÚ 

vzdálenost 50 m od okraje lesa, PUPFL -  les zvláštního určení, poddolované území – plocha, ložisko nerostných 
surovin – výhradní, chráněné ložiskové území, OP přírodního léčivého zdroje a zdroje přírodních minerálních vod II.C 
stupně, území s archeologickými nálezy III. kategorie 

Plocha je vymezená z důvodu potvrzení reálného dlouhodobého stavu využití předmětné plochy. Na části pozemku 
v rámci plochy, který je v katastru nemovitostí vedený jako orná půda, je ve skutečnosti již desítky let rozvinutý porost 
charakteru lesa, jedná se o vysemeněný sousední les. Územní plán tedy vymezením plochy lesa toliko potvrzuje 
skutečný stav využití plochy. 
Jedná se o zbytkový cíp pozemku orné půdy oddělený navrhovanou polní/lesní cestou (plocha 52-Z). 
Plocha s rozvinutým porostem charakteru lesa plní významnou protierozní, retenční a protipovodňovou funkci a je 
vhodné ji proto zachovat. 
Plocha je jako plocha lesa vymezená i v návrhu Plánu společných zařízení KPÚ v k.ú. Křemýž. 

123-K NL – les KPÚ 

vzdálenost 50 m od okraje lesa, PUPFL -  les zvláštního určení, poddolované území – plocha, ložisko nerostných 
surovin – výhradní, chráněné ložiskové území 

Plocha je vymezená z důvodu potvrzení reálného dlouhodobého stavu využití předmětné plochy. Na pozemcích v rámci 
plochy, které jsou v katastru nemovitostí vedené jako orná půda, resp. ostatní plocha, je ve skutečnosti již desítky let 
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ozn. plochy kód využití - typ plochy s rozdílným způsobem využití zdroj vymezení 

limity využití území v rámci plochy 

podrobné odůvodnění vymezení plochy 

rozvinutý porost charakteru lesa. Územní plán tedy vymezením plochy lesa toliko potvrzuje skutečný stav využití 
plochy. 
Plocha s rozvinutým porostem charakteru lesa plní významnou protierozní, retenční a protipovodňovou funkci a je 
vhodné ji proto zachovat. 
Plocha je jako plocha lesa vymezená i v návrhu Plánu společných zařízení KPÚ v k.ú. Křemýž. 

124-K NL – les KPÚ 

vzdálenost 50 m od okraje lesa, sesuvné území - plošné - dočasně uklidněné, PUPFL - les zvláštního určení, 
poddolované území – plocha, ložisko nerostných surovin – výhradní, chráněné ložiskové území, OP přírodního léčivého 
zdroje a zdroje přírodních minerálních vod II.C stupně, území s archeologickými nálezy III. kategorie 

Plocha je vymezená z důvodu potvrzení reálného dlouhodobého stavu využití předmětné plochy. Na pozemcích v rámci 
plochy, které jsou v katastru nemovitostí vedené jako trvalé travní porosty, resp. ostatní plochy, je ve skutečnosti již 
desítky let rozvinutý porost charakteru lesa. Územní plán tedy vymezením plochy lesa toliko potvrzuje skutečný stav 
využití plochy. Navrhované potvrzení zalesnění propojuje současné fragmenty lesa do souvislé plochy. 
Plocha s rozvinutým porostem charakteru lesa plní významnou protierozní, retenční a protipovodňovou funkci a je 
vhodné ji proto zachovat. 
Plocha je jako plocha lesa vymezená i v návrhu Plánu společných zařízení KPÚ v k.ú. Křemýž. 

125-K NL – les  

vzdálenost 50 m od okraje lesa, sesuvné území - plošné - dočasně uklidněné, PUPFL - les zvláštního určení, ložisko 
nerostných surovin – výhradní, chráněné ložiskové území, vodovodní řad místní, OP přírodního léčivého zdroje a zdroje 
přírodních minerálních vod II.C stupně, území s archeologickými nálezy III. kategorie, radioreleová trasa 

Plocha je vymezená z důvodu potvrzení reálného dlouhodobého stavu využití předmětné plochy. Na pozemcích v rámci 
plochy, které jsou v katastru nemovitostí vedené jako orná půda, je ve skutečnosti již desítky let rozvinutý porost 
charakteru lesa. Jedná se o vysemeněný les sousedící s předmětnou plochou. Územní plán tedy vymezením plochy lesa 
toliko potvrzuje skutečný stav využití plochy. 
Plocha s rozvinutým porostem charakteru lesa plní významnou protierozní, retenční a protipovodňovou funkci a je 
vhodné ji proto zachovat. 
Plocha je jako plocha lesa vymezená i v návrhu Plánu společných zařízení KPÚ v k.ú. Křemýž. 

k § C24 

Souhrnné odůvodnění vymezení ploch změn přírodních 

Plochy přírodní zahrnují obvykle pozemky nelesní zeleně s rozvinutou přirozenou sukcesí vegetace rostoucí ve volné 
krajině i v zastavěném území mimo les, charakteru lesa, zpravidla s rozvinutým stromovým i keřovým patrem. Jedná se 
o pozemky, které nejsou zemědělsky intenzivně obhospodařované a mají vysokou ekologickou stabilitu a velkou 
retenční a protipovodňovou schopnost. Pozemky zahrnují nejčastěji pozemky nebo části pozemků remízů, mezí, 
okrajových partií lesa, alejí, břehových porostů vodotečí či vodních ploch a další pozemky a plochy nelesní zeleně 
přírodního nebo přírodě blízkého charakteru. 

Plochy přírodní jsou v ÚP Ohníč vymezovány pro zachování a další rozvoj přírodních procesů jak ve volné krajině, tak v 
zastavěném území.  

Velký podíl ploch změn v krajině pro krajinnou zeleň, vymezených v ÚP Ohníč, je primárně vymezen pro zajištění 
funkčnosti skladebných částí ÚSES v místech, kde stávající využití ploch neodpovídá cílovému charakteru a využití ploch 
v ÚSES.  

Dalším velmi častým důvodem vymezení ploch přírodních, v řadě případů zároveň s důvodem dosažení funkčnosti 
skladebných částí ÚSES, je potvrzení současného nezemědělského využití pozemků evidovaných v katastru nemovitostí 
jako plochy zemědělského půdního fondu, konkrétně jako orná půda nebo jako trvalé travní porosty. V rámci celého 
území podkrušnohorské pánve je patrný zvýšený výskyt zemědělsky dlouhodobě neobhospodařovaných zemědělských 
pozemků, tedy pozemků ZPF, zejména pak ploch orné půdy, ale také trvalých travních porostů, které nejsou pravidelně 
obhospodařovány a zarůstají přirozenou vegetací. Jedná se zpravidla o plochy ZPF na prudších svazích, na bývalých 
mýtinách uvnitř lesa nebo po okrajích lesa. Je to důsledek zásadní změny hospodářské orientace celého regionu 
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Podkrušnohoří, kdy intenzivní zemědělství vystřídala ve velkém těžba hnědého uhlí a obyvatelstvo regionu odcházelo 
ze zemědělství do těžebního průmyslu a souvisejících ekonomických odvětví. Velké množství původně zemědělské půdy 
tak zůstalo ladem, nikdo neměl zájem se o tuto půdu starat, zvláště, pokud nebyla optimálně úrodná nebo ležela na 
svažitých či jinak hůře obhospodařovatelných místech. Na neobdělávané a nespásané zemědělské půdě se tak po 
desetiletí rozvíjela přirozená sukcese a řada dodnes v katastru nemovitostí vedených zemědělských pozemků je ve 
skutečnosti pokryta porostem vegetace charakteru lesa. Takové plochy jsou přitom velmi ekologicky stabilní, mají 
vysokou retenční schopnost a působí tak pozitivně na zadržování vody v krajině, když zpomalují odtok vody z krajiny do 
vodoteče.  

Všude tam, kde jsou tyto rozvinuté sukcesní plochy vegetace charakteru lesa vhodné k zachování, tedy zejména tam, 
kde tyto plochy vytváří rozsáhlejší plochy, nebo navazující na stávající přírodní a přírodě blízké plochy na 
nezemědělských pozemcích a na lesy, a také tam, kde jsou tyto sukcesní plochy rozvinuté na svazích nebo prudkých 
svazích ohrožených vodní erozí, navrhuje ÚP tyto druhy ploch zachovat i do budoucna. Čistě z metodických důvodů, 
protože jsou pozemky v těchto plochách vedené stále jako ZPF, jsou tyto plochy vymezené jako plochy změn v krajině, 
aby byly vytvořeny předpoklady k vynětí předmětných ploch ze ZPF.  

Pás krajinné zeleně 151-K je vymezený z důvodů protierozní ochrany pro rozdělení plošně rozsáhlého svažitého bloku 
orné půdy. 

Plochy krajinné zeleně 132-K a 133-K jsou vymezené z důvodu obnovení původní přirozené funkce nivy řeky Bíliny ta, 
kde je niva fatálně narušena nevhodným využitím pro deponie štěrku a kameniva vytěžených v lomu Dolánky a pro 
související manipulační a dopravní plochy. 

Všechny plochy změn v krajině krajinné zeleně (NK) jsou tedy v ÚP Ohníč, kromě zajištění funkčnosti ÚSES, vymezené 
z důvodu (1) protierozní ochrany půdy, (2) zvýšení retenční kapacity území a (3) protipovodňové ochrany, když zpomalí 
povrchový odtok vody do vodotečí.  

Odůvodnění vymezení jednotlivých ploch změn přírodních 

Podrobné odůvodnění vymezení jednotlivých ploch změn přírodních se zaměřuje výhradně na urbanistické důvody a 
aspekty vymezení jednotlivých ploch. Jedná se tedy o důvody nad rámec důvodů uvedených výše v Souhrnném 
zdůvodnění vymezení ploch přírodních ↑, které jsou platné pro všechny plochy změn přírodní.  

ozn. plochy kód využití - typ plochy s rozdílným způsobem využití zdroj vymezení 

limity využití území v rámci plochy 

podrobné odůvodnění vymezení plochy 

130-K plocha byla vypuštěna po veřejném projednání  

131-K plocha byla vypuštěna po veřejném projednání  

132-K NK – krajinná zeleň  

záplavové území Q100, vzdálenost 50 m od okraje lesa, území zvláštní povodně pod vodním dílem Vodní nádrž 
Všechlapy, OP vodního zdroje / pásmo hygienické ochrany, OP elektrického vedení, OP dráhy celostátní, aktivní zóna 
záplavového území, vedení elektrické sítě NN, OP přírodního léčivého zdroje a zdroje přírodních minerálních vod II.C 
stupně, území s archeologickými nálezy III. kategorie 

Plocha je vymezená z důvodu naléhavé obnovy původní a přirozené funkce nivy řeky Bíliny. Plocha v nivě řeky Bíliny 
dnes slouží k deponii štěrku a kameniva vytěžených v nedalekém kamenolomu Dolánky a slouží zároveň jako 
manipulační plocha. Retenční a akumulační schopnost nivy je tak zásadně snížena a omezena. 
Plocha sloužící v současné době jako deponie vytěženého kameniva se nachází v aktivní zóně záplavového území. Dle 
§ 67 odst. (2) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění, je v aktivní zóně zakázáno: (a) těžit nerosty a zeminu 
způsobem zhoršujícím odtok povrchových vod a provádět terénní úpravy zhoršující odtok povrchových vod, (b) 
skladovat odplavitelný materiál, látky a předměty, (c) zřizovat oplocení, živé ploty a jiné podobné překážky, (d) zřizovat 
tábory, kempy a jiná dočasná ubytovací zařízení. 
Plocha zároveň leží v záplavovém území Q100 a v území zvláštní povodně pod vodním dílem Všechlapy, kde je 
skladování vytěženého kameniva rovněž nežádoucí. 
Plocha je součástí významného krajinného prvku ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a sice údolní 
nivy řeky Bíliny. Jakékoli narušování přírodního charakteru údolní nivy je tak v přímém rozporu se zákonem o ochraně 
přírody a krajiny.  
Vzhledem k tomu tedy, že předmětná plocha leží v záplavovém území Q100 a z větší části také v aktivní zóně 
záplavového území a v území zvláštní povodně pod vodním dílem Všechlapy, hrozí při povodni odnos vytěženého 
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ozn. plochy kód využití - typ plochy s rozdílným způsobem využití zdroj vymezení 

limity využití území v rámci plochy 

podrobné odůvodnění vymezení plochy 

sypkého štěrku a kameniva a jeho nevhodná akumulace níže po proudu. Je proto naléhavě nutné nahradit nevhodné 
využití plochy pro deponii vytěženého štěrku a kameniva přírodními a krajinnými funkcemi. 
Plocha navazuje na lokální biokoridor LBK 3. Do budoucna může mít charakter lužního lesa a stát se součástí biotopu 
navazující na řeku Bílinu. Z těchto důvodů byla plocha zařazena do ploch přírodních - krajinná zeleň. 

133-K NK – krajinná zeleň  

záplavové území Q100, území zvláštní povodně pod vodním dílem Vodní nádrž Všechlapy, OP vodního zdroje / pásmo 
hygienické ochrany, OP elektrického vedení, OP dráhy celostátní, aktivní zóna záplavového území, vedení elektrické 
sítě NN, OP přírodního léčivého zdroje a zdroje přírodních minerálních vod II.C stupně, území s archeologickými nálezy 
III. kategorie 

Viz podrobné odůvodnění vymezení plochy 132-K, odůvodnění je zcela identické. ↑ 

134-K NK – krajinná zeleň  

ZPF I. a II. třídy ochrany, záplavové území Q100, vzdálenost 50 m od okraje lesa, území zvláštní povodně pod vodním 
dílem Vodní nádrž Všechlapy, OP vodního zdroje / pásmo hygienické ochrany, OP elektrického vedení, aktivní zóna 
záplavového území, vedení elektrické sítě NN, OP přírodního léčivého zdroje a zdroje přírodních minerálních vod II.C 
stupně, území s archeologickými nálezy III. kategorie 

Plocha je vymezená z důvodu naléhavé obnovy původní a přirozené funkce nivy řeky Bíliny. Plocha v nivě řeky Bíliny 
dnes slouží jako manipulační plocha v předpolí blízkého kamenolomu Dolánky.  Retenční a akumulační schopnost nivy 
je tak zásadně snížena a omezena. 
Plocha sloužící v současné době jako manipulační plocha se nachází v aktivní zóně záplavového území. Dle § 67 odst. 
(2) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění, je v aktivní zóně zakázáno: (a) těžit nerosty a zeminu způsobem 
zhoršujícím odtok povrchových vod a provádět terénní úpravy zhoršující odtok povrchových vod, (b) skladovat 
odplavitelný materiál, látky a předměty, (c) zřizovat oplocení, živé ploty a jiné podobné překážky, (d) zřizovat tábory, 
kempy a jiná dočasná ubytovací zařízení. 
Plocha je součástí významného krajinného prvku ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a sice údolní 
nivy řeky Bíliny. Jakékoli narušování přírodního charakteru údolní nivy je tak v přímém rozporu se zákonem o ochraně 
přírody a krajiny.  
Je proto naléhavě nutné nahradit nevhodné využití manipulační plochy přírodními a krajinnými funkcemi. 
Plocha je navíc vymezená z důvodu zajištění odpovídajících parametrů a odpovídajícího využití skladebné části ÚSES – 
lokálního biocentra LBC 6.  

135-K NK – krajinná zeleň  

ZPF I. a II. třídy ochrany, záplavové území Q100, území zvláštní povodně pod vodním dílem Vodní nádrž Všechlapy, OP 
zařízení na plynovodní síti, OP plynovodu, OP elektrického vedení, OP dráhy celostátní, bezpečnostní pásmo 
plynovodu, aktivní zóna záplavového území, kabel katodové ochrany, vedení elektrické sítě VN 35 kV, VTL plynovod, 
OP přírodního léčivého zdroje a zdroje přírodních minerálních vod II.C stupně, území s archeologickými nálezy III. 
kategorie 

Plocha je vymezená z důvodu zajištění odpovídajících parametrů a odpovídajícího využití skladebné části ÚSES – 
lokálního biocentra LBC 6, vloženého do regionálního biokoridoru RBK 569.  
Plocha se nachází v nivě řeky Bíliny. Vegetaci tvoří extenzivní louka a vtroušeně dřeviny.  Větší část plochy se nachází v 
záplavovém území vodní nádrže Všechlapy a v záplavovém území Q 100 a částečně také v aktivní záplavové zóně 
záplavového území. plocha slouží k rozlivu vody při povodni, k její retenci a akumulaci. Je součástí lokálního biocentra 
LBC 6. Vegetace slouží také jako ochrana před větrnou erozí. Z těchto důvodů byla plocha zařazena do ploch přírodních 
- krajinná zeleň. 

136-K NK – krajinná zeleň  

ZPF I. a II. třídy ochrany, záplavové území Q100, vzdálenost 50 m od okraje lesa, území zvláštní povodně pod vodním 
dílem Vodní nádrž Všechlapy, OP zařízení na plynovodní síti, OP silnice III. třídy, OP plynovodu, OP elektrického vedení, 
OP dráhy celostátní, bezpečnostní pásmo plynovodu, aktivní zóna záplavového území, anodové uzemnění na 
plynovodu, kabel katodové ochrany, vedení elektrické sítě NN, OP přírodního léčivého zdroje a zdroje přírodních 
minerálních vod II.C stupně, území s archeologickými nálezy III. kategorie 
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podrobné odůvodnění vymezení plochy 

Viz podrobné odůvodnění vymezení plochy 135-K, odůvodnění je zcela identické. ↑ 

137-K NK – krajinná zeleň  

vzdálenost 50 m od okraje lesa, PUPFL -  les zvláštního určení, poddolované území – plocha, OP plynovodu, OP 
elektrického vedení, bezpečnostní pásmo plynovodu, vedení elektrické sítě VN 35 kV, VTL plynovod, OP přírodního 
léčivého zdroje a zdroje přírodních minerálních vod II.C stupně, území s archeologickými nálezy III. kategorie 

Plocha je vymezená z důvodu potvrzení reálného dlouhodobého stavu využití předmětné plochy. Na pozemcích v rámci 
plochy, které jsou v katastru nemovitostí vedené jako trvalé travní porosty, je ve skutečnosti již desítky let rozvinutý 
porost vzrostlé krajinné vegetace charakteru lesa. Jedná se o les vysemeněný na jeho okraji. Územní plán tedy 
vymezením plochy přírodní – plochy krajinné zeleně toliko potvrzuje skutečný stav využití plochy.  
Plocha s rozvinutým porostem charakteru lesa plní, mimo jiné i z důvodu polohy na svahu, významnou protierozní, 
retenční a protipovodňovou funkci a je vhodné ji proto zachovat. 

138-K NK – krajinná zeleň  

vzdálenost 50 m od okraje lesa, poddolované území – plocha, OP elektrického vedení, vedení elektrické sítě VN 35 kV, 
OP přírodního léčivého zdroje a zdroje přírodních minerálních vod II.C stupně, území s archeologickými nálezy III. 
kategorie 

Plocha je vymezená z důvodu potvrzení reálného dlouhodobého stavu využití předmětné plochy. Na pozemcích v rámci 
plochy, které jsou v katastru nemovitostí vedené jako trvalé travní porosty, je ve skutečnosti již desítky let rozvinutý 
sukcesní porost zarůstající nálety dřevin, navazující na další plochy krajinné zeleně a na les. Územní plán tedy 
vymezením plochy přírodní – plochy krajinné zeleně toliko potvrzuje skutečný stav využití plochy.  
Plocha s rozvinutým porostem charakteru lesa plní, mimo jiné i z důvodu polohy na poměrně prudkém svahu, 
významnou protierozní, retenční a protipovodňovou funkci a je vhodné ji proto zachovat. 

139-K NK – krajinná zeleň  

vzdálenost 50 m od okraje lesa, poddolované území – plocha, OP elektrického vedení, ložisko nerostných surovin – 
výhradní, chráněné ložiskové území, vedení elektrické sítě VN 35 kV, OP přírodního léčivého zdroje a zdroje přírodních 
minerálních vod II.C stupně, území s archeologickými nálezy III. kategorie 

Plocha je vymezená z důvodu potvrzení reálného dlouhodobého stavu využití předmětné plochy. Na pozemcích v rámci 
plochy, které jsou v katastru nemovitostí vedené jako trvalé travní porosty, je ve skutečnosti již desítky let rozvinutý 
sukcesní porost zarůstající nálety dřevin, navazující na další plochy krajinné zeleně a na les. Má ekotonální charakter. 
Územní plán tedy vymezením plochy přírodní – plochy krajinné zeleně toliko potvrzuje skutečný stav využití plochy.  
Plocha s rozvinutým porostem charakteru lesa plní, mimo jiné i z důvodu polohy na poměrně prudkém svahu, 
významnou protierozní, retenční a protipovodňovou funkci a je vhodné ji proto zachovat. 

140-K NK – krajinná zeleň  

vzdálenost 50 m od okraje lesa, PUPFL -  les zvláštního určení, poddolované území – plocha, OP elektrického vedení, 
ložisko nerostných surovin – výhradní, chráněné ložiskové území, vedení elektrické sítě VN 35 kV, OP přírodního 
léčivého zdroje a zdroje přírodních minerálních vod II.C stupně, území s archeologickými nálezy III. kategorie 

Plocha je vymezená z důvodu potvrzení reálného dlouhodobého stavu využití předmětné plochy. Na pozemcích v rámci 
plochy, které jsou v katastru nemovitostí vedené jako trvalé travní porosty, je ve skutečnosti již desítky let rozvinutý 
sukcesní porost zarůstající nálety dřevin, navazující na další plochy krajinné zeleně a na les. Má ekotonální charakter. 
Územní plán tedy vymezením plochy přírodní – plochy krajinné zeleně toliko potvrzuje skutečný stav využití plochy.  
Plocha s rozvinutým porostem charakteru lesa plní, mimo jiné i z důvodu polohy na poměrně prudkém svahu, 
významnou protierozní, retenční a protipovodňovou funkci a je vhodné ji proto zachovat. 

141-K NK – krajinná zeleň  

vzdálenost 50 m od okraje lesa, OP přírodního léčivého zdroje a zdroje přírodních minerálních vod II.C stupně, území 
s archeologickými nálezy III. kategorie 

Plocha je vymezená z důvodu potvrzení reálného dlouhodobého stavu využití předmětné plochy. Na pozemcích v rámci 
plochy, které jsou v katastru nemovitostí vedené jako trvalé travní porosty, je ve skutečnosti již desítky let rozvinutý 
porost vzrostlé krajinné vegetace charakteru lesa. Jedná se o les vysemeněný na jeho okraji. Plocha má ekotonální 
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limity využití území v rámci plochy 

podrobné odůvodnění vymezení plochy 

charakter okraje lesa a přímo navazuje na další plochy krajinné zeleně. Územní plán tedy vymezením plochy přírodní – 
plochy krajinné zeleně toliko potvrzuje skutečný stav využití plochy.  
Plocha s rozvinutým porostem charakteru lesa plní, mimo jiné i z důvodu polohy na svahu, významnou protierozní, 
retenční a protipovodňovou funkci a je vhodné ji proto zachovat. 

142-K NK – krajinná zeleň  

vzdálenost 50 m od okraje lesa, OP přírodního léčivého zdroje a zdroje přírodních minerálních vod II.C stupně, území 
s archeologickými nálezy III. kategorie 

Viz podrobné odůvodnění vymezení plochy 141-K, odůvodnění je zcela identické. ↑ 

143-K NK – krajinná zeleň  

vzdálenost 50 m od okraje lesa, PUPFL -  les zvláštního určení, OP přírodního léčivého zdroje a zdroje přírodních 
minerálních vod II.C stupně, území s archeologickými nálezy III. kategorie 

Viz podrobné odůvodnění vymezení plochy 141-K, odůvodnění je zcela identické. ↑ 

144-K NK – krajinná zeleň  

vzdálenost 50 m od okraje lesa, PUPFL -  les zvláštního určení, OP silnice III. třídy, OP přírodního léčivého zdroje a 
zdroje přírodních minerálních vod II.C stupně, území s archeologickými nálezy III. kategorie 

Plocha je vymezená z důvodu zajištění odpovídajících parametrů a odpovídajícího využití skladebné části ÚSES –
regionálního biokoridoru RBK 564.  
Vzhledem k poloze na prudkém svahu má plocha plnit zároveň výraznou protierozní a případně také protipovodňovou 
funkci. Z těchto důvodů byla plocha zařazena do ploch přírodních - krajinná zeleň. 

145-K NK – krajinná zeleň  

vzdálenost 50 m od okraje lesa, OP silnice III. třídy, OP plynovodu, bezpečnostní pásmo plynovodu, VTL plynovod, OP 
přírodního léčivého zdroje a zdroje přírodních minerálních vod II.C stupně, území s archeologickými nálezy III. 
kategorie 

Viz podrobné odůvodnění vymezení plochy 144-K, odůvodnění je zcela identické. ↑ 

146-K NK – krajinná zeleň  

vzdálenost 50 m od okraje lesa, PUPFL -  les zvláštního určení, OP dráhy celostátní, OP přírodního léčivého zdroje a 
zdroje přírodních minerálních vod II.C stupně, území s archeologickými nálezy III. kategorie 

Plocha je vymezená z důvodu zajištění odpovídajících parametrů a odpovídajícího využití skladebné části ÚSES –
lokálního biocentra LBC 2 vloženého do regionálního biokoridoru RBK 564.  
Plocha vyplňuje krajinnou zelení mýtinu na okraji lesa a dotváří tak ucelený blok přírodě blízkého biotopu, složeného 
z ploch lesa a krajinné zeleně, utvářející lokální biocentrum LBC 2. 
Vzhledem k poloze na prudkém svahu má plocha plnit zároveň výraznou protierozní a případně také protipovodňovou 
funkci. Z těchto důvodů byla plocha zařazena do ploch přírodních - krajinná zeleň. 

147-K NK – krajinná zeleň  

vzdálenost 50 m od okraje lesa, OP elektrického vedení, OP dráhy celostátní, vedení elektrické sítě NN, vodovodní řad 
místní, OP přírodního léčivého zdroje a zdroje přírodních minerálních vod II.C stupně, území s archeologickými nálezy 
III. kategorie 

Viz podrobné odůvodnění vymezení plochy 144-K, odůvodnění je zcela identické. ↑ 

148-K NK – krajinná zeleň  

vzdálenost 50 m od okraje lesa, OP elektrického vedení, vedení elektrické sítě NN, OP přírodního léčivého zdroje a 
zdroje přírodních minerálních vod II.C stupně, území s archeologickými nálezy III. kategorie 

Viz podrobné odůvodnění vymezení plochy 144-K, odůvodnění je zcela identické. ↑ 
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149-K NK – krajinná zeleň  

vzdálenost 50 m od okraje lesa, poddolované území – plocha, ložisko nerostných surovin – výhradní, chráněné 
ložiskové území, OP přírodního léčivého zdroje a zdroje přírodních minerálních vod II.C stupně, území 
s archeologickými nálezy III. kategorie 

Plocha je vymezená z důvodu potvrzení reálného dlouhodobého stavu využití předmětné plochy. Na pozemcích v rámci 
plochy, které jsou v katastru nemovitostí vedené jako orná půda, resp. jako trvalé travní porosty, je ve skutečnosti již 
desítky let rozvinutý sukcesní porost zarůstající nálety dřevin, navazující na další plochy krajinné zeleně a propojuje dva 
menší lesní celky. Plocha tak vytváří propojenou kostru ekologické stability doplňující lokální a regionální ÚSES. Územní 
plán tedy vymezením plochy přírodní – plochy krajinné zeleně toliko potvrzuje skutečný stav využití plochy.  
Plocha s rozvinutým vzrostlým dřevitým porostem plní významnou protierozní, retenční a protipovodňovou funkci a je 
vhodné ji proto zachovat. 

150-K NK – krajinná zeleň  

vzdálenost 50 m od okraje lesa, poddolované území – plocha, ložisko nerostných surovin – výhradní, chráněné 
ložiskové území, OP přírodního léčivého zdroje a zdroje přírodních minerálních vod II.C stupně, území 
s archeologickými nálezy III. kategorie 

Viz podrobné odůvodnění vymezení plochy 149-K, odůvodnění je zcela identické. ↑ 

151-K NK – krajinná zeleň  

OP elektrického vedení, vedení elektrické sítě VN 35 kV, OP přírodního léčivého zdroje a zdroje přírodních minerálních 
vod II.C stupně, území s archeologickými nálezy III. kategorie 

Plocha je navržena jako vegetační doprovod navrhované cesty. Cesta je navržená mezi svažitými zemědělskými 
pozemky, silně ohroženými vodní erozí, na nichž je erozní ohrožení identifikováno i v analýze stavu erozní ohroženosti 
pro potřeby návrhu Plánu společných zařízení KPÚ v k.ú. Křemýž. Důvodem vymezení vegetačního doprovodu 
navrhované cesty, a to v dimenzi větší, než je prosté stromořadí, je protierozní a protipovodňová prevence svažitých 
zemědělských pozemků. Proto byl pás zeleně podél navrhované cesty zařazený do ploch krajinné zeleně. 

152-K NK – krajinná zeleň  

vzdálenost 50 m od okraje lesa, OP elektrického vedení, vedení elektrické sítě VN 35 kV, OP přírodního léčivého zdroje 
a zdroje přírodních minerálních vod II.C stupně, území s archeologickými nálezy III. kategorie 

Plocha je vymezená z důvodu zajištění odpovídajících parametrů a odpovídajícího využití skladebné části ÚSES –
regionálního biocentra RBC 1698.  
Plocha je vymezená v rozsahu velmi svažitého pozemku trvalého travního porostu, který není právě pro značnou 
svažitost dlouhodobě zemědělsky obhospodařován, a proto má charakter stepní lady a postupně zarůstá náletem a 
rozvíjí se na něm stromová a keřová vegetace. Výrazná svažitost plochy v podstatě vylučuje její přeměnu na ornou 
půdu, která by vedla k vysoké míře eroze. Protože současný charakter plochy odpovídá cílovému charakteru RBC 1698, 
byla plocha zahrnutá do RBC 1698. 
Vzhledem k poloze na prudkém svahu má plocha plnit zároveň protierozní a také protipovodňovou funkci. Z těchto 
důvodů byla plocha zařazena do ploch přírodních - krajinná zeleň. 

153-K NK – krajinná zeleň  

vzdálenost 50 m od okraje lesa, OP přírodního léčivého zdroje a zdroje přírodních minerálních vod II.C stupně, území 
s archeologickými nálezy III. kategorie 

Viz podrobné odůvodnění vymezení plochy 152-K, odůvodnění je zcela identické. ↑ 

154-K NK – krajinná zeleň  

vzdálenost 50 m od okraje lesa, OP přírodního léčivého zdroje a zdroje přírodních minerálních vod II.C stupně, území 
s archeologickými nálezy III. kategorie 

Viz podrobné odůvodnění vymezení plochy 152-K, odůvodnění je zcela identické. ↑ 



 odůvodnění návrhu pro opakované veřejné projednání | Územní plán Ohníč 

 

   šindlerová  I  felcman | 135 

ozn. plochy kód využití - typ plochy s rozdílným způsobem využití zdroj vymezení 

limity využití území v rámci plochy 

podrobné odůvodnění vymezení plochy 

155-K NK – krajinná zeleň  

vzdálenost 50 m od okraje lesa, OP přírodního léčivého zdroje a zdroje přírodních minerálních vod II.C stupně, území 
s archeologickými nálezy III. kategorie 

Viz podrobné odůvodnění vymezení plochy 152-K, odůvodnění je zcela identické. ↑ 

156-K NK – krajinná zeleň  

ZPF I. a II. třídy ochrany, vzdálenost 50 m od okraje lesa, PUPFL -  les zvláštního určení, OP přírodního léčivého zdroje a 
zdroje přírodních minerálních vod II.C stupně, území s archeologickými nálezy III. kategorie 

Viz podrobné odůvodnění vymezení plochy 152-K, odůvodnění je zcela identické. ↑ 

157-K NK – krajinná zeleň  

ZPF I. a II. třídy ochrany, vzdálenost 50 m od okraje lesa, OP přírodního léčivého zdroje a zdroje přírodních minerálních 
vod II.C stupně, území s archeologickými nálezy III. kategorie 

Viz podrobné odůvodnění vymezení plochy 152-K, odůvodnění je zcela identické. ↑ 

158-K NK – krajinná zeleň  

vzdálenost 50 m od okraje lesa, OP elektrického vedení, vedení elektrické sítě VVN 110 kV, OP přírodního léčivého 
zdroje a zdroje přírodních minerálních vod II.C stupně, území s archeologickými nálezy III. kategorie, vodovodní řad 
dálkový 

Plocha je vymezená z důvodu zajištění odpovídajících parametrů a odpovídajícího využití skladebné části ÚSES –
lokálního biokoridoru LBK 1.  
Plocha je navržena jako součást společenstva vodního toku, břehových porostů a mokřadů, které mají tvořit lokální 
biokoridor LBK 1, při minimální šířce biokoridoru 20 m. Proto byla plocha zařazena do ploch krajinné zeleně. 

159-K NK – krajinná zeleň  

OP elektrického vedení, vedení elektrické sítě VVN 110 kV, OP přírodního léčivého zdroje a zdroje přírodních 
minerálních vod II.C stupně, území s archeologickými nálezy III. kategorie, 

Viz podrobné odůvodnění vymezení plochy 158-K, odůvodnění je zcela identické. ↑ 

160-K NK – krajinná zeleň  

ZPF I. a II. třídy ochrany, vzdálenost 50 m od okraje lesa, PUPFL -  les zvláštního určeníOP silnice III. třídy, OP 
plynovodu, STL plynovod, OP přírodního léčivého zdroje a zdroje přírodních minerálních vod II.C stupně, území 
s archeologickými nálezy III. kategorie 

Plocha je vymezená z důvodu potvrzení reálného dlouhodobého stavu využití předmětné plochy. Na části pozemku 
vedeného v katastru nemovitostí jako orná půda, je ve skutečnosti již desítky let rozvinutý sukcesní porost charakteru 
lesa, navazující přímo na les. Jedná se o zbytkový úzký cíp orné půdy mezi lesem a silnicí, který je špatně zemědělsky 
obhospodařovatelný, a proto je dlouhodobě neobhospodařovaný a rozšířil se na něj lesní porost ze sousedního lesa. 
Plocha tak vhodně rozšiřuje stávající les až k silnici a dodává tak lesnímu remízu celistvý charakter. 
Plocha s rozvinutým porostem charakteru lesa plní významnou protierozní, retenční a protipovodňovou funkci a je 
vhodné ji proto zachovat v současném stavu. 

161-K NK – krajinná zeleň  

ZPF I. a II. třídy ochrany, OP silnice III. třídy, OP silnice I. třídy, OP plynovodu, OP elektrického vedení, bezpečnostní 
pásmo plynovodu, vedení elektrické sítě VVN 110 kV, VTL plynovod, OP přírodního léčivého zdroje a zdroje přírodních 
minerálních vod II.C stupně, území s archeologickými nálezy III. kategorie 

Plocha je vymezená z důvodu zajištění odpovídajících parametrů a odpovídajícího využití skladebné části ÚSES –
lokálního biokoridoru LBK 1.  
Plocha je navržena jako součást společenstva vodního toku, břehových porostů a mokřadů, které mají tvořit lokální 
biokoridor LBK 1, při minimální šířce biokoridoru 20 m. Proto byla plocha zařazena do ploch krajinné zeleně 
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ozn. plochy kód využití - typ plochy s rozdílným způsobem využití zdroj vymezení 

limity využití území v rámci plochy 

podrobné odůvodnění vymezení plochy 

162-K NK – krajinná zeleň  

ZPF I. a II. třídy ochrany, OP silnice I. třídy, OP plynovodu, OP elektrického vedení, bezpečnostní pásmo plynovodu, 
vedení elektrické sítě VVN 110 kV, VTL plynovod, OP přírodního léčivého zdroje a zdroje přírodních minerálních vod 
II.C stupně, území s archeologickými nálezy III. kategorie 

Viz podrobné odůvodnění vymezení plochy 161-K, odůvodnění je zcela identické. ↑ 

163-K NK – krajinná zeleň  

vzdálenost 50 m od okraje lesa, OP zařízení na plynovodní síti, OP elektrického vedení, vedení elektrické sítě NN, OP 
přírodního léčivého zdroje a zdroje přírodních minerálních vod II.C stupně, území s archeologickými nálezy III. 
kategorie 

Plocha je vymezená z důvodu zajištění odpovídajících parametrů a odpovídajícího využití skladebné části ÚSES –
lokálního biocentra LBC 1.  
Důvodem je zachování přírodního, resp. přírodě blízkého charakteru břehových porostů rybníků na Kladrubském 
potoce. Cílem je zabránit orbě až k břehové linii rybníka. 
Plocha je navržena jako součást společenstva vodního toku, vodní plochy a mokřadů LBC 1 a rozšiřuje pásmo 
doprovodné vegetace vodní plochy a vodního toku a má protipovodňovou funkci. Proto byla zařazena do ploch krajinné 
zeleně. 

164-K NK – krajinná zeleň  

ZPF I. a II. třídy ochrany, vzdálenost 50 m od okraje lesa, OP elektrického vedení, vedení elektrické sítě VVN 110 kV, OP 
přírodního léčivého zdroje a zdroje přírodních minerálních vod II.C stupně, území s archeologickými nálezy III. 
kategorie 

Viz podrobné odůvodnění vymezení plochy 163-K, odůvodnění je zcela identické. ↑ 

k § C25 

Odůvodnění vymezení koridoru dopravy cyklistické 

Koridory změn pro umístění vedení dopravní infrastruktury jsou vymezovány pro umístění liniových staveb dopravní 
infrastruktury v situaci, kdy na úrovni řešení územního plánu není známo nebo není dostatečně územně prověřeno 
přesné vedení liniové stavby dopravní infrastruktury, nebo kdy nejsou známé jeho přesné plošné nároky a kdy lze 
oprávněně očekávat, že v navazujících řízeních může dojít k úpravám trasy a plošných nároků na vedení liniové stavby 
dopravní infrastruktury. Institut koridoru je takto zakotven v § 2 odst. 1 písm. i) Stavebního zákona, aby ponechával vůli 
pro zpřesnění předmětného záměru liniové stavby dopravní infrastruktury, pro níž je v ÚP vymezen. 

Koridory jsou vymezeny jako překryvné vrstvy, které umožňují využívání území v režimu ploch viditelných pod 
koridorem, ale pouze za podmínky, že do budoucna nezamezí, či neztíží realizaci plánovaného záměru. Po realizaci 
plánovaného záměru nevyužitý zbytek plochy koridoru automaticky spadá do režimu ploch viditelných pod koridorem, 
již bez omezení. 

ozn. plochy kód využití - typ koridoru zdroj vymezení 

limity využití území v rámci koridoru 

podrobné odůvodnění vymezení koridoru 

01-X DC.k – koridor dopravy cyklistické  

aktivní zóna záplavového území, bezpečnostní pásmo plynovodu, OP dráhy celostátní, OP elektrického vedení, OP 
plynovodu, OP silnice III. třídy, OP vodního zdroje / pásmo hygienické ochrany, OP zařízení na elektrické síti, OP 
zařízení na plynovodní síti, území zvláštní povodně pod vodním dílem Vodní nádrž Všechlapy, vzdálenost 50 m od 
okraje lesa, záplavové území Q100, ZPF I. a II. třídy ochrany, anodové uzemnění na plynovodu, kabel katodové 
ochrany, silnice III. třídy - osa jízdního pásu, STL plynovod, vedení elektrické sítě NN, vedení elektrické sítě VN 35 kV, 
vlečka - osa vlečky, vodovodní řad místní, vodovodní řad provozní vody (Labský vodovod), VTL plynovod, distribuční 
trafostanice, OP přírodního léčivého zdroje a zdroje přírodních minerálních vod II.C stupně, území s archeologickými 
nálezy III. kategorie 
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ozn. plochy kód využití - typ koridoru zdroj vymezení 

limity využití území v rámci koridoru 

podrobné odůvodnění vymezení koridoru 

Koridor je vymezen z důvodu vytvoření podmínek pro možné vedení páteřní nadregionální cyklostezky Bělská – 
Podkrušnohorská stezka přes území obce Ohníč. Jedná se o cyklostezku navrženou v rámci Koncepce rozvoje 
cykloturistiky v Ústeckém kraji (Euro Managers, s.r.o., 05-12/2012) v trase podél řeky Bíliny v úseku Ústí nad Labem – 
Trmice – Stadice – Rtyně nad Bílinou – Hostomice – Světec – Bílina – Ohnice – Most – Jirkov – Chomutov – Kadaň a 
dále se dvěma odbočkami Teplice – Duchcov – Bílina a Jirkov – Orasín – Kalek.  
Poměrně široké břehy řeky Bíliny umožňují vedení samostatné cyklostezky, resp. stezky pro chodce a cyklisty odděleně 
od motorové dopravy přímo nivou řeky. Trasa je v ÚP navržena převážně po pravém břehu řeky, kde je niva řeky širší. 
Levý břeh řeky je v Ohníči užší a jeho šíře je omezená náspem, resp. pozemním tělesem železniční trati, která je vedená 
právě po levém břehu řeky, souběžně s řekou. Výjimku tvoří úsek navrhované cyklostezky kolem zastavené části 
jádrového území sídla Ohníč, kde zástavba dosahuje prakticky až ke břehové linii řeky. V tomto úseku je navrženo 
převedení cyklostezky na levý břeh řeky.  
Důvodem vymezení koridoru je vytvoření podmínek pro možné zvýšení atraktivity území obce Ohníč pro rekreaci a 
cestovní ruch. Na území obce Ohníč se řeka Bílina zařezává do kopců podhůří Českého středohoří a vine se 
romantickými meandry poměrně úzkým kaňonem až k soutoku s řekou Labe v Ústí nad Labem. Celé údolí řeky Bíliny 
mezi Ohníčí a Ústím nad Labem je velmi romantické, dlouhodobě nízká turistická atraktivita však pramení z absence 
jakékoli turistické infrastruktury podél řeky (ani po stávajících komunikacích v souběhu s řekou není v úseku mezi 
Ohníčí a Úpořinami vedena značená cykloturistická trasa), krajinářská hodnota údolí je navíc okolo Řehlovic a Stadic 
narušena vedením dálnice D8 a silnice I/63 údolím řeky. Vybudování kvalitní a bezpečné cyklostezky, resp. stezky pro 
chodce a cyklisty, odděleně od motorové dopravy, v podstatě zcela rovinaté, bez výškových převýšení, je šancí na 
zvýšení atraktivity údolí řeky Bíliny pro cykloturistiku a cestovní ruch.  
Cyklostezka, pokud by byla postupně vybudována i přes území sousedních obcí, by mohla účelně sloužit také pro 
každodenní cesty obyvatel obce Ohníč do nejbližšího velkého města Bíliny (podél řeky cca 7-8 km).  
Koridor pamatuje i na možné napojení cyklostezky na sportovní areál v Ohníči, který by mohl (zejména v letní sezóně) 
plnit synergicky roli zázemí pro cyklisty užívající cyklostezku. 

G.4.3. Systém sídelní zeleně 

k §§ C26, C27  

Důvodem ustanovení je jasně vymezit typy ploch s rozdílným způsobem využití, které v ÚP Ohníč tvoří systém sídelní 
zeleně. Přitom se jedná jak o plochy explicitně vymezené pro zeleň s vyloučením nebo zásadním omezením zástavby, 
tak o plochy zeleně integrované v rámci ploch s jiným rozdílným způsobem využití určených pro zástavbu (typicky 
zahrady rodinných domů v plochách bydlení). Systém sídelní zeleně je přitom chápán jako soubor ploch zeleně v sídlech 
(v zastavěném území a v zastavitelných plochách, které při naplnění rozšíří zastavěné území) a v bezprostřední 
prostorové i provozní vazbě na sídla, které zajišťují nezbytný podíl zpravidla veřejně přístupné zeleně uvnitř 
urbanizovaného území sídel a ve vazbě na ně. Systém sídelní zeleně má význam pro zachování přírodního elementu 
v sídlech, mezi zástavbou, dále pro mikroklima sídel (plochy zeleně ochlazují a zvlhčují vzduch, zachytávají prachové 
částice, stíní před sluncem) i pro retenci vody v sídlech. V neposlední řadě má systém sídelní zeleně estetický význam 
(vizuální atraktivita) a kompoziční význam. 

ÚP Ohníč navrhuje ucelený systém sídelní zeleně skládající se z ploch zeleně různé významnosti, různého charakteru 
vegetace a různého režimu veřejné přístupnosti. Největší význam a garantovanou veřejnou přístupnost mají plochy 
zařazené do režimu veřejné zeleně (ZV). K ní se řadí doprovodná, často liniová zeleň na plochách veřejných 
prostranstvích (PV). Tato liniová zeleň je v ÚP Ohníč navíc doplněna návrhem stromořadí a alejí podél cest propojujících 
sídlo s volnou krajinou. Výše uvedené plochy veřejně přístupné zeleně doplňují zelené plochy na soukromých 
pozemcích, které plní rekreační funkci primárně pro majitele pozemků, sekundárně dotváří celkové prostředí sídla a 
jeho mikroklima. Významné jsou v obci především plochy zahrad obytných, zahrad rekreačních a zahrad a sadů (ZO, ZR 
a ZS), a dále zeleň v plochách rekreace (RI). Všechny tyto plochy jsou prostorovou regulací ochráněny před intenzivní 
zástavbou a je nastaven jejich režim jako přírodního rekreačního zázemí primárně pro jejich vlastníky, případně další 
uživatele těchto pozemků (např. návštěvníky). V plochách bydlení (BV, BI) a plochách smíšených obytných (SV) je určitý 
podíl nezastavěných zahrad požadován v prostorové regulaci. 
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k § C28 

Důvodem ustanovení je umožnění umisťování ploch sídelní zeleně i tam, kde plochy pro sídelní zeleň ÚP explicitně 
nevymezuje, zejména s ohledem na měřítko a podrobnost řešení ÚP. Důvodem ustanovení je tak otevření možnosti 
rozšíření ploch sídlení zeleně v navazujících řízeních, kdy je využití ploch řešeno ve větší podrobnosti. 

Zásada je promítnuta do podmínek pro využití všech ploch s rozdílným způsobem využití vymezených pro zástavbu. 

k § C29  

V tomto ustanovení je nastaven základní režim ploch ZV – veřejné zeleně. Hlavní účel ploch veřejné zeleně popsaný v 
§ C29 je přitom východiskem pro vymezení stabilizovaných ploch ZV zařazených do systému sídelní zeleně.  

k §§ C30, C31  

V těchto ustanoveních je nastaven základní režim ploch ZO – zahrad obytných a stanovena jejich jediná zásadnější 
úprava spočívající ve vymezení nové plochy ZO – zahrad obytných. Hlavní účel ploch zahrad obytných popsaný v § C30 
je přitom východiskem pro vymezení stabilizovaných ploch, ploch přestavby či zastavitelných ploch zahrad a sadů 
zařazených do systému sídelní zeleně. V § C31 je přitom zakotvena příslušnost nově navržené plochy zahrad obytných 
k systému sídelní zeleně.  

Podrobně je předmětná jediná nově vymezená plocha ZO 90-Z odůvodněna v kap. C.4.2. tohoto odůvodnění↑.  

k § C32  

V tomto ustanovení je nastaven základní režim ploch ZS – zahrad a sadů. Hlavní účel ploch veřejné zeleně popsaný 
v § C32 je přitom východiskem pro vymezení stabilizovaných ploch ZS zařazených do systému sídelní zeleně.  

k §§ C33, C34  

V těchto ustanoveních je nastaven základní režim ploch ZR – zahrad rekreačních a stanovena jejich jediná zásadnější 
úprava spočívající ve vymezení nové plochy ZR – zahrad rekreačních. Hlavní účel ploch zahrad rekreačních popsaný v 
§ C33 je přitom východiskem pro vymezení stabilizovaných ploch, ploch přestavby či zastavitelných ploch zahrad 
rekreačních zařazených do systému sídelní zeleně. V § C34 je přitom zakotvena příslušnost nově navržené plochy zahrad 
obytných k systému sídelní zeleně.  

Podrobně je předmětná jediná nově vymezená plocha ZR 91-Z odůvodněna v kap. C.4.2. tohoto odůvodnění↑.  

k § C35  

V těchto ustanoveních je nastaven základní režim ploch NL – les. Hlavní účel ploch lesa popsaný v § C35 je přitom 
východiskem pro vymezení stabilizovaných ploch lesa zařazených do systému sídelní zeleně.  

k § C36 

Toto ustanovení deklaruje příslušnost vymezeného koncepčního prvku stromořadí /alej podél cest / silnice k systému 
sídelní zeleně. Důvody pro zařazení tohoto prvku do systému sídelní zeleně je přínos stromořadí podél cest ke zvýšení 
uživatelské kvality cest ve volné krajině a zajištění stínu pro pěší a cyklisty, ochlazování a zvlhčování vzduchu, přičemž 
stromořadí mají také významnou estetickou a kompoziční funkci.  

k § C37 

Toto ustanovení deklaruje příslušnost požadovaných podílů nezastavěných částí pozemků k systému sídelní zeleně. Je 
respektován v zásadě soukromý charakter těchto zelených ploch, které slouží primárně vlastníkům rodinných domů 
užívající je jako zahrady pro rekreaci, případně pěstitelskou činnost. Důvody pro zařazení těchto prvků do systému sídelní 
zeleně nejsou nicméně navázány na jejich veřejnou přístupnost. Nezastavěné zahrady u obytné zástavby zajišťují v sídle 
zlepšení mikroklimatu (ochlazují a zvlhčují vzduch, zachytávají prachové částice, stíní před sluncem), zvyšují jeho vizuální 
atraktivitu a mají důležitý kompoziční význam. Prostorovou regulací je zajištěno, že se podíl nezastavěných zahrad 
směrem k okraji sídla zvyšuje a tím je zajištěn jedna ze základních charakteristik venkovské zástavby, a to její utopení 
v zeleni uplatňující se v obrazu sídla v krajině. 
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G.5. Koncepce veřejné infrastruktury  

G.5.1. Dopravní infrastruktura 

k § D01  

Systém komunikací pro provoz silničních motorových vozidel (zjednodušeně též systém komunikací pro silniční dopravu) 
zajišťuje jednak dopravní dostupnost území obce a jeho dopravní napojení na širší území pro automobilovou dopravu a 
dále zajišťuje veškerou dopravní obsluhu území obce pro motorovou/automobilovou dopravu. Důvodem ustanovení je 
zajistit, aby ÚP i do budoucna garantoval provozní funkčnost komunikačního systému na území obce Ohníč, podmíněnou 
jednak prostorovou spojitostí systému, tedy logickou vzájemnou návazností a provázaností a dále hierarchizací a 
významovou diferenciací jednotlivých dílčích komunikací v systému.  

Jednotlivé významové úrovně komunikačního systému zajišťují v řešeném území jiné dopravní vazby. Zatímco jediná 
silnice I. třídy I/13 procházející přes území obce Ohníč zajišťuje přednostně převedení tranzitní automobilové dopravy 
přes území obce, a to v nadregionálním měřítku (silnice I/13 propojuje Karlovarský kraj s Ústeckým a Libereckým krajem, 
tvoří osu celého někdejšího Severočeského kraje a vede z Karlových Varů, přes Frýdlantský výběžek až do polského 
Zgorzelce), silnice III. třídy zajišťují dopravní vazby obce na své okolí, tedy dopravní napojení na silnice vyšších tříd a také 
dopravní propojení obce s okolními obcemi. Hlavním účelem silnic přitom v rámci systému není dopravní napojení a 
dopraví obsluha jednotlivých pozemků a staveb na nich, i když se tomu zejména v případě silnic nižších tříd přirozeně 
nelze vyhnout, zvláště pak ve venkovské struktuře zástavby.  

Dopravní napojení jednotlivých pozemků a staveb na nich zajišťují v systému naopak primárně místní komunikace. I ty 
se podle svého významu v systému ještě dále dělí podle dopravního významu a urbanisticko-dopravní funkce. Místní 
komunikace sběrné mají poměrně vysoký dopravní význam, místní komunikace obslužné a se smíšeným provozem 
(obytné zóny a pěší zóny) jsou v komunikačním systému významově těmi nejtenčími kapilárami, které zajišťují 
přednostně dopravní napojení jednotlivých pozemků a staveb na nich a podíl průjezdné (tranzitní) dopravy na nich je 
zanedbatelný nebo zcela vyloučený.  

Dopravní dostupnost a obsluhu pozemků ve volné krajině pro účelovou/hospodářskou motorovou dopravu pak zajišťují 
veřejně přístupné účelové komunikace, kterými jsou zejména polní cesty a lesní cesty. 

Správná hierarchizace komunikačního systému obce je předpokladem nejen správného dopravního fungování systému, 
kdy na dopravně nejvýznamnější dopravní komunikace navazují vždy méně a méně dopravně významné komunikace, 
ale má zásadní vliv na utváření veřejných prostranství obce a na kvalitu života a zejména pohodu bydlení v obci. 
Hierarchizace komunikačního systému obce například zásadně determinuje distribuci jednotlivých funkcí v území, 
dopravně náročné funkce, jako např. výroba a skladování, je nezbytné umísťovat v návaznosti na silnice, zatímco 
dopravně méně náročné funkce (jako je bydlení, individuální rekreace, mateřská škola apod.) je, zejména z důvodu 
ochrany před hlukem, emisemi či vibracemi z dopravy nutné umisťovat v návaznosti na dopravně nejméně významné 
komunikace s nejmenší intenzitou automobilového provozu. 

k § D02 

Důvodem ustanovení je stabilizace a zajištění územní ochrany ploch úseku silnice I/13, který zasahuje na území obce 
Ohníč, včetně mimoúrovňové křižovatky MÚK EXIT 92 Křemýž/Zabrušany, jejíž převážná část leží na území obce Ohníč. 
Silnice I/13  Karlovy Vary (R6) – Ostrov nad Ohří (I/25) – Chomutov (I/7) – Most (I/15, I/27) – Bílina - Teplice (I/8) – 
Ústí nad Labem (D8 – E55) – Děčín (I/62) – Nový Bor – Liberec (R35, I/14) – Frýdlant –  Habartice – Zgorzelec (PL), je 
klíčovou silniční osou celého Podkrušnohoří, která propojuje Karlovarský kraj s Ústeckým krajem a s Libereckým krajem. 
V úseku z Chomutova až do Ústí nad Labem (s dílčím přerušením na území Teplic) je silnice I/13 provedená ve 4-
pruhovém směrově děleném uspořádání. Úsek silnice I/13 vedený přes obec Ohníč je dostatečně kapacitní a nevyžaduje 
žádné úpravy ani šířkových ani technických parametrů.  Z toho důvodu stanovuje ÚP tuto silnici respektovat v jejím 
současném stavu, bez nároků na změny s územními nároky, které by bylo nutné řešit v ÚP. 

k § D03 

Důvodem ustanovení je zajistit, aby i do budoucna pro převedení nejvýznamnějších dopravních vazeb přes území obce 
Ohníč i v rámci samotné obce Ohníč (mezi jednotlivými sídly obce Ohníč) sloužily silnice III. třídy, které jsou k tomu účelu 
podle zákona č. 13/1997, Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, určeny, svými technickými parametry 
uzpůsobeny a pro tento účel svými správci spravovány a udržovány. Důvodem ustanovení je zajistit, aby nebyly vysoké 
intenzity automobilové dopravy převáděny po jiných komunikacích než po silnicích, to by znamenalo degradaci prostředí 
obce a zejména snížení pohody bydlení.  
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Územím obce Ohníč v současné době prochází 4 silnice, všechny III. třídy: 

silnice trasa silnice 

III/25325 Hostomice – Ohníč – Bžany (I/8)  

III/25326 Hostomice – Světec-Úpoř 

III/25327 Hudcovská Výšina – Hudcov – Všechlapy - MÚK na I/13 u Pňoviček 

III/25331 MÚK na I/13 u Pňoviček – Pňovičky – Křemýž – Ohníč – Světec-Úpoř 

Význam všech silnic III. třídy procházejících obcí Ohníč je lokální, žádná ze silnic nepřevádí přes obec Ohníč žádné zásadní 
tranzitní vztahy. Silnice III. třídy napojují obec Ohníč jednak na silnici I/13 a jednak propojují Ohníč s okolními obcemi. 
Silnice III/25331 propojuje vzájemně 3 největší sídla na území obce, sídla Ohníč, Křemýž a Pňovičky. 

ÚP stabilizuje plochy všech stávajících silnic jako stabilizované plochy dopravní infrastruktury – doprava silniční (DS). 
Žádná ze silnic III. třídy na území obce Ohníč nevykazuje žádné závady ani problémy, které by vyvolávaly nároky na 
změny s územními nároky, které by bylo nutné řešit v ÚP. 

k § D04 

Jako plochy s rozdílným způsobem využití dopravní infrastruktura – silniční doprava (DS) jsou v ÚP Ohníč v hlavním 
výkrese vymezeny výhradně plochy těch komunikací pro provoz silničních motorových vozidel, jejichž převažujícím 
využitím je právě automobilová doprava, zatímco všechny ostatní funkce ploch, jako je např. pěší a cyklistická doprava, 
obytná, pobytová či rekreační funkce nebo funkce obsluhy zemědělských, lesních a jiných pozemků ve volné krajině, 
jsou buď zcela vyloučeny, nebo mají jen podružný význam. Všechny ty plochy, ve kterých kromě funkce automobilové 
dopravy nabývá na významu zároveň také jiné využití, zejména pak využití pobytové, obytné či rekreační (ulice v obytné 
zástavbě, místní komunikace s nízkým dopravním významem obytné zóny, veřejně přístupné účelové komunikace 
apod.), jsou v hlavním výkrese vymezeny jako plochy veřejných prostranství (PV).   

Důvodem pro takové odlišení je na jedné straně jednoznačná deklarace převažujícího významu ploch pro automobilovou 
dopravu a cílená ochrana komunikací s nadřazeným dopravním významem jako významných civilizačních hodnot území, 
které je nezbytné chránit ve veřejném zájmu přednostně právě pro jejich dopravní funkci a na straně druhé ochrana 
veřejných prostranství, v rámci nichž je doprava více či méně rovnocenným využitím k funkcím obytným či pobytovým, 
před dominancí dopravy. 

k § D05 

Důvodem ustanovení je zajistit i do budoucna prostorovou spojitost a provozní funkčnost systému komunikací pro 
provoz silničních motorových vozidel, které, na rozdíl od silnic, primárně zajišťují dopravní dostupnost a dopravní 
obslužnost jednotlivých pozemků a staveb na pozemcích, a které jsou zpravidla součástí veřejných prostranství s nároky 
i na jiné než dopravní využití, především pak s nároky na pobyt, bezpečný pohyb chodců a cyklistů i na rekreační využití. 
Rozvoj systému komunikací nižšího dopravního významu, v návaznosti na stávající součásti tohoto systému, je nutný pro 
zajištění dopravního zpřístupnění všech pozemků na území obce, a to jak v sídlech v souvislosti s postupným rozvojem 
zástavby, tak ve volné krajině v souvislosti s případnými měnícími se nároky na obhospodařování krajiny a poptávkou 
po stále lepší prostupnosti krajiny. 

Důvodem ustanovení je dále zajistit ochranu systému komunikací nižšího dopravního významu, tvořeného na území 
obce Ohníč místními obslužnými komunikacemi, komunikacemi se smíšeným provozem a veřejně přístupnými 
účelovými komunikacemi, jako významné civilizační hodnoty obce, zajišťující prostupnost území celé obce (sídel i volné 
krajiny) a dopravní dostupnost a obslužnost všech pozemků a staveb na území obce. 

k § D06 

Důvodem ustanovení je potřeba územním plánem jednoznačně odlišit režim ploch v rámci nichž je primárním využitím 
automobilová doprava (plochy dopravy silniční (DS)) a ploch, v rámci nichž tvoří automobilová doprava jen jednu ze 
součástí využití plochy a kde tedy doprava nemá dominovat nad ostatními účely plochy, v případě veřejných prostranství 
nad bezpečným pohybem chodců a cyklistů, nad pobytovou funkcí či rekreací anebo např. nad pohybovými či herními 
aktivitami, resp. nad primárními účely ploch s jiným způsobem využití, v rámci nichž jsou komunikace nižšího dopravního 
významu integrovány (např. bydlení, občanské vybavení, výroba apod.).   
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k § D07 

Důvodem ustanovení je vytvoření podmínek pro zajištění plynulosti a bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích 
na území obce a pro minimalizaci nároků na veřejné investice. Každá křižovatka, sjezd z komunikace nebo připojení 
nemovitosti na přilehlou komunikaci, představuje vždy určitý soubor kolizních bodů, které jsou příčinou snížení 
bezpečnosti provozu na pozemních komunikací a příčinou snižování plynulosti dopravy. 

Z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích je, zejména na dopravně významných 
komunikacích jako jsou silnice, vhodné snížit počet křížení s jinými komunikacemi na minimum. ÚP tedy vytváří 
podmínky, aby k napojení nových místních komunikací na stávající komunikační systém bylo přednostně využito 
stávajících křižovatek, či vjezdů na komunikace přednostně před zřizováním křižovatek zcela nových. 

S ohledem na podrobnost řešení ÚP se může stát, že ÚP nevymezí konkrétní polohu dopravního napojení rozvojových 
ploch na stávající či navrhovaný komunikační systém. Pro tyto případě ÚP stanoví, že přednostně je žádoucí hledat 
dopravní napojení těchto ploch v maximální míře využívající stávající infrastrukturu, například napojením plochy 
přidáním dalšího ramene již existující (např. stykové) křižovatky apod. 

k § D08 

Důvodem ustanovení je vytvoření podmínek pro možné dopravní napojení jednotlivých ploch změn vyžadujících 
dopravní obsluhu automobilovou dopravou podle podmínek území a podmínek budoucího vnitřního urbanistického 
řešení a uspořádání vymezených ploch změn, které v měřítku ÚP nejsou známé, a které budou prověřeny teprve 
podrobnější projektovou dokumentací. 

k § D09 

Důvodem ustanovení je návrh na rozšíření systému místních komunikací obce Ohníč o nové místní komunikace pro 
zajištění dopravního napojení a dopravní obsluhy nově vymezovaných ploch přestavby a zastavitelných ploch 
vyžadujících dopravní obslužnost automobilovou dopravou. Nové místní komunikace, které jsou integrální součástí 
vymezovaných navrhovaných ploch veřejných prostranství, jsou navrhovány přednostně v prodloužení stávajících 
komunikací a s ohledem na polohu stávajících křižovatek a vjezdů na komunikace. Cílem je zachovat důsledně 
prostorovou i provozní kontinuitu systému místních komunikací na území obce. 

Podrobné odůvodnění vymezení jednotlivých zastavitelných ploch a ploch přestavby pro nové místní komunikace pro 
dopravní obsluhu nově vymezovaných zastavitelných ploch a ploch přestavby viz odůvodnění § C16 tohoto Odůvodnění 
ÚP Ohníč.  

k § D10 

Plocha je vymezená pro možné rozšíření stávající hlavní obslužné komunikace sídla Pňovičky. Stávající hlavní obslužná 
komunikace Pňoviček má šíři jen maximálně 4 m v nejširším místě, v některých úsecích nedosahuje šíře komunikace ani 
3 m. Tato šíře místní obslužné komunikace je nedostatečná pro obousměrný provoz a dopravní obsluhu sídla s cca 50 
obyvateli. 

Návrh na rozšíření stávající místní komunikace vedené po východním okraji Pňoviček, včetně rekonstrukce napojení na 
silnici III/25331, je převzatý z platného ÚPO Ohníč, kde je daný záměr vymezen jako dopravní záměr D6. 

k § D11 

Plocha je vymezená pro obnovení historické ulice mezi spodní historickou návsí okolo kostela sv. Petra a Pavla v Křemýži 
a hlavní budovou zámku v Křemýži. Podle historických pramenů (např. mapy Stabilního katastru ↓) vedla z návsi 
v Křemýži k hlavnímu průčelí zámku ulice, lemovaná alejí stromů. Ulice procházela hospodářským dvorem zámku, který 
byl umístěn mezi návsí a areálem zámku. Ulice tak zajišťovala přímý provozní i prostorový a kompoziční vztah mezi návsí 
s kostelem sv. Petra a Pavla a zámeckým areálem a vytvářela důstojný a přímý přístup k hlavnímu průčelí zámku. Ulice 
byla důležitá například také pro přístup majitelů zámku do kostela na návsi v Křemýži.  

Ulice mezi návsí a zámkem zanikla uzavřením hospodářského dvora. Areál zámku je tak dnes přístupný pouze zezadu, 
přes zámeckou zahradu. Zrušení veřejného přístupu k zámku z návsi nejen že zásadně narušilo veškeré historické 
kompoziční vztahy mezi návsí s kostelem a budovou zámku, ale zámek se ocitl v periferní poloze, odříznutý zcela od 
života v Křemýži, odříznutý od veřejných prostranství sídla, nepřístupný z jádra Křemýže. 
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ÚP vytváří podmínky pro možné obnovení ulice, resp. veřejného průchodu bývalým hospodářským dvorem k zámku, a 
tedy pro možné obnovení zaniklého historického kompozičního i provozního vztahu mezi zámkem a návsí v  Křemýži, 
resp. kostelem sv. Petra a Pavla. 

 
Výřez z mapy Stabilního katastru z období let 1826-43 (zdroj: archivnimapy.cz, © ČÚZK, 2018) 

 
Brána z dolní návsi v Křemýži do bývalého hospodářského dvora zámku v Křemýži  (zdroj: cs.wikipedia.org, autor: Petr Kinšt, © 2017) 

k § D12 

Požadavek na ochranu stávajících cest umožňujících bezpečný průchod krajinou a na vytváření nových cest v krajině, je-
li to nezbytné, vyplývá z § 3 odst. 5 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. 

Důvodem ustanovení je vytvoření podmínek pro možnou obnovu historických, dnes již zaniklých, cest ve volné krajině. 
Pro obnovu jsou vymezeny primárně historické cesty doložené v historických mapách, např. v mapách Stabilního 
katastru z 1. poloviny 19. století, a které (zejména v důsledku kolektivizace zemědělství a scelování zemědělské půdy do 
větších bloků, ale v případě Ohníče také zanedbáním obhospodařování zemědělské půdy odlivem pracovní síly ze 
zemědělství do hornictví) zanikly (buď byly rozorány nebo zarostly bujnou vegetací), a které jsou však dodnes 
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katastrované, přičemž pozemky jsou ve vlastnictví obce Ohníč. Tím je možnost realizace obnovy historických cest lépe 
dosažitelná, když jsou pozemky pro cesty ve vlastnictví obce. 

Hlavním důvodem pro navrhovanou obnovu vybraných zaniklých historických cest je zahuštění cestní sítě na území obce 
a obnova některých zaniklých historických propojení obce Ohníč s okolními obcemi (např. obnova propojení Ohníč – 
Kladruby u Teplic nebo Ohníč – Hostomice). Narušení cestní sítě například neumožňuje realizaci vycházkových okruhů 
kolem obce, resp. kolem jednotlivých sídel. Zachovány jsou zpravidla radiální cesty ze sídel do krajiny, ve volné krajině 
pak cesty často zanikají a chybí vzájemné propojení a provázání cest. Nepropojenost cest ve volné krajině kolem sídel 
obecně snižuje atraktivitu volné krajiny pro každodenní rekreaci obyvatel obce, obyvatelé vyhledávají primárně možnost 
různě dlouhých a různě náročných okruhů, nepreferují zpravidla cestu tam i zpět stejnou trasou. 

Sekundárním důvodem pro navrhovanou obnovu vybraných zaniklých historických cest je zvýšené ekologické stability 
území obce. ÚP stanoví podél všech nových cest realizovat výsadbu alejí či stromořadí, které mají významnou protierozní 
funkci (v případě Ohníče je důležitá zejména ochrana proti vodní erozi zemědělské půdy na sklonitějších svazích) a díky 
kořenovému systému stromů i nižší (keřové) vegetace mají rovněž zásadní význam pro retenci vody v krajině. 

Opominutelné nejsou ani důvody estetické, doplnění nových cest lemovaných stromořadím či alejí zásadně zvýší již dnes 
poměrně vysokou estetickou a kompoziční hodnotu krajiny na přechodu Podkrušnohorské pánve a Českého středohoří. 

Podrobné odůvodnění vymezení jednotlivých zastavitelných ploch nových cest viz odůvodnění § C16 tohoto Odůvodnění 
ÚP Ohníč.  

k § D13  

Důvodem ustanovení je trvalá garance základní prostupnosti každého území pro chodce a cyklisty, a to jak území 
zastavěného (území sídel), tak volné krajiny, která je zabezpečována ve veřejném zájmu systémem veřejných 
prostranství, doplněným o úseky silnic a dalších dopravně významných komunikací umožňujících pohyb chodců a 
cyklistů v dopravním prostoru komunikace. 

k § D14  

Důvodem ustanovení je stanovit základní zásady zajišťující optimální podmínky pro bezpečný, rychlý, bezkolizní a 
bezbariérový pohyb chodců a cyklistů po celém území obce jsou hlavním předpokladem pro zkvalitnění prostředí celé 
obce pro její obyvatele, pro oživení a zvýšení atraktivity všech veřejných prostranství, snížení nároků na dopravní 
obslužnost území obce automobilovou dopravou a s tím související zlepšení obytného a životního prostředí obce. 

k § D15  

Plocha 55a-P a 55b-Z je vymezena pro stezku pro chodce a cyklisty v nejkratší možné trase mezi dvěma hlavními 
obytnými sídly Ohníč a Křemýž. Plocha je vymezena na základě požadavku obce Ohníč na co nejpřímější a co 
nejbezpečnější pěší a cyklistické propojení Ohníče a Křemýže. Ohníč a Křemýž jsou dvě populačně největší a nejlépe 
vybavená sídla na území obce, ve kterých žije převážná většina obyvatel obce. Je proto žádoucí právě tato dvě sídla, 
mezi nimiž na území celé obce probíhají nejintenzivnější každodenní vazby, maximálně propojit pro pěší a cyklistický 
pohyb. Vyšší míra vzájemné prostorové a provozní integrace dvou sídel je navíc základním předpokladem posílení i 
sociálních vazeb mezi obyvateli obou sídel, a tedy příspěvkem k posílení sociální soudržnosti komunity obyvatel celé 
obce. 

Vedení stezky pro chodce a cyklisty přímo podél silnice III/25331 je předpokladem vyšší sociální kontroly stezky, než 
jakou disponují cesty ve volné krajině mimo souběh se silnicemi. Automobilový provoz na silnici totiž vytvoří přirozenou 
sociální kontrolu stezky, důležitou zejména za tmy nebo za špatného počasí. Vedení stezky pro chodce a cyklisty umožní 
také vybudování umělého osvětlení stezky, které by ve volné krajině bylo s ohledem na ochranu přírody nevhodné. 

k § D16 

Viz odůvodnění k § D11.   

k § D17  

Koridor je vymezen z důvodu vytvoření podmínek pro možné vedení páteřní nadregionální cyklostezky Bělská – 
Podkrušnohorská stezka přes území obce Ohníč. Jedná se o cyklostezku navrženou v rámci Koncepce rozvoje 
cykloturistiky v Ústeckém kraji (Euro Managers, s.r.o., 05-12/2012) v trase podél řeky Bíliny v úseku Ústí nad Labem – 
Trmice – Stadice – Rtyně nad Bílinou – Hostomice – Světec – Bílina – Ohnice – Most – Jirkov – Chomutov – Kadaň a dále 
se dvěma odbočkami Teplice – Duchcov – Bílina a Jirkov – Orasín – Kalek.  
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Poměrně široké břehy řeky Bíliny umožňují vedení samostatné cyklostezky, resp. stezky pro chodce a cyklisty odděleně 
od motorové dopravy přímo nivou řeky. Trasa je v ÚP navržena převážně po pravém břehu řeky, kde je niva řeky širší. 
Levý břeh řeky je v Ohníči užší a jeho šíře je omezená náspem, resp. pozemním tělesem železniční trati, která je vedená 
právě po levém břehu řeky, souběžně s řekou. Výjimku tvoří úsek navrhované cyklostezky kolem zastavené části 
jádrového území sídla Ohníč, kde zástavba dosahuje prakticky až ke břehové linii řeky. V tomto úseku je navrženo 
převedení cyklostezky na levý břeh řeky.  

Důvodem vymezení koridoru je vytvoření podmínek pro možné zvýšení atraktivity území obce Ohníč pro rekreaci a 
cestovní ruch. Na území obce Ohníč se řeka Bílina zařezává do kopců podhůří Českého středohoří a vine se romantickými 
meandry poměrně úzkým kaňonem až k soutoku s řekou Labe v Ústí nad Labem. Celé údolí řeky Bíliny mezi Ohníčí a 
Ústím nad Labem je velmi romantické, dlouhodobě nízká turistická atraktivita však pramení z absence jakékoli turistické 
infrastruktury podél řeky (ani po stávajících komunikacích v souběhu s řekou není v úseku mezi Ohníčí a Úpořinami 
vedena značená cykloturistická trasa), krajinářská hodnota údolí je navíc okolo Řehlovic a Stadic narušena vedením 
dálnice D8 a silnice I/63 údolím řeky. Vybudování kvalitní a bezpečné cyklostezky, resp. stezky pro chodce a cyklisty, 
odděleně od motorové dopravy, v podstatě zcela rovinaté, bez výškových převýšení, je šancí na zvýšení atraktivity údolí 
řeky Bíliny pro cykloturistiku a cestovní ruch.  

Cyklostezka, pokud by byla postupně vybudována i přes území sousedních obcí, by mohla účelně sloužit také pro 
každodenní cesty obyvatel obce Ohníč do nejbližšího velkého města Bíliny (podél řeky cca 7-8 km).  

Koridor pamatuje i na možné napojení cyklostezky na sportovní areál v Ohníči, který by mohl (zejména v letní sezóně) 
plnit synergicky roli zázemí pro cyklisty užívající cyklostezku. 

k § D18 

Důvodem ustanovení je, vzhledem k překryvnosti plochy koridoru 01-X vůči plochám s rozdílným způsobem využití 
ležícím pod koridorem, nutnost zajistit režim rozhodování v plochách překrytých plochou koridoru 01-X po realizaci 
stezky pro chodce a cyklisty, které nebudou realizací stezky nijak dotčeny. A to tak, aby po realizaci stezky pro chodce a 
cyklisty v rámci koridoru 01-X nemusela být pořizována změna ÚP Ohníč, ale v plochách nedotčených realizací stezky 
pro chodce a cyklisty uvnitř koridoru 01-X bylo dále možné rozhodovat v území podle způsobu využití stanoveného pro 
plochy s rozdílným způsobem využití překryté koridorem 01-X. 

k § D19 

Důvodem ustanovení je stabilizace a zajištění územní ochrany ploch stávající celostátní dvojkolejné elektrifikované 
železniční trati č. 131 Bílina – Světec – Hostomice – Ohníč – Úpořiny – Ústí nad Labem-západ. Na železniční trati je 
v severní části Ohníče neperonizovaná železniční stanice Ohníč s 8 kolejným kolejištěm, z nichž 2 koleje jsou provozní, 
ostatní jsou odstavené a seřaďovací. Trať č. 131, včetně železniční stanice, je na území obce Ohníč dlouhodobě 
stabilizovaná. Proto je železniční trať v rozsahu pozemků dráhy vymezená v ÚP jako stabilizovaná plocha dopravy 
železniční (DZ). 

Do západního zhlaví železniční stanice Ohníč je zaústěna železniční vlečka 3150 Vlečka HET Ohníč, která zajišťuje obsluhu 
výrobního areálu firmy HET. Vlečka je nepoužívaná a uvnitř areálu firmy je snesená. 

G.5.2. Technická infrastruktura 

k §§ D20 – D24   

Na základě vyhodnocení podkladů obce, kraje a poskytovatelů údajů o technické infrastruktuře je konstatováno, že 
současné systémy technické infrastruktury jsou funkční a z hlediska ochrany veřejných zájmů je nezbytné tyto systémy 
chránit. Ochrana systémů vyplývá především z konkrétních legislativních předpisů, které stanovují omezení vyplývající z 
jejich existence. Tato omezení se nazývají limity využití území a jejich konkrétní výčet je součástí níže uvedených 
jednotlivých kapitol vztahujících se ke konkrétním systémům TI. Z hlediska ochrany jednotlivých systémů je vedle limitů 
nezbytné sledovat a aplikovat při navrhování TI zásady koordinace technického vybavení území, a to především s 
důrazem na ČSN 73 6005. V rámci těchto zásad je nezbytné přednostně využívat veřejné prostory a přidružené dopravní 
prostory tak, aby byla co nejméně omezována vlastnická práva soukromých vlastníků a provoz na pozemních 
komunikacích. 

V detailu dokumentace územního plánu je nepřípustné, aby byly navrhovány konkrétní polohy pro stavby a technologie 
jednotlivých systémů technické infrastruktury, což je v kompetenci regulačního plánu, územního rozhodnutí nebo 
územního souhlasu. Z tohoto důvodu je v návrhu územního plánu deklarována zásada řešit konkrétní záměry spojené s 
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napojením zastavitelných ploch až v navazujících správních řízeních, resp. v jednotlivých projektových dokumentacích, 
kdy budou zpřesněny potřeby (bilance) na základě konkrétního uspořádání plochy. 

V § D23 je stanoveno podrobné pravidlo upravující režim umísťování jednotlivých staveb a zařízení TI. V tomto pravidlu 
jsou využity pojmy definované v kap. 0 textové části ÚP, a to související TI a TI nadřazených systémů. Dle rozdělení 
staveb a zařízení TI do těchto dvou kategorií je nastaven režim, do jakých ploch mohou být za jaké situace umístěny. 
Toto pravidlo je primárně umísťuje do ploch PV – veřejných prostranství, ZV – veřejné zeleně a do ploch dopravních pro 
dopravu silniční (DS). Právě tyto plochy zajišťují propojení jednotlivých pozemků a jsou tak ideální pro umísťování staveb 
a zařízení TI. V území nicméně mohou nastat situace, kdy je třeba tzv. nadřazené systémy TI umístit i do jiných ploch, 
pokud je z nějakého důvodu využití výše uvedených ploch nemožné, nebo příliš nákladné. Specifická podmínka nutí 
stavebníka takových staveb a zařízení, aby ale tyto okolnosti v rámci navazujících správních řízeních prokázal a odůvodnil 
tak toto výjimečné řešení.  

V rámci zpracování návrhu územního plánu nevyplynula potřeba zpracovat speciální výkresy technické infrastruktury, a 
tak pro účely zobrazení stabilizovaných ploch TI slouží výkres č. I.2 Hlavní výkres. Pro účely zobrazení stabilizovaných 
inženýrských sítí a objektů vč. vybraných limitů využití území slouží výkres II.1 Koordinační výkres. 

Pro výpočet nárůstu potřeby jednotlivých systémů TI byly použity níže uvedené součtové hodnoty z výpočtu kapacity 
ploch změn v území: 

▪ počet bytů v rodinných domech     85 

▪ počet bytů v bytových domech 38 

▪ počet obyvatel                                  294 

▪ počet zaměstnanců celkem            184  

▪ rozloha ploch pro výrobu (ha)         0,61 ha 

k §§ D25 – D28   

Současný stav 

Ohníč 

Sídlo Ohníč je zásobováno pitnou vodou z místního vodovodu Ohníč M-TP.042 vodovodem M-TP.042.1. Zdrojem vody 
je vrtaná studna. Sídlo je zásobována cyklickým čerpáním z této studny, nepotřebné množství je čerpáno do přerušovací 
komory – 1 x 10 m3 (max. hl. 253 m n. m.) a při jejím naplnění do vodojemu VDJ Ohníč 2 x 150 m3 (264,70 / 268,00 m n. 
m.), který slouží k vyrovnání spotřeby v obci. Vodovod má tři tlaková pásma. Na vodovod je napojeno téměř 100 % 
obyvatel sídla Ohníč. Majitelem a provozovatelem vodárenského zařízení je obec Ohníč. Vodovod je v celém rozsahu 
bez větších provozních problémů. 

Dolánky 

V sídle Dolánky není vodovod, trvale bydlící obyvatelé jsou zásobováni vodou z domovních studní. Kvalita vody v těchto 
studních je dobrá a vydatnost je také dostačující. Změna koncepce není doporučována. 

Němečky 

Sídlo Němečky je zásobováno pitnou vodou z místního vodovodu Ohníč M-TP.042 vodovodem M-TP.042.2, který je 
součástí vodovodu v Ohníči. 

Křemýž 

Sídlo Křemýž je zásobováno pitnou vodou ze skupinového vodovodu Křemýž OF-SK-TP.017 vodovodem OF-SK-
TP.017.4. Zdrojem vody je vodojem VDJ Křemýž – 1 x 100 m3 (307,04 / 310,44 m n. m.), který je zásobován vodou z VDJ 
Teplice – Nová Ves – 1 x 1000 m3 (352,00 / 356,38 m n. m.), do nějž voda přitéká z vodárenské soustavy Fláje. Na vodovod 
je napojeno 100 % obyvatel sídla. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek 
provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Vodovod je v celém rozsahu bez větších provozních problémů. 

Pňovičky 

Sídlo Pňovičky je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Křemýž OF-SK-TP.017 vodovodem OF-SK-
TP.017.5. Vodovod je v celém rozsahu bez větších provozních problémů. 
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Zdroje vody pro hašení požárů 

Dle obecně závazné vyhlášky č. 2/2012, schválené zastupitelstvem obce 14. 6. 2012, zajištuje obec Ohníč umělé zdroje 
vody – hydrantová síť (nadzemní a podzemní hydranty v sídle Ohníč) a přirozené zdroje – rybník v Křemýži a řeka Bílina 
(odběrné místo u železničního mostu). Do budoucna je nutno dávat přednost povrchovým zdrojům požární vody, 
vodovodní síť považovat pouze za doplňkový zdroj. V tomto smyslu se doporučuje novelizovat Požární řád. 

Provozní vodovod 

Územím obce Ohníč prochází provozní (průmyslový) vodovod „Labská voda“, který využívají především místní 
zahrádkáři. Provozní vodovod byl vybudován za II. světové války z Dolních Zálezel do Záluží u Mostu, jenž byl následně 
v 60. letech zkrácen k elektrárně Ledvice. Labský vodovod je s ohledem na jeho stáří teoreticky zařízením na prahu 
životnosti.  

Odůvodnění návrhu řešení 

Pro výpočet nárůstu potřeby vody byly použity následující výchozí hodnoty: 

▪ Specifická spotřeba na obyvatele 100 l/den. 

▪ Specifická potřeba na zaměstnance 60 l/den.  

▪ Součinitel hodinové nerovnoměrnosti Kh = 1,8. 

▪ Součinitel denní nerovnoměrnosti Kd = 1,4 

Výpočtem vychází nárůst potřeby: 

lokalita 
denní potřeba max. hodinová potřeba nárůst na zdroji 

m3/den m3/hod l/s 

Křemýž a Pňovičky 13,1 1,37 0,15 

Ohníč a Němečky 17,8 1,85 0,21 

Dolánky 0,3 0,003 - 

Nárůst potřeby pro sídla Křemýž a Pňovičky je s ohledem na napojení na Vodárenskou soustavu Fláje zanedbatelný. 
Rovněž tak kapacita zdroje místního vodovodu Ohníč umožňuje bezproblémové napojení rozvojových ploch. 

Dolánky nejsou napojeny na vodovod a jejich napojení se ani v budoucnu nepředpokládá. Pitná voda bude nadále 
dodávána z individuálních studní. 

Rozvojové plochy jsou vesměs situovány v přímé návaznosti na stávající zástavbu. Napojení na vodovodní síť bude 
provedeno krátkými řady, vycházejícími ze stávající sítě, bez nutnosti jejích změn. 

Územní plán respektuje ochranná pásma vodovodů dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro 
veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů: 

vodovodní řad vzdálenost od vnějšího líce stěny potrubí 

do DN 500 mm včetně 1,5 m 

nad DN 200 mm při uložení v hloubce od 2,5 m + 1 m ke stanovenému ochrannému pásmu 

Ochranná pásma jsou nezastavitelná. Výjimku z ochranného pásma může povolit v odůvodněných případech vodoprávní 
úřad. 

k §§ D29 – D3 

Současný stav 

Ohníč 

V Ohníči je jednotná kanalizace K-TP.006.2-J.C, odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel sídla jsou čištěny na 
ČOV Ohníč pro 520 EO. Kanalizační síť je DN 200 – DN 500 s jednou čerpací stanicí. Stoková síť v současné době zajišťuje 
odvedení splaškových vod z převážné části obce. Stávající stoková síť je vybudována jako jednotná kanalizace, nově 
budované stoky odvádějí pouze vody splaškové. Oddělení dešťových vod je řešeno čerpáním odpadní vody na čistící 
jednotky, v případě deště odtéká dešťová voda, po hrubém vyčištění, obtokem do recipientu. 
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Vzhledem ke stavu ČOV a překračování její kapacity je nezbytná intenzifikace a rozšíření na 1500 EO. V současné době 
je zpracován „Návrh technologie čištění odpadních vod na ČOV Ohníč“ (Ing. Miňovský, Ing. Malá – červen 2016), který 
počítá s rozšířením (na pozemek parc. č. 134/1 k.ú. Ohníč) a rekonstrukcí ČOV. 

Vlastníkem a provozovatelem kanalizace a ČOV je obec Ohníč. ČOV byla uvedena do trvalého provozu v roce 1996.  

Němečky 

Kanalizace v Němečkách je propojena s kanalizací v Ohníči. 

Dolánky 

Sídlo Dolánky nemá kanalizační síť. Odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel sídla jsou akumulovány v jímkách s 
vyvážením na ČOV. 

S ohledem na velikost sídla Dolánky není investičně výhodné budovat kanalizační síť a ČOV. 

Křemýž 

V sídle Křemýž je jednotná kanalizace K-TP.005.2-J.N. Odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel sídla jsou 
zachycovány v septicích s přepadem do kanalizace. Majitelem kanalizace je Severočeská vodárenská společnost a.s. a 
majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. V roce 2016 byla kanalizace přes čerpací stanici (mimo řešené 
území) napojena výtlačným potrubím na kanalizaci Hostomic a dále na ČOV Bílina. 

Pňovičky 

V sídle Pňovičky je jednotná kanalizace K-TP.005.1-J.N. S ohledem na úplnou absenci veřejně dostupných dat není 
kanalizace v Pňovičkách zakreslena v grafické části dokumentace. Odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel sídla 
jsou zachycovány v septicích, které je nezbytné v budoucnu intenzifikovat, s přepadem do jednotné kanalizace a dále 
do trativodu.  

Odůvodnění návrhu řešení 

Kapacita systému odvádění a čištění splaškových vod je na území celé obce dostačující, a to i pro navrhované rozvojové 
záměry. Pro ČOV Ohníč je i přesto zpracována úvodní technická dokumentace případného zkapacitnění ČOV, a to formou 
intezifikace. Na jejím základě bylo ověřeno, že stávající areál ČOV je pro potenciální intenzifikaci dostačující. Proto je 
areál ČOV Ohníč stabilizován jako stabilizovaná plocah technické infrastruktury (TI).  

Výše uvedený záměr na rozšíření a zvýšení kapacity ČOV pokrývá s velkou rezervou bilancovaný nárůst počtu EO 
vyplývající z predikovaných kapacit ploch změn určených pro zástavbu, vymezených v ÚP. 

Kanalizace v rozvojových plochách bude řešena zásadně jako oddílná splašková. 

Dešťové vody z jednotlivých objektů budou zachycovány přednostně přímo na pozemcích jednotlivých nemovitostí.  

Územní plán neřeší detailně odvedení dešťových vod z komunikací a veřejných prostranství. V zásadě je třeba 
upřednostňovat zasakování dešťových vod v zasakovacích pásech podél místních a účelových komunikací. Teprve 
přepad z takto vybudované kanalizace vést samostatným potrubím do nejbližšího vhodného recipientu. 

Územní plán respektuje Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje a ochranná pásma kanalizačních stok dle 
zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o 
vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů: 

kanalizační stoka vzdálenost od vnějšího líce stěny potrubí 

do DN 500 mm včetně 1,5 m 

nad DN 500 mm 2,5 m 

nad DN 200 mm při uložení v hloubce od 2,5 m + 1 m ke stanovenému ochrannému pásmu 

Výjimku z ochranného pásma může povolit v odůvodněných případech vodoprávní úřad. 

k §§ D35 – D39   

Současný stav 

Do řešeného území zasahuje na severozápadním okraji vícenásobné vedení VVN 110 kV Chotějovice – Koštov, které 
vzhledem k blízkosti zastavěného území sídla Pňovičky představuje limit pro rozvoj tohoto sídla. Na jihu zasahuje do 
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území vedení VVN 220 kV Chotějovice – Bezděčín. Ochranné pásmo tohoto vedení protíná lesní pozemky a pro rozvoj 
obce nepředstavuje zásadní limit. 

Hlavním napájecím bodem v území je TR Chotějovice 400/220/110 kV s instalovaným výkonem 120 MVA, která kromě 
napájení sítě VN zajišťuje zejména vyvedení výkonu z TE Ledvice.  

Rozvody VN v řešeném území jsou provedeny převážně jako nadzemní, napájení sítě NN zajišťuje 10 distribučních 
trafostanic, převážně stožárových. 

Síť NN je provedena jen částečně jako podzemní, zatím stále zůstávají v provozu starší nadzemní vedení NN. 

Veřejné osvětlení je vybudováno v celém zastavěném území. 

Odůvodnění návrhu řešení 

Pro výpočet nárůstu potřeby elektrické energie byly použity tyto výchozí hodnoty: 

▪ Příkon pro 1 byt 10 kW, koeficient soudobosti 0,3.  

▪ Pro plochy výroby a služeb zvolena hodnota 50 kW/ha a součinitel soudobosti 0,6. Zde nelze předem určit 
charakter výroby, nemělo by však jít o energeticky náročné provozy. 

Výpočtem vychází nárůst soudobého příkonu: 

lokalita soudobý příkon MW 

Křemýž  0,057 

Pňovičky 0,016 

Ohníč a Němečky 0,162 

Dolánky 0,003 

V případě, že dojde k navýšení nároků na potřebu elektrické energie pro plochu VD 85-Z, bude nezbytné vybudovat 
novou distribuční trafostanici v rámci této plochy, především z důvodu velké vzdálenosti plochy od stávajících 
trafostanic. Nutnost realizace trafostanice bude zřejmá až po upřesnění skutečné energetické náročnosti výroby. 

Nárůst potřeby pro ostatní plochy lze v návaznosti na aktuální vývoj spotřeby řešit posílením výkonu stávajících 
trafostanic a navazujících vedení VN. Tyto úpravy včetně další modernizace podle záměrů správce sítě nevyžadují 
zanesení do územního plánu. 

Územní plán respektuje ochranná pásma elektroenergetických děl dle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání 
a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších 
předpisů: 

elektroenergetické dílo vzdálenost od krajních vodičů / kabelů 

Nadzemní elektrické vedení VVN 220 kV 15 m 

Nadzemní elektrické vedení VVN 110 kV 12 m (15 m)* 

Nadzemní elektrické vedení VN 1-35 kV 7 m (10 m)* 

Podzemní elektrické vedení VN 1-35 kV 1 m 

Stožárová elektrická stanice  7 m (10 m)* od vnější hrany půdorysu stanice ve všech směrech 

Kompaktní a zděné elektrická stanice  2 m od vnějšího pláště stanice 

*Podle ustanovení § 98odst. 2 energetického zákona se po nabytí jeho účinnosti nezměnila ochranná pásma stanovená v 
elektroenergetice a teplárenství podle předchozích právních předpisů, platí tedy hodnoty podle zákona 79/1957 Sb., platného před 
rokem 1994 (uvedeny v závorce) 

V ustanoveních §§ D38 – D39 jsou stanoveny specifické podmínky pro umísťování staveb a zařízení na využití 
obnovitelných zdrojů energie. K jejich zakotvení do ÚP Ohníč došlo z důvodu, že je z pohledu udržitelného rozvoje území 
žádoucí rozvíjet decentralizovanou energetickou soustavu využívající obnovitelné zdroje a omezující spotřebu zdrojů 
fosilních. I na území obce Ohníč existuje potenciál pro rozvoj této energetiky, nejvyšší se přirozeně váže na využití solární 
energie. Přímo se nabízí např. využití rozsáhlých střech hal ve výrobním areálu. Umístění zařízení pro využití solární 
energie je v § D38 omezeno na zařízení umístěná přímo na stavbách, tak aby nedošlo k nevhodné výstavbě 
fotovoltaických elektráren přímo na terénu. Vyloučeno je umístění těchto zařízení pouze na stavbách nemovitých 
kulturních památek. Toto omezení je stanoveno z pochopitelného zájmu na ochraně kulturních hodnot. V případě 
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umísťování zařízení na využití větrné energie je navíc stanoven speciální výškový regulativ. Tyto regulativy stanovující 
přípustnost v rámci plošného a prostorového uspořádání se v případě umísťování tohoto typu staveb a zařízení uplatní 
přednostně, oproti obecné regulaci plošného a prostorového uspořádání v kapitole F. jsou speciální. Na vzájemný vztah 
těchto pravidel se tak vztahuje obecné kolizní pravidlo aplikace právních předpisů „lex specialis derogat generali“. 

k §§ D40, D41 

Současný stav 

V oblasti severočeské hnědouhelné pánve je velmi hustá a složitá síť VTL plynovodů, což se týká i řešeného území. 

Na východě prochází řešeným územím dvojitá větev VTL plynovodu, ze které je vyvedena odbočka zakončená VTL/STL 
regulační stanicí, která STL rozvodem zásobuje sídla Ohníč a Němečky. Další odbočka z tohoto plynovodu územím pouze 
prochází do skláren Hostomice. Na západě prochází územím další větev VTL plynovodu s VTL/STL regulační stanicí, která 
STL rozvodem zásobuje sídla Pňovičky a Křemýž. Bez plynofikace je pouze sídlo Dolánky s velmi malým počtem obyvatel. 

Zásobování plynem nevykazuje závažné provozní problémy. 

Odůvodnění návrhu řešení 

Pro výpočet nárůstu potřeby plynu v návrhovém období byly použity tyto výchozí hodnoty: 

▪ Specifická potřeba plynu pro domácnost v rodinných domech: 1,5 m3/hod, 2000 m3/rok 

▪ Specifická potřeba plynu pro domácnost v bytových domech: 0,75 m3/hod, 1500 m3/rok 

▪ Specifická potřeba plynu pro výrobní plochy je uvažována podle obdobných návrhů na 1 ha plochy (konkrétní 
užití ploch nelze předem stanovit, nebude se však jednat o energeticky náročnou výrobu): 40 m3/hod, 80 000 
m3/rok 

Výpočtem vychází nárůst potřeby plynu: 

lokalita hodinová potřeba (m3/hod) roční potřeba (tis. m3/rok) 

Křemýž a Pňovičky 50 77 

Ohníč a Němečky 95 159 

Rozvojové plochy budou napojeny na STL rozvod s regulací u každého objektu. Plynovody pro zásobování rozvojových 
ploch budou vedeny výhradně ve veřejných prostranstvích. Stávající plynovodní síť je dovedena do bezprostřední 
blízkosti rozvojových ploch. Trasy napojení nejsou ve výkresech zakresleny, neboť budou upřesněny v dalších etapách 
projektové přípravy, po vymezení ploch místních komunikací a veřejných prostranství. 

Územní plán respektuje ochranná pásma plynárenských zařízení dle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a 
o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších 
předpisů: 

plynárenské zařízení vzdálenost od obrysu plyn. zařízení na obě strany 

Plynovody a plynovodní přípojky do 4 bar-ochranné pásmo 1 m v zastavěném území 
2 m mimo zastavěné území 

Plynovody a plynovodní přípojky nad 4 bar do 40 bar-
ochranné pásmo 

2 m  

Plynovody a plynovodní přípojky nad 4 bar do 40 bar –
bezpečnostní pásmo 

do DN 100 včetně: 10 m 
nad DN 100 do DN 300 včetně: 20 m 
nad DN 300 do DN 500 včetně: 30 m 
nad DN 500 do DN 700 včetně: 45 m 
nad DN 700: 65 m 
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k § D42 

Současný stav 

Zástavba sídel je vytápěna lokálními zdroji, převážně plynovými díky plošné plynofikaci (s výjimkou místní části Dolánky), 
částečně na pevná paliva.  

Odůvodnění návrhu řešení 

Zemní plyn zůstává i nadále hlavním topným médiem. Ke změně koncepce vytápění není důvod. Je žádoucí rozšířit 
využívání netradičních a obnovitelných zdrojů energie pro vytápění. Určení konkrétního způsobu vytápění pro jednotlivé 
objekty je mimo působnost územního plánu. 

k §§ D43 – D45 

Současný stav 

Zastavěné území všech sídel je pokryto kabelovou telefonní sítí CETIN a.s. Vzhledem k poklesu zájmu obyvatel o pevné 
telefonní linky, je současný systém vyhovující a umožní i bezproblémové napojení rozvojových ploch. V území jsou 
umístěny dvě základnové stanice mobilních operátorů.  Pokrytí území signálem mobilních operátorů, rozhlasu a televize 
je vyhovující. 

Územím procházejí dvě radioreléové trasy:  

▪ Most – Bukov (Ústí nad Labem) 

▪ Chlum (Bílina) – Doubravka (Teplice) 

S ohledem na konfiguraci terénu nepředstavují radioreléové trasy závažný limit. 

Odůvodnění návrhu řešení 

Územní plán nenavrhuje nové stavby nebo opatření pro elektronické komunikace. Současný systém umožní i 
bezproblémové napojení rozvojových ploch. 

Územní plán respektuje ochranná pásma dle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů.  

▪ Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení; 

▪ Horizontální ochranné pásmo rádiového směrového spoje (šíře pásu 10-150 m) – konkrétní šíře pásu závisí na 
vzdálenosti lokality od koncových bodů směrového spoje, který nad ní prochází. 

Soulad s podmínkami ochrany elektronických komunikací se prověřuje v dokumentaci pro územní a stavební řízení. 

k §§ D46 – D48 

Současný stav 

Na území obce Ohníč nejsou evidována zařízení pro nakládání s odpady. 

Odpadové hospodářství se řídí Plánem odpadového hospodářství Ústeckého kraje a Obecně závaznou vyhláškou obce 
č. 1/2015 schválenou zastupitelstvem obce 25. 6. 2015.  

Služby týkající se odpadového hospodářství v současné době zajišťuje pro obec společnost FCC Česká republika, s.r.o.  

Sběr, svoz a likvidace objemného komunálního odpadu jsou zajišťovány do velkoobjemových kontejnerů na sběrných 
místech v Ohníči a Křemýži.  

V rámci odpadového hospodářství jsou tříděny následující komodity: papír, plasty, sklo směsné, kompozitní obaly a 
bioodpad. Pro obyvatele obce Ohníč je likvidace bioodpadu smluvně zajištěna na kompostárně Pitterling (Chudeřice 
156, Bílina) a objemného odpadu v zařízení společnosti ELEKTROŠROT a.s. (areál Balax, Teplice). 

Odůvodnění návrhu řešení 

Pro zlepšení systému odpadového hospodářství v obci vymezuje územní plán plochu technické infrastruktury (TI) 81-Z. 
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Plocha 81-Z je vymezena v rozsahu malého obecního pozemku a navazující části vedlejšího pozemku u mostu přes řeku 
Bílinu. Plocha leží sice v záplavovém území Q100, ale lží mimo aktivní zónu záplavového území. Obec má záměr na zřízení 
sběrného místa komunálního odpadu, resp. sběrného dvora odpadu a zařízení na ukládání a třídění komunálního a 
biologicky rozložitelného odpadu. Důvodem k využití předmětného pozemku parc. č. 300/1 v k.ú. Ohníč je, že se jedná 
o pozemek obecní, že je situovaný v poměrně centrální poloze, dobře dostupný všem obyvatelům a obce a navíc, že je 
situovaný přímo u hlavní silnice obce Ohníč, u silnice III/25331 mezi Ohníčí a Křemýží.  

V rámci územních řízení budou v zastavitelných plochách (především PV) vymezeny plochy pro umístění kontejnerů na 
tříděný komunální odpad, v souladu s OZV o odpadech, s vyhodnocení motivační docházkové vzdálenosti v rámci jak 
zastavitelné plochy, tak i zastavěného území. 

k §§ D49 – D50 

Současný stav 

Na území obce Ohníč je rozhodnutím Krajského úřadu Ústeckého kraje č.j. 128222/ZPZ/2010/Bílina/Ko ze dne 29. 7. 
2010 stanoveno na řece Bílině záplavové území Q100, Q20 a Q5 včetně aktivní zóny záplavového území. Na řece Bílině je 
stanoveno také území zvláštní povodně pod vodním dílem – vodní nádrží Všechlapy. V aktivní zóně jsou vymezeny 
plochy umožňující volný průtok povodňové vlny, především plochy zemědělské – louky a extenzivní sady (NZt). Z důvodu 
vymezené aktivní zóny jsou navrženy k vymístění z aktivní zóny záplavového území zahrádky na pravém břehu řeky 
Bíliny v Ohníči, u silničního mostu přes řeku, a to vymezením plochy 111-K. Jako kompenzační opatření je navržena 
plocha 91-Z, která umožňuje přesunutí zahrádek a založení nového areálu zahrádek, a to na obecním pozemku na jižním 
okraji sídla Ohníč – Němečky. 

Záplavové území Q100 včetně aktivní zóny záplavového území zasahují částečně do zastavěného území sídla Ohníč. Podle 
Plánu oblasti povodí Ohře a Dolní Labe však obec Ohníč není zařazena mezi obce nedostatečně chráněné před 
povodněmi. V obci je ohroženo 26 objektů resp. 139 osob stoletou vodou.  

Protipovodňová opatření nejsou navržena a do budoucna se s nimi nepočítá. 

Odůvodnění návrhu řešení 

Na základě vyhodnocení požadavků schváleného zadání územního plánu a průzkumu území není potřeba vymezovat 
plochy a ani koridory pro ochranu území před pohromami. 

G.5.3. Občanské vybavení 

k § D51 

Byla provedena stabilizace zásadních plošně rozsáhlejších areálů občanského vybavení do ploch k tomu konkrétně 
určených. Jedná se konkrétně o areál obecního úřadu a mateřské školy v Ohníči, kostel v Křemýži a dětský domov 
v Tuchlově, které byly vymezeny jako stabilizované plochy občanského vybavení veřejného (OV). Dále byly stabilizovány 
sportovní areály v Křemýži a Ohníči, a to vymezením ploch občanského vybavení – sport (OS). Stabilizován byl i areál 
hřbitova v Křemýži vymezený jako plocha občanského vybavení – hřbitovy (OH). Jiné plošně rozsáhlé areály občanského 
vybavení v Ohníči nejsou, jednotlivé stavby občanského vybavení, jako jsou hospody, obchody, pošta apod., jsou 
z důvodu malého plošného rozsahu a z důvodu zajištění flexibility využití, zařazené do ploch smíšených obytných 
venkovských (SV). 

V území menších obcí není vhodné obecnou regulací umožnit vysokou flexibilitu využití území, naopak je třeba volit 
spíše konzervativní regulaci schopnou ochránit jednotlivé objekty občanského vybavení v daných plochách. Tyto 
objekty jsou ostatně vymezeny i jako civilizační hodnoty území a jejich nahrazování jinými druhy zástavby je tak v zásadě 
nevhodné. Obec Ohníč je dostatečně velká, aby už určitý základní standard občanského vybavení svým občanům 
nabídla. Mateřská škola, kostel či sportoviště k takovému standardu patří. Sportovní zařízení mají zásadní vliv na 
soudržnost společenství obyvatel obce, jsou místem setkávání různých generací obyvatel, navíc vytvářejí podmínky pro 
trávení volného času zejména dětí a mládeže (ale přirozeně také dospělé populace), jsou prevencí kriminality a 
v neposlední řadě jsou předpokladem pro udržení zdravé populace obce.  

Stabilizace ploch hřbitova (OH) je dána specifickou povahou tohoto zařízení, které ani žádné jiné využití z pietních 
důvodů neumožňuje. 
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k § D52 

ÚP Ohníč vymezuje pouze dvě nové plochy občanského vybavení veřejného (OV). V sídle Ohníč je tato plocha vymezena 
u bývalého vstupu do štoly Svornost, kde se nabízí vybudování turistického zařízení navázaného na tuto významnou 
součást historie obce. U plochy 36-P jde o nabídku k revitalizaci zchátralého bývalého letohrádku Ladenburg v Křemýži, 
severně od areálu zámku, který by mohl využít kvalitní krajinné zázemí k rozvoji turistických služeb, popř. služeb 
sociálních (dům pro seniory apod.). Obě plochy mají oproti standardnímu občanskému vybavení veřejnému rozšířenou 
možnost využití i pro soukromé občanské vybavení provozované primárně za účelem zisku. V těchto případech není 
nutné chránit předmětné plochy pro občanské vybavení provozované ve veřejném zájmu. 

Podrobné odůvodnění vymezení ploch 35-P a 36-P viz odůvodnění § C15 tohoto Odůvodnění ÚP Ohníč.  

k § D53 

Celá koncepce občanského vybavení je doplněna plošnou regulací v plochách smíšených obytných venkovských (SV), 
která otevírá možnosti intenzivnějšího využití těchto ploch právě pro prostorově odpovídající občanské vybavení. 
V plochách pro bydlení je oproti tomu možnost umístění objektů občanského vybavení utlumena tak, aby se předešlo 
konfliktům s režimem hlavního využití těchto ploch. 

Ve vymezených plochách SV – smíšené obytné venkovské je jejich strategická poloha v centrech sídel Ohníč a Křemýž 
využita pro rozvoj občanského vybavení regulativem, který umožňuje umístění nejen monofunkčních domů určených 
pouze pro bydlení, ale i objektů občanského vybavení, administrativy či víceúčelových objektů, které mohou v těchto 
cenných prostorech obce využívat nejen jejich případní obyvatelé, ale i ostatní obyvatelé obce využívající služby 
umístěné v těchto domech. Pro ně tak ÚP Ohníč otevírá možnost rozšíření nabídky zařízení občanského vybavení, příp. 
pracovních míst. 

Z trochu odlišných důvodů byl režim ploch smíšených obytných venkovských využit v sídle Dolánky a mlýn Dolánky. Jde 
o odloučená sídla, ve kterých je žádoucí nabídnout širší paletu využití, aniž by hrozilo, že se dostane do střetu se 
sousedními plochami určenými pro bydlení. Navíc se v nich vyskytují často velmi rozsáhlé objekty typu venkovských 
usedlostí, které jsou pro bydlení samo o sobě spíše méně vhodné. V mlýnu Dolánky je využití ještě dále liberalizováno 
uvolněním podmínek pro nerušící výrobu, neboť toto sídlo se nachází ve zcela odloučené poloze a nemůže pro žádné 
stavby pro bydlení představovat zátěž. 

k § D54 

V ÚP Ohníč je zaveden speciální termín „objekty drobného obchodu, služeb a administrativy“. Tento termín definovaný 
v pojmech ÚP napomáhá liberalizovat režim ploch určených primárně pro bydlení, aniž by ohrozil hlavní, tedy obytnou 
funkci takovýchto ploch. Umístění objektu určeného primárně pro provoz obchodu, poskytování služeb či provádění 
administrativních činností v zásadě nemusí představovat pro svoje okolí v obytné ploše žádný problém. A to i v případě, 
že jde o objekt srovnatelně hmotný, jako jsou rodinné domy v jeho okolí. Aby bylo minimalizováno riziko, že provoz 
takového objektu bydlení v okolí ohrozí, je stanoven omezující parametr zaměřující se na dopravní obsluhu takového 
objektu. Použitý výraz „řádově větší dopravní zátěž“ navádí správní orgán k přesnějšímu řešení hraničních otázek. Bude-
li takový objekt umísťován na obytnou ulici napojující cca 20 rodinných domů (tzn. zatíženou cca 40 – 60 cestami aut 
denně), provozy s očekávaným počtem klientů (zaměstnanců, dodavatelů) v řádu několika desítek denně jsou ještě 
akceptovatelné. 

k § D55 

V ÚP Ohníč je zaveden speciální termín „drobné objekty občanského vybavení“. Tento termín definovaný v pojmech 
ÚP otevírá možnost umístění různých menších staveb především v plochách veřejného prostranství, veřejné zeleně, ale 
i na všech ostatních veřejných prostranstvích vzniklých i v jiných druzích ploch. Jde o speciální pravidlo, v případě 
umístění tohoto typu záměrů má přednost před obecnou plošnou regulací.  

G.5.4. Veřejná prostranství 

k §§ D56 – D57 

Veřejná prostranství vytvářejí jeden ze základních systémů struktury každého území. Systém veřejných prostranství 
zabezpečuje základní fungování každého území, jeho prostupnost a dostupnost jeho jednotlivých částí, dostupnost 
jednotlivých pozemků a staveb na nich. Systém veřejných prostranství v sobě integruje většinu dalších, pro fungování 
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území, nezastupitelných systémů, jako je systém dopravní, systémy technické infrastruktury, ale také například 
významné součásti systému sídelní zeleně.  

Utváření veřejných prostranství a jejich optimální dostupnost z ploch bydlení, je základním předpokladem pro rozvoj 
udržitelné komunity místních obyvatel. Veřejná prostranství a jejich celý systém plní kromě čistě utilitárních provozních 
a dopravně-technických funkcí také zásadní roli sociální. Veřejná prostranství jsou místy setkávání lidí, místy jejich 
vzájemných interakcí, komunikace, výměny názorů a myšlenek.  Ve veřejných prostranstvích se formuje místní 
komunita, společenství obyvatel obce.   

Veřejná prostranství s významným uplatněním vegetace (veřejná zeleň) mají také zásadní environmentální význam, 
zejména pak v zastavěných územích sídel, kde se podílejí na zlepšení mikroklimatu (zvlhčování a ochlazování vzduchu, 
regulace proudění vzduchu, čistící efekt).  

Veřejná prostranství v neposlední řadě plní roli prostorů pro trávení volného času a pro každodenní rekreaci, zejména 
pro pobyt, chůzi a sportovní aktivity nenáročné na specifická sportovní zařízení (běh, jízda na kole apod.).  

Vymezením ploch veřejných prostranství (PV) a ploch veřejné zeleně (ZV) ÚP vytváří podmínky pro rozvoj prostorově 
spojitého a funkčně diferencovaného systému veřejných prostranství na území celého obce Ohníč a vytváří podmínky 
pro zajištění prostupnosti území obce včetně vazeb zastavěného území do volné krajiny a pro zajištění dostupnosti 
jednotlivých částí sídel a stabilizovaných oddělených lokalit, resp. jednotlivých pozemků a staveb na nich. 

Hlavním cílem navrhovaného rozvoje systému veřejných prostranství obce Ohníč je důsledné zajištění návaznosti nově 
navrhovaných veřejných prostranství na stávající stabilizovaná veřejná prostranství. Cílem je zajistit vizuální, 
prostorovou i provozní kontinuitu systému veřejných prostranství a všech jeho prvků, zejména lineárních (ulic), jako 
předpoklad pro zajištění optimální prostupnosti území obce a jako předpoklad eliminace vzniku neprostupných 
a veřejnosti nepřístupných enkláv. Zvláštní důraz je tak kladen na zajištění kontinuity uliční sítě a na veřejnou pěší 
a cyklistickou prostupnost území sídel a na zajištění pěších a cyklistických vazeb veřejných prostranství sídel na volnou 
krajinu. 

k § D58 

Důvodem pro možnost umisťovat nových ploch veřejných prostranství i v plochách jiného způsobu využití je 
podrobnost zpracování ÚP. Ne všechna veřejná prostranství je s ohledem na měřítko zpracování ÚP možné či nutné 
vymezit samostatnou plochou veřejného prostranství. Jako samostatné plochy veřejných prostranství by měla být 
vymezena v ÚP všechna ta veřejná prostranství, která jsou zásadní pro fungování systému veřejných prostranství jako 
celku. Ostatní veřejná prostranství je legitimní integrovat do ploch s jiným způsobem využití. To přirozeně nevylučuje 
reálné užívaná takových ploch jako veřejných prostranství. 

Důvodem tohoto ustanovení je dále umožnit zpřesnit veřejná prostranství v navrhovaných plochách změn teprve 
v podrobnějším stupni dokumentace (územní studie, regulační plán, územní řízení), podle podrobné znalosti území 
a kontextu příslušných ploch změn. 

k § D59 

V ustanovení § D60 jsou vymezeny jednotlivé záměry nových ploch veřejných prostranství. Primárním důvodem tohoto 
ustanovení je deklarace, že předmětné záměry jsou součástí systému veřejných prostranství na území obce. 

Podrobné odůvodnění vymezení jednotlivých ploch změn veřejných prostranství je uvedeno v odůvodnění § C16 tohoto 
Odůvodnění ÚP Ohníč.  

k § D60 

Pro vyjasnění režimu možné výstavby v plochách veřejných prostranství jsou v ÚP Ohníč zavedeny pojmy drobné 
architektury a drobných objektů občanského vybavení. Primárním zájmem u veřejných prostranství je zajištění jejich 
volné přístupnosti a nezastavěnosti (kromě staveb DI a TI). Nicméně určité typy staveb jsou v těchto plochách žádoucí, 
neboť mohou zvyšovat estetickou či uživatelskou hodnotu veřejných prostranství. Právě tyto stavby jsou definovány ve 
výše vymezených pojmech a v tomto pravidle je stanovena konkrétní podmínka pro jejich umísťování.  
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G.6. Koncepce uspořádání krajiny  

G.6.1. Koncepce uspořádání krajiny 

k § E01 

Sídla Ohníč a Dolánky leží v údolí řeky Bíliny, která je osou celého krajinného prostoru. Údolí je střídavě úzké a hluboce 
zaříznuté, střídavě široce otevřené. V krajině se střídá mozaika lesů a trvalých travních porostů středního až většího 
měřítka. Krajinná zeleň je spíše roztptýlena, případně tvoří vegetační doprovod řeky Bíliny a cest.  

Křemýž a Pňovičky leží na mírně zvlněné náhorní plošině rozkládající se nad řekou Bílinou.  Krajina kolem Křemýže a 
Pňoviček je zemědělská, tvořená trvalými travními porosty nebo ornou půdou. Je zde však také velké množství drobných 
lesních ploch a menších i větších ploch krajinné zeleně, které kolem sídel Křemýž a Pňovičky vytvářejí jakýsi 
fragmentovaný prstenec. Tato krajinná zeleň přináší do zemědělské krajiny ekostabilizační a regulační funkce. Má 
charakter stepních lad případně fragmentů starých vysokokmenných sadů zarůstajících náletovými dřevinami. Přítomny 
jsou také meze, remízy, vegetační doprovody lesních cest a okraje lesů. Tato krajinná zeleň spolu s lesy tvoří kostru 
ekologické stability území okolo Křemýže. Větší lesní celek se nachází ve východní části v lokalitě Na Lánech. Les je 
převážně listnatý, hlavními dřevinami jsou dub letní a javor babyka (Quercus robur, Acer campestre).  

Kostru ekologické stability v okolí Ohníče a Dolánek tvoří zejména lesní porosty, řeka Bílina a krajinná zeleň kolem 
Dolánek a v nivě řeky Bíliny. Lesní porosty jsou zejména listnaté, převažuje dub letní (Qurecus robur) a javor babyka 
(Acer campestre). 

k § E02 

Plocha nivy slouží jako přirozená plocha rozlivu při povodních. Pokud má přírodní či přírodě blízký charakter má vysokou 
hodnotu jako cenný biotop a zároveň velkou schopnost retence a akumulace vody.  Snižuje tak riziko sucha, zmenšuje 
a zpomaluje povodňovou vlnu a snižuje ohrožení území povodní níže po proudu.  

Břehy řeky Bíliny jsou opevněné kamenným záhozem. Kamenný zához je dnes již většinou zahliněn a zarosten vegetací 
a je již velmi málo patrný. Doprovodná vegetace toku je fragmentovaná. Pokud existuje, je tvořena jilmem (Ulmus sp.), 
vrbou bílou (Salix alba) a dubem letním (Quercus robur), případně novou výsadbou různých druhů dřevin.  

Niva v blízkosti lomu u Dolánek je degradovaná. Dříve byla tvořena vlhkými loukami, nyní je však zavezena štěrkem a 
skladuje se zde a nakládá materiál z kamenolomu v Dolánkách. V důsledku těchto úprav je zcela zničen původní nivní 
biotop a vytváří se druhotný biotop s xerofytními znaky.  Rozliv vody je umožněn, ale výrazně je omezena její dlouhodobá 
retence. Při velkých záplavách hrozí odnos části skladovaného materiálu a jeho akumulace níže po proudu. Důsledkem 
může být zablokování zúžených míst a změna v rozlivových poměrech v nižší části toku. Proto je navrženo převedení 
těchto ploch do ploch přírodních – krajinná zeleň a umožněna její řízená revitalizace či přirozená přeměna postupnou 
sukcesí plochy. 

Niva je v těchto místech ze své druhé strany vymezena fragmenty bývalého náhonu vedoucího do mlýna v Dolánkách. 
Náhon je částečně zavalen, zazeměn a zarostlý vegetací. Převažuje javor babyka (Acer camepstre). Náhon je zařazen do 
ploch přírodních – krajinná zeleň. V případě zájmu je možné v rámci této plochy náhon obnovit. 

Dále proti proudu směrem k Ohníči pokračuje niva po obou stranách řeky Bíliny. Nivu tvoří jednak extenzivně a 
intenzivně udržované louky s vtroušenými dřevinami, jednak extenzivně udržované eutrofizované podmáčené louky 
s výskytem orobince (Typha sp.) a ostřice (Carex sp.) a zbytky náhonu s vegetačním doprovodem vrby bílé (Salix alba). 
Tento typ nivy je z hlediska akumulace a retence vody v krajině výrazně příznivější než zavezená niva u Dolánek. 

Mezi Ohníčem a mlýnem Křemýž má niva převážně charakter extenzivně udržovaných trvalých travních porostů 
s náletem dřevin. V některých svých částech je niva silně eutrofizována a degradována a není zde vyvinuté lužní 
společenstvo ani druhotná společenstva vlhkých a podmáčených luk. Přesto je to cenné území pro rozliv a částečnou 
retenci vody při záplavách. 

k §§ E03 – E04 

Úrodné, vysoce kvalitní zemědělské půdy půd I. a II. třídy ochrany se nacházejí převáženě na západ od sídla Křemýž. 
Tyto půdy jsou nespornou hodnotou chráněnou podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, 
kterou je nutné chránit s ohledem na její mimořádně vysokou úrodnost jako jeden ze společenských statků. Na druhou 
stanu je nutné chránit zemědělskou půdu před její degradací například větrnou a v případě obce Ohníč především před 
vodní erozí a je třeba vytvářet podmínky pro optimální zadržování vody v zemědělské krajině jako prevenci před jejím 
vysycháním. K tomu napomáhají všechny ekologicky stabilní plochy a plošky v rámci ploch zemědělské půdy. 



 odůvodnění návrhu pro opakované veřejné projednání | Územní plán Ohníč 

 

   šindlerová  I  felcman | 155 

Přírodě blízké plochy nejen že mohou chránit zemědělskou půdu před erozními riziky, ale obecně zvyšují ekologickou 
stabilitu krajiny. Volná krajina tak lépe plní své mimoprodukční funkce, typicky jde o funkci estetickou, poskytování 
prostoru pro neprodukční rostliny a živočichy apod. Všechny zásahy v krajině zvyšující ekologickou stabilitu v krajině jsou 
tak obecně přípustné. 

k § E05 

Veřejně přístupná cestní síť v krajině slouží, kromě dopravní obslužnosti pozemků ve volné krajině také jako základní 
systém pro každodenní rekreaci realizovanou pěším a cyklistickým pohybem v krajině, tedy mimo zastavěná území sídel. 
Tento systém je proto žádoucí chránit a dále rozvíjet a tím dále zlepšovat podmínky každodenní rekreace obyvatel obce 
Ohníč. 

Požadavek na ochranu stávajících cest umožňujících bezpečný průchod krajinou a na vytváření nových cest v krajině, je-
li to nezbytné, vyplývá z § 3 odst. 5 Vyhlášky č. 501/2006 Sb. 

k § E06 

Významnými hodnotami z hlediska krajinného rázu a typické pro toto území jsou zalesněné svahy či svahy s trvalými 
travními porosty a zalesněné horizonty. Výraznou přírodní dominantu představuje zalesněný vrch v ohybu řeky Bíliny u 
Karoliny s kótou 258 m.n.m.  Řeka Bílina a její niva tvoří osu území. Hodnotami krajinného rázu jsou také plochy krajinné 
zeleně, zejména fragmentovaný prstenec kolem sídel Křemýž a Pňovičky a aleje podél cest, zejména účelových 
komunikací. Z tohoto důvodu je v ÚP navržena jejich ochrana a další rozvoj. 

Charakteristické a velmi výrazné jsou dálkové a velmi působivé panoramatické podhledy z většiny území místa 
krajinného rázu Křemýž. Směrem na jih a jihovýchod lze vidět zalesněné hřebeny Českého středohoří, včetně Milešovky. 
Na severu a severozápadě jsou vidět Krušné hory a na jihozápad a západ od hřbitova je pak viditelná Podkrušnohorská 
pánev s typickými projevy těžby hnědého uhlí, na horizontu za ní pak opět Krušné hory. 

G.6.2. Vymezení ploch v krajině a podmínky pro změnu jejich využití  

k §§ E07 – E15 

Z hlediska koncepce uspořádání krajiny je nutné ve volné krajině, tedy mimo zastavěné území a zastavitelné plochy, 
vymezit plochy s rozdílným způsobem využití. 

Dle ZÚR Ústeckého kraje má krajina na území obce Ohníč lesozemědělský charakter. Nepřevažuje zde tedy výrazně 
jeden typ kultury, ale vyváženě se střídají lesní celky se zemědělskou půdou. 

Plochy zemědělské jsou vymezeny proto, že jejich primární funkcí je produkční funkce. Jsou vymezeny dvě samostatné 
plochy, jednak plochy zemědělské (NZ) umožňující veškerou zemědělskou produkci a jednak plochy zemědělské – louky 
a extenzivní sady (NZt). Tato plocha (NZt) umožňuje produkční využití půdy jako trvalé travní porosty či sady jejichž 
podrost je na celé ploše sadu trvalý travní porost či jiné vytrvalé byliny a dřeviny. Vymezením těchto ploch a vytvořením 
prostorově spojitého systému ekologicky stabilnějších ploch územní plán naplňuje požadavky zadání ÚP na přispění 
územního plánu k dosažení relativně vyváženého poměru ekologicky stabilních a ekologicky labilních ploch a zároveň 
naplňuje požadavek na krajinu, která má sloužit jak k výrobě, tak i jako kvalitní rekreační zázemí sídla. Důvodem je 
zejména protierozní a částečně protipovodňová funkce. 

Zemědělská půda (zejména však orná půda, ale také vinice, chmelnice, sady na herbicidním úhoru apod.) poskytuje jen 
málo dalších ekosystémových služeb. Převážně jsou to plochy ekologicky nestabilní či málo ekologicky stabilní. Avšak i 
zemědělská produkce potřebuje ekosystémové služby ekologicky stabilnějších ekosystémů – především služby 
stabilizační a regulační (ovlivňování klimatu – vlhkost vzduchu, rychlost proudění větrů; regulaci hydrologického cyklu, 
opylování apod.). Zároveň krajina jako celek má umožňovat život a migraci různých organismů. Z tohoto důvodu jsou v 
rámci zemědělské produkce vyloučeny negativní zásahy do ekologicky stabilnějších prvků krajiny, byť jsou na 
zemědělské půdě. 

Samostatné vymezení ploch lesa vychází z toho, že podléhají ochraně jako významné krajinné prvky ze zákona (zákon 
114/ 1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny) a ochraně a managementu podle lesního zákona (zákon 289/1995 Sb., o 
lesích). Primární funkce je u hospodářských lesů produkční. Protože jsou však středně až velmi ekologicky stabilní, 
poskytují kromě produkce další významné množství ekosystémových služeb. Z těchto důvodů je nevhodné měnit lesní 
plochy na kultury s nižší ekologickou funkcí. Na území Ohníče jsou všechny plochy lesa z důvodu jejich polohy 
v ochranném pásmu zdroje přírodních minerálních vod Lázní Teplice zařazeny do kategorie lesa zvláštního určení. 
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Plochy krajinné zeleně nemají na rozdíl od ploch lesů a zemědělských ploch primárně produkční funkci. Jejich hlavní 
význam spočívá v ekostabilizačních a regulačních službách. Zároveň často mají také rekreační a estetickou funkci. 
Z těchto důvodů je nevhodné měnit krajinnou zeleň na kultury s nižší ekologickou funkcí. Ekostabilizační a regulační 
funkce lesa jsou podobné nebo vyšší, proto lze krajinnou zeleň převádět do lesních ploch. Výjimkou jsou prvky ÚSES, 
jejichž cílový stav není les. 

Vodní plochy a vodní toky se svým charakterem liší od předchozích ploch, a proto jsou vymezovány samostatně. Jejich 
primární funkce mohou být rozmanité, od funkce produkční přes rekreační až po ekostabilizační a regulační. Stejně jako 
lesy podléhají ochraně jako významné krajinné prvky ze zákona (zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny). Pro 
zlepšení ekostabilizačních a regulačních funkcí a zvýšení protipovodňové ochrany jsou vodní tok z Pňoviček ústící do 
Křemýžského potoka a část Křemýžského potoka od Tuchlovského zámku po Tuchlovské rybníky navrženy k revitalizaci. 
Obecně je zajištěna ochrana vodního režimu vodních ploch a toků na území obce, a to umožněním udržování a zakládání 
břehových porostů, jejichž konkrétní vymezení je pod podrobností ÚP. Tímto ustanovením je obecně připuštěno, aby 
přírodě blízké břehové porosty byly podél břehu jakékoliv vodní plochy či toku zakládány a pokud již existují, pak i 
důsledně chráněny. 

Aby mohly výše uvedené plochy NZ, NZt, NL, NK, W fungovat, musí především existovat a dále musí být v dobrém stavu. 
Z tohoto důvodu je v těchto plochách až na výjimky (definované v podmínkách využití ploch s rozdílným způsobem 
využití) zakázáno umisťovat jakékoliv stavby, s některými výjimkami stanovenými v souladu s § 18 odst. 5 stavebního 
zákona. 

Krajina má důležitou rekreační funkci tvořenou dvěma základními faktory – přírodě blízkými plochami (les, krajinná 
zeleň), jež jsou cílem každodenní pěší či cyklistické rekreace a průchodností krajiny tvořenou systémem cest. Aby byly 
vytvořeny podmínky pro dobrou průchodnost krajiny, jsou cesty, které neslouží jen zemědělské výrobě, ale také pro pěší 
a cyklisty vymezeny v samostatných plochách veřejných prostranství (PV). 

G.6.3. Územní systém ekologické stability 

k §§ E16 – E19  

Územní systém ekologické stability (ÚSES) je definován jako „vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, 
avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Rozlišuje se místní, regionální a nadregionální 
systém ekologické stability“ zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny). 

Cílem ÚSES je podporovat obnovu genofondu, podporovat ekologickou stabilitu území a polyfunkční využívání krajiny 
(Löw a spol., 1995: Rukověť projektanta místního ÚSES, Brno: nakladatelství Doplněk). 

Územní plán vymezuje ÚSES tak, aby byl prostorově spojitý a aby jeho prostorové parametry odpovídaly metodice. 
Z hlediska územního plánování představuje ÚSES jeden z limitů využití území.  

Vymezení ÚSES na regionální úrovni vychází ze Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje (2011), Plánu ÚSES Ústeckého 
kraje (Fridrich, 2009) a z návrhu Plánu společných zařízení KPÚ Křemýž (Geodézie Ledeč nad Sázavou, 06/2016). 

Vymezení místního ÚSES (na lokální úrovni) vychází z Plánu ÚSES Ústeckého kraje (Fridrich, 2009). 

Označení prvků regionálního ÚSE je dle ZÚR Ústeckého kraje (2011), označení lokálního ÚSES je samostatným označením 
územního plánu. 

Nadregionální ÚSES 

Nadregionální biokoridory a biocentra se na území obce Ohníč nenachází.  

Regionální ÚSES 

Na území obce Ohníč se vymezuje část regionálního biocentra 1698 Husův vrch. Druhá, větší část, RBC 1698 se nachází 
na území Hostomic. Z regionálního biocentra vychází regionální biokoridor RBK 564, který vede lesními porosty nad 
údolím řeky Bíliny východě od sídla Křemýž.   

Regionální biokoridor 569 vede od LBC 6 U Bíliny lesními porosty směrem k obci Světec. Dále pak pokračuje 
k nadregionálnímu biocentru NRBC 17 Milešovka. 

Tyto dva regionální biokoridory RBK 564 a RBK 569 propojují Krušné hory s Českým středohořím. 

RBC 1698 Husův vrch 

RBC je reprezentativní, na území obce Ohníč funkční. Rozloha RBC v řešeném území činí 9,6 ha.  
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Charakteristika: na území obce Ohníč je tvořeno převážně loukou, drobnými lesními porosty a stepními lady zarůstající 
sukcesí dřevin, zejména šípkovou růží (Rosa canina), hlohem (Crategus monogyna), trnkou (Prunus spinosa), javorem 
babykou (Acer campestre) apod., nálety jasanu (Fraxinus excelsior), dubu (Quercus robur), javorů (Acer platanoides). 
Lesíky jsou tvořeny převážně dubem letním (Quercus robur) a vtroušeně javorem babykou (Acer campestre), javorem 
mléčem (Acer platanoides), habrem obecným (Carpinus betulus). 

Návrh RBC 1698 vychází ze ZÚR Ústeckého kraje a z návrhu Plánu společných zařízení KPÚ Křemýž (Geodézie Ledeč nad 
Sázavou, 06/2016) Na západě navazuje na již vymezenou část RBC 1698 na území obce Hostomice.  

RBK 564 Husův vrch – Bílina u Rtyně 

RBK je na území obce Ohníč převážně funkční. 

Charakteristika: na území obce Ohníč vstupuje RBK 564 z území obce Bžany severně od kamenolomu v Pňovičkách a 
dále na západ sleduje svahy nad údolím Bíliny s listnatými lesními porosty tvořenými převážně dubem letním (Quercus 
robur) a vtroušeně javorem babykou (Acer campestre), javorem mléčem (Acer platanoides), habrem obecným (Carpinus 
betulus). V západní části území, v návaznosti na RBC 1698 Husův vrch, je tvořen převážně křovinobylinnými lady a 
loukami. 

Návrh RBK 564 vychází ze ZÚR Ústeckého kraje a z Plánu ÚSES Ústeckého kraje (Fridrich, 2009). Na západě navazuje na 
již vymezenou část RBK 564 na území městyse Hostomice. 

RBK 569 Milešovka – RBK 564  

RBK 569 je na území obce Ohníč funkční. 

Charakteristika: na území obce Ohníč vstupuje RBK 569 z obce Bžany podél řeky Bíliny a v její nivě. Poté je opět přerušen 
správním územím obce Bžany. Na území obce Ohníč pak pokračuje lesními porosty na svazích údolí bezejmenného 
občasného pravostranného přítoku řeky Bíliny. Lesní porost je tvořen převážně dubem letním (Quercus robur) 
a vtroušeně javorem babykou (Acer campestre), javorem mléčem (Acer platanoides), habrem obecným (Carpinus 
betulus). 

Návrh RBK 564 vychází ze ZÚR Ústeckého kraje a z Plánu ÚSES Ústeckého kraje (Fridrich, 2009). Na východě navazuje na 
již vymezenou část RBK 569 na území obce Bžany, na jihu na lokální biocentrum LBC 569_L1 vložené do RBK 569 na 
území obce Světec. 

Lokální ÚSES 

Regionální ÚSES je doplněn sítí lokálních biocenter (LBC) a biokoridorů (LBK). 

LBC 2, LBC 3 a LBC 4 jsou vložená biocentra do RBK 564 Husův vrch – Bílina u Rtyně. 

LBC 6 je vložené biocentrum do uzlu – místa propojení RBK 564 Husův vrch – Bílina u Rtyně a do RBK 569 Milešovka – 
RBK 564.  

LBC 7 je vložené biocentrum do RBK 569 Milešovka – RBK 564.  

Lokální biokoridor LBK 1 a lokální biocentrum LBC 1 jsou napojeny na soustavu lokálního ÚSES na území městyse 
Hostomice a obce Kladruby. LBK 2, LBK 3 a LBC 6 propojuje lokální ÚSES Hostomic a Ohníče na RBK 566 a 569.  

LBK 4 propojuje RBK 564 Husův vrch – Bílina u Rtyně s ÚSES na území obce Kladruby. Návaznost LBK 4 na místní ÚSES 
na území obce Kladruby je zajištěn v souladu s platným ÚP Kladruby (vydaný 2018). 

LBC 1 Tuchlovské rybníky 

LBC je reprezentativní, je částečně funkční. Rozloha LBC v řešeném území činí 2,5 ha. 

Charakteristika: LBC je tvořeno vodním tokem, vodní plochou a jejich vegetačním doprovodem, na části území je 
extenzivní trvalý travní porost se sukcesními dřevinami. Bylinný doprovod vodního toku je převážně nitrofilní, 
ruderalizovaný, vzrostlou doprovodnou vegetaci tvoří převážně vrba bílá (Salix alba). 

Návrh LBC 1 vychází z Plánu ÚSES Ústeckého kraje (Fridrich, 2009). 

LBC 2 Na pískách 

LBC je reprezentativní, je funkční. Rozloha LBC v řešeném území činí 3 ha. 

Charakteristika: LBC je tvořeno zejména listnatým lesním porostem s převahou dubu letního (Quercus robur) a 
vtroušeně javoru babyky (Acer campestre), javoru mléče (Acer platanoides), habru (Carpinus betulus). Částečně je 
biocentrum tvořeno také intenzivně obhospodařovanou loukou a pásem křovin. 
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LBC je tvořeno lesním porostem, loukou a dřevinami ekotonálního charakteru. 

Návrh LBC 1 vychází z Plánu ÚSES Ústeckého kraje (Fridrich, 2009). 

Podmínka zajištění podmínek pro výskyt zvláště chráněného druhu hlaváčku jarního vyplynula z požadavku dotčeného 
orgánu uplatněného v rámci společného jednání o UP Ohníč.  

LBC 3 Pod ořechovkou 

LBC je reprezentativní, je funkční. Rozloha LBC v řešeném území činí 6,5 ha. 

Charakteristika: LBC je tvořeno listnatým lesním porostem s převahou dubu letního (Quercus robur) a vtroušeně javoru 
babyky (Acer campestre), javoru mléče (Acer platanoides), habru (Carpinus betulus). 

Návrh LBC 1 vychází z Plánu ÚSES Ústeckého kraje (Fridrich, 2009), přesné umístění upraveno na základě vedení trasy 
RBK 564. 

LBC 4 Na lánech 

LBC je reprezentativní, je funkční. Rozloha LBC v řešeném území činí 9,6 ha. 

Charakteristika: LBC je tvořeno listnatým lesním porostem s převahou dubu letního (Quercus robur) a vtroušeně javoru 
babyky (Acer campestre), javoru mléče (Acer platanoides), habru (Carpinus betulus). 

Návrh LBC 1 vychází z Plánu ÚSES Ústeckého kraje (Fridrich, 2009). 

LBC 6 U Bíliny 

LBC je reprezentativní, je funkční. Rozloha LBC v řešeném území činí 6,9 ha. 

Charakteristika: LBC je tvořen vodním tokem řeky Bíliny a fragmenty jejího dřevitého vegetačního doprovodu s výskytem 
vrby bílé (Salix alba). Součástí jsou také extenzivní louky s vtroušenými sukcesními dřevinami a podmáčené louky 
s fragmenty břehového porostu bývalého náhonu tvořenými převážně vrbou bílou (Salix alba). 

Návrh LBC 1 vychází z Plánu ÚSES Ústeckého kraje (Fridrich, 2009). 

LBC 7 Ohníčský les 

LBC je reprezentativní, je funkční. Rozloha LBC v řešeném území činí 14 ha. 

Charakteristika: LBC je tvořeno zejména listnatým lesním porostem s převahou dubu letního (Quercus robur) a 
vtroušeně javoru babyky (Acer campestre), javoru mléče (Acer platanoides), habru (Carpinus betulus). Část biocentra 
tvoří strmé údolí občasného vodního toku s výskytem javoru mléče (Acer platanoides), lípy srdčité (Tilia cordata) a buku 
(Fagus sylvtica). V jižní části vede vedení vysokého napětí 220 kV. V jeho ochranném pásmu jsou dřeviny vysekávány na 
výšku max. 3 m. 

Návrh LBC 1 vychází z Plánu ÚSES Ústeckého kraje (Fridrich, 2009), avšak je posunut tak, aby navazoval na lokální 
biocentrum RBk 569_L1 na území obce Světec. 

LBK 1 Kladrubský potok 

LBK je částečně funkční.  

Charakteristika: LBK je tvořen Kladrubským potokem. Tok je regulovaný, u Tuchlovského zámku zatrubněný. Břehy 
potoka jsou zarostlé ruderální nitrofilní vegetací, místy se vyskytují náletové dřeviny. 

Návrh LBK 1 vychází z Plánu ÚSES Ústeckého kraje (Fridrich, 2009) a navazuje na lokální biokoridor jak na území městyse 
Hostomice, tak obce Kladruby. 

LBK 2 Bílina u Ohníče 

LBK je částečně funkční.  

Charakteristika: LBK je tvořen upraveným tokem Bíliny, bylinným vegetačním doprovodem, převážně nitrofilním a 
ruderalizovaným, a fragmenty jejího vegetačního doprovodu z náletů křovin a lužních dřevin např. vrby bílé (Salix alba), 
Část vegetačního doprovodu je dosázena pestrou směsí mladých listnatých dřevin. 

Navazující niva má převážně charakter intenzivně a extenzivně udržovaných trvalých travních porostů s náletem dřevin. 
V některých částech je eutrofizovaná a degradovaná. V sídle do nivy zasahují zahrady a zástavba. 

Návrh LBK 2 vychází z Plánu ÚSES Ústeckého kraje (Fridrich, 2009). 
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LBK 3 Bílina u Dolánek 

LBK je částečně funkční.  

Charakteristika: LBK je tvořen řekou Bílinou a jejím vegetačním doprovodem. Na pravém břehu je vegetační doprovod 
převážně keřový s výskytem brslenu evropského (Eonymus europaeus), na levém břehu je rozvinuté i stromové patro 
s výskytem dubu letního (Quercus robur), jilmu (Ulmus), vrby bílé (Salix alba). 

Návrh LBK 3 vychází z Plánu ÚSES Ústeckého kraje (Fridrich, 2009). 

LBK 4 Na lánech-Kladruby 

LBK je funkční.  

Charakteristika: LBK vede přes hřeben vrchu na východě od sídla Křemýž. Je tvořen listnatým lesním porostem 
s převahou dubu letního (Quercus robur) a vtroušeně javoru babyky (Acer campestre), javoru mléče (Acer platanoides), 
habru (Carpinus betulus). 

Návrh LBK 4 vychází z potřeby propojit RBK 564 s lokálním ÚSES Kladrub. Návaznost LBK 4 na lokální biokoridor na území 
obce Kladruby je zajištěna, a to v souladu s platným ÚP Kladruby. 

k §§ E20 – E25  

Doplněna jsou společná ustanovení, která upřesňují režim v plochách ÚSES. Především jde o jednoznačnou deklaraci 
specifického režimu v plochách ÚSES oproti obecnému ustanovení § 18 odst. 5 Stavebního zákona, dále stanovení 
striktního režimu ve vztahu k oplocování, způsobu hospodaření a krajinného managementu v plochách ÚSES a upřesnění 
nakládání s plochami vodních ploch a toků. Všechna tato pravidla nastavují specifický režim v plochách ÚSES, primárně 
určených pro přírodní funkce. 

Podrobné odůvodnění vymezení jednotlivých ploch změn v krajině pro založení nebo zajištění úplné funkčnosti 
jednotlivých prvků ÚSES je uvedeno v odůvodnění § C21 a § C24 tohoto Odůvodnění ÚP Ohníč.  

G.6.4. Prostupnost krajiny a její rekreační využívání 

k §§ E26 – E30  

Obec Ohníč leží v lesozemědělské krajině. Hlavním rekreačním zázemí sídel jsou lesní celky, na jihu navazující na sídlo 
Ohníč a na východě v pěší dostupnosti od sídla Křemýž. Avšak díky přítomnosti řeky Bíliny, mozaice lesů, trvalých 
travních porostů a prvků krajinné zeleně, jež je přítomna mezi plochami orné půdy v okolí Křemýže, má krajina silný 
rekreační potenciál jako celek. Z tohoto důvodu je velmi důležité zpřístupnění krajiny  pro pěší a cyklistický pohyb.  

Stávající cestní síť vznikla primárně jako obsluha území a zajišťuje základní propojení sídel a samot navzájem a sídel 
a jejich přírodního rekreačního zázemí. Tato cestní síť se paprsčitě rozbíhá ze sídel Ohníč, Křemýž a částečně Dolánky. 
Kromě ní však mezi zámeckým parkem v Křemýži a bývalým loveckým zámečkem Tuchlov (dnes dětský domov) existuje 
také záměrně komponovaný cesta, vytvářející osu v krajině. 

Podél všech těchto cest v zemědělské krajině lze najít fragmenty hrušňových alejí. Většina těchto alejí je zarostlá 
v náletu, stromy jsou neudržované, v některých případech odumřelé. Pouze v jenom případě – cesta ze zámeckého 
parku k zámku v Tuchlově – je část aleje ošetřována a využívána. 

Nově navrhované cesty výše uvedená propojení zlepšují a posilují, případně vytváří propojení nová. Vymezení části 
nových cest vychází ze schváleného Plánu společných zařízení KPÚ Ohníč: Aktualizace 2 po návrhu nového uspořádání 
pozemků (Alinex, 11/2015) a dále z návrhu Plánu společných zařízení KPÚ Křemýž (Geodézie Ledeč nad Sázavou, 
06/2016). Vymezení ostatních nových cest vychází z potřeby zlepšit dostupnost mezi jednotlivými sídly (především 
propojení Křemýž – Dolánky, Křemýž – Karolína, Křemýž – Hostomice, Karolína – Dolánky), zlepšit přístupnost přírodního 
rekreační zázemí obce a zároveň cestní síť zokruhovat. Většina navrhovaných cest vede v původní historické stopě, 
zachycené v mapách stabilního katastru a na dosud katastrovaných pozemcích, většinou ve vlastnictví obce Ohníč. 
Novým koridorem dopravy cyklistické 01-X se má zpřístupnit niva řeky Bíliny pro pěší a cyklistický pohyb. Vytváří se tak 
podmínky pro využití krajiny nejen pro zemědělskou a lesnickou produkci, ale také pro každodenní pěší či cyklistickou 
rekreaci. Z hlediska této rekreace je významná také přítomnost, kvalita a rozložení nástupních bodů na okraji sídel. 

Ochrana a rozvoj cestní sítě je v souladu s požadavkem zadání ÚP na ochranu prostupnosti krajiny jako hodnoty území 
a zároveň naplňuje jeho požadavek na krajinu jako kvalitní rekreační zázemí sídla. 

Požadavek na ochranu stávajících cest umožňujících bezpečný průchod krajinou a na vytváření nových cest v krajině, je-
li to nezbytné, vyplývá z § 3 odst. 5 Vyhlášky č. 501/2006 Sb. 
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k § E31  

ÚP Ohníč vymezuje koncepční prvek stromořadí /aleje podél cesty / silnice. Stromořadí je prvkem, který nelze v měřítku 
ÚP vymezovat plošně. Z toho důvodu je využit nástroj koncepčního charakteru, kdy je podél cest, kde stromořadí či aleje 
existují, a kde bylo odborně vyhodnoceno jako žádoucí doplnění nových stromořadí i alejí, vymezen tento liniový 
překryvný prvek. V rámci jeho vymezování se vycházelo z hierarchizace cestní sítě na území obce – u významnějších cest 
bylo navrženo oboustranné stromořadí (tedy alej), u méně významných cest pouze jednostranné stromořadí. Funkcí 
stromořadí v krajině je zvýšit uživatelskou kvalitu cest, zajistit stín pro pěší a cyklisty, ochlazovat a zvlhčovat vzduch, 
přičemž stromořadí mají také významnou estetickou a kompoziční funkci. 

K vymezenému koncepčnímu prvku je v § E31 stanoven soubor pravidel, které by měly být aplikovány v navazujících 
řízeních (v rámci umístění nových cest, jejich rekonstrukcí, změn využití pozemků na okolních polích apod.). Tento 
soubor pravidel se uplatňuje jak vůči realizaci navrhovaných stromořadí, tak ochraně těch stávajících. 

k § E32 

V ustanovení je jasně deklarován režim nezastavěného území, v němž je mnohdy extenzivně vykládáno ustanovení § 18 
odst. 5 Stavebního zákona a jsou do něj umístěny rekreační objekty. Takové praxi je tímto ustanovením výslovně 
zamezeno. V nezastavěném území je možné umísťovat pouze objekty pro rekreaci nepobytovou, typicky informační 
zařízení, posezení, přístřešky apod. 

k §§ E33 – E34 

ÚP Ohníč rovněž reguluje možnost oplocení pozemků v krajině. Za „oplocení“ nejsou považovány oplocenky na PUPFL 
a dočasná oplocení pastvin pomocí ohradníku či dřevěných bradel, tj. ohrazení pro pastvu hospodářských zvířat a koní 
nebo lesnických oplocenek pro zajištění nových výsadeb dřevin v plochách ÚSES. Ani tyto však nesmí narušovat síť 
místních a účelových komunikací a bránit volné migraci živočichů a průchodnosti krajinou. 

G.6.5. Protipovodňová opatření 

k §§ E35 – E39 

Cílem protipovodňových opatření je zejména umožnění rozlivu vod bez škod na životech a zdraví obyvatel a bez škod na 
majetku. Také z tohoto důvodu nebyla v nivě Bíliny vymezena žádná rozvojová plocha pro zástavbu (zastavitelná plocha 
85-Z je toliko potvrzením skutečného využití plochy, v níž je provozovaný areál drobné výroby, avšak stavby v areálu 
nejsou zapsány v katastru nemovitostí, proto pozemek nelze zahrnout do zastavěného území vymezeného dle § 58 
stavebního zákona. 

Kromě možnosti rozlivu vody je cílem protipovodňových opatření udržení či snížení, a především zpomalení 
povrchového odtoku dešťové vody oproti současnému stavu. Rychlý a velký povrchový odtok dešťové vody ať již z polí, 
zpevněných ploch či kanalizace totiž může přispívat ke zvětšení povodňové vlny dále po proudu. Největší vliv na množství 
a rychlost odtoku dešťových srážek má zejména druh povrchu, délka a sklon svahu. Proto je třeba zachovat a rozšířit 
stávající zejména rozlohu lesů (NL) a krajinné zeleně (NK), eventuálně také ploch zemědělských – louky a extenzivní sady 
(NZt), které zpomalují povrchový odtok dešťové vody a zvyšují retenční a akumulační kapacitu krajiny.  

Zpomalení a snížení povodňové vlny zajišťuje také přirozený meandrující vodní tok s nezpevněným korytem a širokou 
funkční nivou, která umožňuje rozliv vody a její retenci a akumulaci. Nejvhodnější jsou přírodní a přírodě blízké biotopy 
lužních lesů adaptované na periodické záplavy, případně sekundární biotopy vlhkých luk.  

Z těchto důvodů je umístění deponie štěrku a manipulační plochy v nivě řeky Bíliny u kamenolomu Dolánky zcela 
nevhodné. Při povodni také hrozí odnos sypkého štěrku a jeho nevhodná akumulace níže po proudu. Proto je navržena 
změna těchto ploch na krajinnou zeleň a v nivě řeky Bíliny jsou vymezeny plochy krajinné zeleně (NK) a plochy 
zemědělské – louky a extenzivní sady (NZt).  

Výjimku tvoří již stávající zástavba. Avšak i zde byla v aktivní zóně mezi vodní tok (W) a zástavbu vložena plocha krajinné 
zeleně (NK) nebo plochy zemědělské – louky a extenzivní sady (NZt). Důvodem je bezpečné umožnění rozlivu vody při 
menších záplavách, zlepšení umožnění přístupu k řece a zlepšení ekologické stability břehových porostů. 

Z důvodů zlepšení ekologické stability a protipovodňovému efektu je navržena revitalizace části Kladrubského potoka 
mezi Tuchlovským zámkem a Tuchlovskými rybníky a jeho levého přítoku od Pňoviček.  

Vymezení záplavového území Q100, aktivní zóny záplavového území a území zvláštní povodně pod vodním dílem nádrž 
Všechlapy vychází z územně analytických podkladů ORP Bílina z roku 2016. 
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G.6.6. Protierozní opatření 

k §§ E40 – E44  

Protierozní ochrana zemědělské půdy je důležitým faktorem pro ochranu tohoto neobnovitelného přírodního zdroje. 

Riziko vodní eroze je vysoké především na svazích údolí Bíliny a na svazích vrchu u Křemýže. Na části těchto ploch se 
v současné době nacházejí lesní porosty, porosty krajinné zeleně a trvalé travní porosty, které riziko eroze omezují. 
Z tohoto důvodu se vylučuje jejich přeměna na kultury s nižším ochranným faktorem vegetace.  

Jako částečná protierozní ochrana slouží všechny části cest s vegetačním doprovodem včetně příkopů, které jsou kolmo 
či šikmo ke spádnici a přerušují délku svahu. Za účelem posílení protierozního efektu vegetačního doprovodu cest jsou 
vymezeny v § E43 nové plochy. 

Územní plán na orné půdě nenavrhuje žádná speciální protierozní opatření. Protierozní ochrana by měla být řešena 
v rámci dobré zemědělské praxe, a to zejména na jih a jihozápad o sídel Křemýž a Pňovičky a dále za zemědělským 
areálem směrem k Tuchlovským rybníkům. V těchto lokalitách je riziko vodní eroze vysoké. Na vybraných plochách jsou 
vymezeny plochy změn v krajině vedoucí k přeměně orných půd na louky a extenzivní sady. 

Riziko větrné eroze na většině území obce Ohníč není nebo je mírné, proto není nutné budovat speciální větrolamy.  

Mírné riziko je především v nivě řeky Bíliny a na svazích vrcholu s kótou 258 m n.m. u Karolíny. Na těchto plochách se 
však nachází trvalé travní porosty, a tak je zemědělská půda před větrnou erozí chráněna. Z tohoto důvodu se vylučuje 
jejich přeměna na kultury s nižším ochranným faktorem vegetace.  

Orná půda s mírným ohrožením větrnou erozí se nachází v severní části území při silnici I/13 a západně od sídla Křemýž 
nad Kladrubským potokem. Částečně protierozně zde působí liniové remízy či meze s dřevinami, vegetační doprovody 
cest s keřovým patrem a vegetační doprovod vodního toku. Z tohoto důvodu se vylučuje jejich přeměna na kultury s 
nižším ochranným faktorem vegetace. 

G.6.7. Dobývání ložisek nerostných surovin 

k §§ E45 – E46  

Na území obce Ohníč se nachází výhradní ložisko nerostných surovin ID 3086100 Dolánky-Lysec čediče a bazanitu 
(správce: EUROVIA Kamenolomy, a.s., Liberec) a jsou vymezeny dobývací prostory. V dobývacím prostoru ID 70264 
Dolánky (správce: EUROVIA Kamenolomy, a.s., Liberec) nebyly vyhodnoceny zásoby a těžba zde neprobíhá a ani se 
v blízké budoucnosti nepředpokládá. V dobývacím prostoru ID 70636 Lysec (správce: EUROVIA Kamenolomy, a.s., 
Liberec) probíhá těžba v rozsahu rozhodnutí obvodního báňského úřadu. Tato těžba a zejména doprava vytěženého 
čediče má negativní vliv na podmínky pro bydlení především v sídle Ohníč. Aby se tato situace dále neprodlužovala, 
nejsou v ÚP nové plochy těžby navrhovány. V ustanovení § E46 je navíc nastaven režim směrem k budoucímu provozu 
kamenolomu Dolánky. Ve vztahu k tomuto lomu bylo vydáno rozhodnutí o rozsáhlém dobývacím prostoru. V návaznosti 
na něj byla nicméně povolena těžba v omezenějším územním rozsahu. Je záměrem ÚP Ohníč, aby těžba v tomto 
kamenolomu pokračovala v souladu s vydanými povoleními k hornické činnosti, nicméně rozšiřování těžby nad rámec 
těchto povolení již není z pohledu obce a kvality života v ní žádoucí.  

Kromě čediče se na území obce Ohníč nachází ložiska hnědého uhlí.  Východně od sídla Křemýž se nachází výhradní 
ložisko nerostných surovin ID 3149500 Křemýž (správce: Česká geologická služba), chráněné ložiskovým územím ID 
1495000 Křemýž (správce: Česká geologická služba).  Jižně od sídla Ohníč na území obce drobně zasahuje výhradní 
ložisko nerostných surovin ID 3078500 Pohradice-Svornost, chráněné ložiskovým územím ID 07850000Pohradice. 
V současnosti se žádná těžba hnědého uhlí nepředpokládá a v ÚP tedy nejsou navrhovány žádné záměry pro těžbu. 

Na území obce Ohníč se vyskytuje sesuvné území Kladruby č. 4231 a dále poddolovaná území Křemýž 1 č. 1649, Křemýž 
2 č. 1678, Světec 4 č. 1685, Hostomice 2 č. 5406. Poddolované území má sníženou stabilitu a únosnost, zvýšenou 
sekundární propustnost poddolovaných území, možnost vzniku lokálních depresí s drenážním účinkem, možnost výskytu 
silně mineralizovaných důlních vod. Tyto faktory je nutné vzít v úvahu při zakládání staveb. 
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G.7. Stanovení podmínek pro využití ploch s  rozdílným způsobem 
využití a stanovení podmínek prostorového uspořádání  

G.7.1. Podmínky pro využití a prostorové uspořádání ploch s rozdílným způsobem využití 

souhrnně k §§ F01 – F02  

Typy ploch s rozdílným způsobem využití vychází z Vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání 
území. Některé plochy byly v souladu s ustanovením § 3 odst. 4 Vyhlášky č. 501/2006 Sb. dále členěny, pokud taková 
potřeba vznikla na základě specifických vlastností řešeného území (podrobně v odůvodnění § C10 ). Jednotlivým 
druhům ploch bylo stanoveno hlavní využití určující pro režim výstavby v ploše. Přípustné využití definuje záměry, které 
by měly doplňovat hlavní využití, avšak nesmí v ploše dominovat a znemožnit hlavní využití plochy. Podmíněně přípustné 
využití definuje záměry, jejichž přípustnost je opatřena konkrétně vymezenou podmínkou. Splnění této podmínky musí 
být vyhodnoceno v navazujícím řízení.  

Na aplikaci jednotlivých regulativů se vztahuje obecné kolizní pravidlo aplikace právních předpisů „Lex specialis derogat 
generali“ – zvláštní ustanovení má přednost před ustanovením obecnějším. Jako typický příklad může posloužit regulace 
občanského vybavení v plochách bydlení venkovského (BV). V přípustném využití je zakotvena možnost umístění 
„objektů drobného obchodu, služeb a administrativy“. V podmíněně přípustném využití je zakotvena možnost umístění 
„stravovacích a pohostinských zařízení s provozem omezeným pouze na denní dobu, kapacitou max. 25 zákazníků, 
s charakterem provozu, který je slučitelný s bydlením a nesnižuje kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše“. 
Při umístění pohostinského zařízení je nutné respektovat speciální regulaci týkající se právě tohoto typu služeb. Nelze 
aplikovat ustanovení bezpodmínečně připouštějící umístění objektů drobného obchodu, služeb a administrativy, neboť 
toto pravidlo je při umísťování pohostinského zařízení pravidlem obecnějším.  

Jednotlivá ustanovení je nutné aplikovat ve vzájemných souvislostech. Regulace všech druhů ploch dohromady utváří 
provázaný systém pravidel, který doplňuje význam jednotlivých ustanovení. Přípustnost některých činností je v rámci 
jednotlivých druhů ploch odstupňována, a právě kontext regulace ostatních ploch vymezuje hranice aplikace v ploše 
vybrané. Např. přípustnost výrobních činností v plochách smíšených obytných je dána zařazením těchto ploch 
v hierarchii možné zátěže mezi plochy pro bydlení a plochy pro výrobu. V plochách pro výrobu je pochopitelně režim při 
umísťování staveb pro výrobu nejliberálnější a je především dán definicí lehké či drobné a řemeslné výroby. V plochách 
smíšených obytných je umístění těchto staveb podmíněně přípustné, přičemž podmínka není tak přísná – vztahuje se 
k tomu, aby nebylo podstatně navýšeno již existující zatížení plochy. Nakonec v plochách pro bydlení je podmínka 
nejpřísnější – požaduje slučitelnost takové činnosti s bydlením a takové vlastnosti této činnosti, které nebudou snižovat 
kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše. Tuto hierarchii je tedy nutné aplikovat nejen na základě 
gramatického výkladu jednotlivých regulativů, ale i na základě systematického výkladu všech regulativů v jejich 
vzájemných souvislostech. 

V rámci prostorové regulace je respektována podrobnost ÚP stanovená Stavebním zákonem a prováděcími předpisy. 
Typy struktur zástavby jsou v některých případech definovány i popisem prvků, jejichž vymezování se předpokládá dle 
Vyhlášky č. 500/2006 Sb. v regulačních plánech. Nicméně tyto prvky (např. stavební čáry, odstupy) nejsou v regulativech 
ÚP Ohníč konkrétně stanoveny, nejsou kótovány ve výkresech, v regulativech ÚP Ohníč jsou pouze formulována obecná 
pravidla, jak tyto prvky v území nalézat a vyhodnocovat v navazujících řízeních. 

k § F02 

Bydlení hromadné (BH) 

Odůvodnění plošné regulace 

Hlavní využití spočívající v bydlení v bytových a víceúčelových domech bylo doplněno omezenější možností umístění 
občanského vybavení, a to v režimu přípustných aktivit, především možností umístění obchodů a služeb odpovídajících 
potřebám obyvatel obce. Jde o intenzivně využívané plochy a z toho důvodu je přípustná i vyšší zátěž generovaná 
obchody a službami s významem pro celou obec. V těchto plochách je bez významnějších omezení přípustná také 
administrativa. Možnost umísťování ubytovacích zařízení je omezena obdobně jako na ostatních plochách na území 
obce, a to především z důvodu snahy o eliminaci rizik spojených s umísťováním ubytoven generujících v místě velmi 
často sociálně patologické jevy. Stravovací a pohostinská zařízení jsou zařazena do režimu podmíněně přípustného 
využití, neboť jde o specifický druh občanského vybavení, který je na jednu stranu možné liberálně v plochách bydlení 
připustit a umožnit flexibilní využití staveb bytových či víceúčelových domů, na druhou stranu je třeba zajistit, aby tato 
zařízení neohrozila hlavní, tedy obytnou funkci ploch. V podmíněně přípustném využití je zařazena také „zbytková“ 
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kategorie ostatního občanského vybavení, které může zahrnovat i veřejné občanské vybavení (typicky školky, 
zdravotnická zařízení apod.). Tyto aktivity by potenciálně také mohly obytné prostředí ohrozit, z toho důvodu jsou 
podmíněny přísnější podmínkou ve znění „nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše“. Formulace 
této podmínky je převzata z ustanovení § 4 odst. 2 Vyhlášky č. 501/2006 Sb. Judikatura správních soudů vyložila 
možnosti naplnění této podmínky do velmi přísné roviny, kdy de facto pouze konsenzus na umístění takto podmíněného 
záměru dosažený se sousedy dotčeného pozemku může zajistit bezproblémový průběh navazujícího řízení. Výjimkou 
mohou být zjevně neodůvodněné a nepřiměřené námitky ze strany sousedů (detailně k výkladu pojmu „pohoda bydlení“ 
např. rozsudek Nejvyššího správního soudu č.j. 2 As 44/2005 – 116, 8 As 27/2012 – 113, As 74/2009 – 67 ad.) Tato 
podmínka je tak využita pouze v odůvodněných případech aktivit, u kterých existuje reálné riziko ohrožení hlavní funkce 
plochy. Z pochopitelných důvodů je tato podmínka využita i pro umísťování staveb pro výrobu a pro chovatelskou a 
pěstitelskou činnost. 

Odůvodnění prostorové regulace 

V ÚP Ohníč se nachází pouze dva areály s bytovými domy – v centru sídla Ohníč a na Karolině. Prostorová regulace 
vychází z objemu a výšky existujících staveb, bylo vyhodnoceno, že není potřebné ani žádoucí strukturu zástavby 
v těchto plochách nějak výrazně měnit. Prostorová regulace je tak nastavena tím způsobem, aby případné nové stavby 
či změny stávajících staveb odpovídaly sousedním stavbám v ploše a vytvářeli s nimi souladný celek. Z toho důvodu jsou 
vyloučeny menší stavby s velikostí rodinného domu, které by strukturu větších bytových domů narušovaly. Stejně tak je 
požadováno, aby zástavba v obou předmětných lokalitách vytvářela sjednocený soubor a v lokalitách nebyly umístěny 
výrazně se odlišující solitéry. 

Bydlení venkovské (BV) 

Odůvodnění plošné regulace 

Hlavní využití spočívající v bydlení v rodinných domech bylo doplněno omezenější možností umístění občanského 
vybavení, a to v režimu přípustných aktivit především možností umístění objektů drobného obchodu, služeb 
a administrativy. Možnost umísťování ubytovacích zařízení je omezena obdobně jako na ostatních plochách na území 
obce, a to především z důvodu snahy o eliminaci rizik spojených s umísťováním ubytoven generujících v místě velmi 
často sociálně patologické jevy. Stravovací a pohostinská zařízení jsou zařazena do režimu podmíněně přípustného 
využití, neboť jde o specifický druh občanského vybavení, který je na jednu stranu možné liberálně v plochách bydlení 
připustit a umožnit flexibilní využití staveb rodinných domů, na druhou stranu je třeba zajistit, aby tato zařízení 
neohrozila hlavní, tedy obytnou funkci ploch. V podmíněně přípustném využití je zařazena také „zbytková“ kategorie 
ostatního občanského vybavení, které může zahrnovat i veřejné občanské vybavení (typicky školky, zdravotnická zařízení 
apod.). Tyto aktivity by potenciálně také mohly obytné prostředí ohrozit, z toho důvodu jsou podmíněny přísnější 
podmínkou ve znění „nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše“. Formulace této podmínky je 
převzata z ustanovení § 4 odst. 2 Vyhlášky č. 501/2006 Sb. Judikatura správních soudů vyložila možnosti naplnění této 
podmínky do velmi přísné roviny, kdy de facto pouze konsenzus na umístění takto podmíněného záměru dosažený se 
sousedy dotčeného pozemku může zajistit bezproblémový průběh navazujícího řízení. Výjimkou mohou být zjevně 
neodůvodněné a nepřiměřené námitky ze strany sousedů (detailně k výkladu pojmu „pohoda bydlení“ např. rozsudek 
Nejvyššího správního soudu č.j. 2 As 44/2005 – 116, 8 As 27/2012 – 113, As 74/2009 – 67 ad.) Tato podmínka je tak 
využita pouze v odůvodněných případech aktivit, u kterých existuje reálné riziko ohrožení hlavní funkce plochy. 
Z pochopitelných důvodů je tato podmínka využita i pro umísťování staveb pro výrobu a pro chovatelskou a 
pěstitelskou činnost. 

V plochách bydlení jsou připuštěny i stavby pro rodinnou rekreaci, jejichž forma je mnohdy prakticky neodlišitelná od 
standardních rodinných domů. Pro případ, že by se ovšem v území objevila snaha umístit objekty pro rodinnou rekreaci 
v levnějších, minimalističtějších variantách (typicky chaty), zamezuje regulativ tomu, aby se taková zástavba výrazně 
odchýlila od požadavků na obvyklou zástavbu v plochách pro bydlení a nezpůsobila tak v území komplikované situace 
související s řešením jejich napojení na dopravní a technickou infrastrukturu. Požadavkem „umístění na pozemcích 
splňujících požadavky na pozemky staveb pro bydlení“ je zajištěno, že pozemky těchto staveb budou regulérně 
dopravně napojeny, a budou také mít v souladu s obecnými právními předpisy vyřešeno taktéž napojení na technickou 
infrastrukturu. 

Odůvodnění prostorové regulace 

V prostorové regulaci se projevuje základní kompoziční princip struktury zástavby sídel na území obce Ohníč, a to 
postupné snižování intenzity zástavby směrem od středu k okrajům jednotlivých sídel. Tím je dosaženo zachování 
venkovského charakteru sídla, jehož typickým rysem je „utopení“ zástavby ve vzrostlé zeleni. Tímto způsobem je 
docíleno i harmonického obrazu sídel v krajině uplatňujícího se z dálkových pohledů. V centru sídel Ohníč a Křemýž jsou 
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tak vymezeny plochy smíšené obytné venkovské, jejichž prostorová regulace umožňuje umísťování hmotnějších staveb 
a jsou vyžadovány pouze minimální podíly nezastavěných částí pozemků. Toto centrum je obaleno plochami BV – 
bydlení venkovského, kde je hmota staveb již utlumena, nicméně je připuštěna rostlá a kompaktnější struktura, kdy na 
sebe jednotlivé stavby navazují, vytvářejí soubory staveb obytných a hospodářských apod. Pozemky jsou v těchto 
plochách menší, s čímž souvisí i preferované umístění staveb na okraj pozemku a požadavek na to, aby stavby svým 
průčelím formovaly přiléhající veřejné prostranství. Využití pozemků je zde tak stále poměrně intenzivní, na samé hranici 
stanovené pro plochy rodinných domů Vyhláškou č. 501/2006 Sb. Celkově je charakter zástavby v plochách BV – bydlení 
venkovské určen požadavkem na dodržení venkovského charakteru zástavby, přičemž tento pojem je podrobně 
definován v kap. 0 závazné části ÚP Ohníč. Výška zástavby je stanovena na kompromisní hodnotě 2+P a 11 m. Kombinace 
těchto regulativů připouští pohodlné umístění jednopodlažních domů s vyvýšeným podkrovím, popř. i dvoupodlažních 
domů s klasickým podkrovím.  

Bydlení příměstské (BI) 

Odůvodnění plošné regulace 

Plošná regulace je stejná jako u ploch BV – bydlení venkovské. Jde o plochy s totožnou funkcí, nebylo tedy nutné plošnou 
regulaci jakkoliv odlišovat. Odůvodnění plošné regulace je tak provedeno výše u ploch BV↑. 

Odůvodnění prostorové regulace 

Na okrajích hlavního obytného sídla Ohníč jsou vymezeny plochy BI – bydlení příměstské, ve kterých je požadován 
nejvyšší podíl nezastavěné části pozemku 60 %. Je zde již zamezeno navazování hlavních staveb, nepřípustné jsou řadové 
domy či dvojdomy, které by směrem do krajiny u venkovského sídla působily cizorodým dojmem a mohly vytvářet 
nežádoucí vizuální souvislou hradbu zástavby na přechodu sídla do volné krajiny. Snížena je taktéž výška objektů na 1+P 
a max. 9 m. Tato regulace opět připouští umístění jednopodlažního domu s vyvýšeným podkrovím, vícepodlažní domy 
by ovšem opět působily při pohledech z krajiny na sídlo jako příliš rušivá bariéra, představovaly by příliš ostrý přechod 
mezi volnou krajinou a sídlem. Umístění staveb je již liberálnější, nicméně pro zajištění uspořádaného obrazu zástavby 
je požadováno, aby stavby alespoň dodržely závaznou stavební čáru, byť ta nemusí přiléhat k veřejnému prostranství. 
Z tohoto pravidla jsou navíc připuštěny odůvodněné výjimky. Pro zajištění hospodárného využití zastavitelných ploch 
a zároveň uspořádané struktury zástavby je stanovena maximální velikost pozemku. 

Rodinná rekreace v chatách (RI) 

Odůvodnění plošné regulace 

Tyto plochy byly vymezeny na místě stávajících chatových kolonií v Němečkách a v Pňovičkách. V těchto plochách byl 
nastaven režim, který stabilizuje stávající využití, tedy především individuální rekreace v chatách a rekreačních domcích. 
V rámci podmíněně přípustného využití se připouští pouze omezenější výčet aktivit, tak aby nebyl ohrožen 
klidový/rekreační režim těchto ploch. 

Odůvodnění prostorové regulace 

Při nastavení prostorové regulace byla sledována snaha na jednu stranu umožnit mírnou intenzifikaci zástavby, a to 
především z důvodu již existující snahy majitelů chat zvyšovat jejich obytný standard. Na druhou stranu byl ale kladen 
důraz na zachování primárně rekreačního charakteru ploch, který se vyznačuje významným podílem rekreačních zahrad. 
Z toho důvodu je požadováno zachování vysokého podílu nezastavěné části pozemku. Tento podíl umožňuje na většině 
pozemků mírné zvětšení stávajících staveb, avšak zabraňuje narušení rekreačního charakteru ploch. 

Občanské vybavení veřejné (OV) 

Odůvodnění plošné regulace 

V souladu se základní koncepcí rozvoje území je nastaven režim těchto ploch tak, aby ochránil stávající areály obecního 
úřadu a MŠ v Ohníči, kostela v Křemýži a dětského domova v Tuchlově před jejich možnou konverzí na jiné druhy objektů 
zaměřené na obytnou funkci či komerční využití. Umístění objektů jiného, než veřejného občanského vybavení je 
omezeno, stejně tak výrobní činnosti. Bydlení je omezeno pouze na byt správce, popř. nezbytného personálu pro provoz 
a údržbu, tedy personál, jejichž zaměstnání vyvolává potřebu být v areálu souvisle, nikoliv pouze ve vymezený čas 
pracovní doby. 
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Odchylně je řešen režim těchto ploch v nově vymezených plochách přestavby 35-P a 36-P. V obou je přípustné 
umísťování i komerčních provozů zaměřených na cestovní ruch či lázeňství. To je dáno důvody pro jejich vymezení, 
podrobně viz odůvodnění § C15 tohoto Odůvodnění ÚP Ohníč.  

Odůvodnění prostorové regulace 

Prostorová regulace je omezena pouze na stanovení maximální výšky zástavby, hmotu a umístění objektů v  těchto 
účelových areálech není třeba podrobně regulovat. Pouze nepřiměřená výška objektů by mohla narušit obraz sídla 
v krajině, z toho důvodu je stanovena na hodnotu odpovídající centrální části obce. Pochopitelně není tato výšková 
regulace vztažena na kostel v Křemýži, u něhož není třeba – vzhledem k jeho památkové ochraně – prostorovou regulaci 
nastavovat, neboť je garantována orgány památkové péče. 

Sport (OS) 

Odůvodnění plošné regulace 

Specificky zaměřená regulace ploch sportu stabilizuje existující stavby a zařízení v těchto plochách a stejný režim 
nastavuje i na nově vymezené plochy. V regulaci jsou zohledněny potřeby spojené s provozem staveb a zařízení v těchto 
plochách. Především je připuštěno umístění objektů pro administrativu navázanou na sportovní zařízení v ploše, a stejně 
tak objektů pro občanské vybavení související se sportem. Především je zde myšlen objekt pro provoz sportovního klubu 
(kanceláře vedení klubu), občerstvovací zařízení pro návštěvníky sportoviště, popř. související ubytovací zařízení pro 
návštěvníky a uživatele areálu. Trvalé bydlení je omezeno pouze na byt správce, popř. nezbytného personálu pro provoz 
a údržbu objektu, tedy personál, jejichž zaměstnání vyvolává potřebu být v areálu souvisle, nikoliv pouze ve vymezený 
čas pracovní doby. 

Odůvodnění prostorové regulace 

Obdobné odůvodnění jako u ploch OV↑. Maximální výška je oproti OV nižší, neboť se areály nachází na okrajích sídel 
Ohníč a Křemýž a v rámci areálů z velké části tvořených pouze upraveným terénem není vhodné umísťovat stavby 
vytvářející příliš dramatické výškové kontrasty. 

Hřbitovy (OH) 

Odůvodnění plošné regulace 

Monofunkčně zaměřená regulace přizpůsobená specifickým potřebám provozu hřbitova. Větší flexibilita využití je 
v těchto plochách nežádoucí. 

Odůvodnění prostorové regulace 

Regulace výstavby v těchto plochách je dána primárně stanovením jejich účelu. Není nezbytné navíc stanovovat ještě 
její prostorové parametry. 

Veřejná prostranství (PV) 

Odůvodnění plošné regulace 

Regulace směřující především k zajištění veřejné přístupnosti těchto ploch, přičemž významně zastoupená je jejich 
funkce dopravní. V přípustném využití je doplněno její využití pro umístění veřejné dopravní a technické infrastruktury 
nadřazených systémů, a to bez dalších podmínek, neboť právě do těchto ploch by měly být tyto stavby primárně 
umísťovány. Připuštěno je umísťování různých druhů drobných staveb standardně se vyskytujících na veřejných 
prostranstvích, přičemž je tato možnost podmíněna zákazem omezení veřejné přístupnosti. Vysvětlení pojmů „drobné 
objekty občanského vybavení“ a „drobná architektura“ je provedeno v odůvodnění definic pojmů využitých v ÚP, pod 
§ 001. Do ploch veřejných prostranství by měly být umísťovány pouze objekty nevylučující jejich využití ze strany žádné 
ze společenských skupin. 

Do plošných regulativů ploch veřejných prostranství (PV) byla na základě požadavku orgánu ochrany ZPF, uplatněného 
v rámci společného jednání o ÚP Ohníč, doplněna specifická podmínka pro všechny polní cesty převzaté ze schválených 
komplexních pozemkových úprav pro k.ú. Ohníč a rozpracovaného návrhu komplexních pozemkových úprav pro k.ú. 
Křemýž. Tato specifická podmínka garantuje využití vymezených ploch přednostně pro obsluhu zemědělských pozemků.  
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Podmínka respektovat zájmy ochrany přírody spočívající ve výskytu zvláště chráněného druhu lilie zlatohlavé při realizaci 
cesty v ploše 48-Z byla do plošných regulativů ploch veřejných prostranství (PV) doplněna na základě požadavku orgánu 
ochrany ZPF, uplatněného v rámci společného jednání o ÚP Ohníč. 

Odůvodnění prostorové regulace 

Regulace výstavby v těchto plochách je dána primárně stanovením jejich účelu. Není nezbytné navíc stanovovat ještě 
její prostorové parametry. 

Veřejná zeleň (ZV) 

Odůvodnění plošné regulace 

Režim v otázce veřejné přístupnosti obdobný plochám veřejných prostranství. Oproti nim je omezena dopravní funkce 
a povýšena funkce rekreační, jejímž nositelem je vyšší podíl zeleně v plochách.  

Odůvodnění prostorové regulace 

Regulace výstavby v těchto plochách je dána primárně stanovením jejich účelu. Není nezbytné navíc stanovovat ještě 
její prostorové parametry. 

Plochy smíšené obytné venkovské (SV) 

Odůvodnění plošné regulace 

Režim v rámci všech ploch s největší flexibilitou využití, otevírající možnost rozvoje rozmanitých funkcí koncentrovaných 
v jádru sídel Křemýž a Ohníč. Vedle bydlení jsou v hlavním využití zařazeny veškeré druhy občanského vybavení 
a administrativy, které jsou omezené jen existující strukturou zástavby. Tato formulace usměrňuje případné stavby 
občanského vybavení či administrativy do takové formy, která může harmonicky splynout s okolní zástavbou a nebude 
představovat v rámci jednotlivých sídel, kde jsou plochy SV vymezeny, naprosto odchylný solitér (např. objemově 
a výrazově nevhodný administrativní komplex, či standardizovaný jednopodlažní supermarket apod.).  

V přípustném a podmíněně přípustném využití jsou zastoupeny veškeré funkce přípustné i v plochách bydlení, hlavním 
odlišením od ploch bydlení je tak liberálnější přípustnost občanského vybavení. Liberálnější je režim i pro přidruženou 
výrobu, kde již není stanovena přísná podmínka vyžadující zachování pohody bydlení, ale mírnější podmínka vyžadující, 
že umístěný záměr nebude zatěžovat plochu v míře podstatně přesahující již existující zatížení plochy. Tato podmínka 
vychází ze skutečnosti, že jde o plochy v centrech největších sídel obce, kde už přirozeně určitá vyšší zátěž území existuje, 
jak dopravní, tak z již umístěných provozů, obecně se centra vyznačují vyšším společenským ruchem. Nelze zde tak 
přísně vyžadovat respektování pohody bydlení, naopak je žádoucí, aby centrum bylo živé a byly v  něm umísťovány co 
nejrozmanitější aktivity zvyšující jeho atraktivitu. 

Odchylně je řešen režim v sídlech Dolánky a mlýn Dolánky, kde je přípustná drobná a řemeslná výroba a chovatelská a 
pěstitelská činnost bez omezení. Je tomu tak z důvodu, že jde o naprosto odloučené sídlo, takže i případné obtěžující 
činnosti v něm provozované se nemohou dostat do střetu s využitím sousedních ploch.  

Odůvodnění prostorové regulace 

Prostorová regulace je odvozena ze stávající struktury zástavby v plochách SV. V sídlech Křemýž a Dolánky má tato 
zástavba spíše venkovský charakter, vyskytují se zde bývalé venkovské usedlosti. Tomu by měla být přizpůsobena i nová 
zástavba. V sídle Ohníč se zástavba vyznačuje již více městským charakterem zástavby a je zde tak připuštěno 
variabilnější ztvárnění staveb vč. např. ustupujícího podlaží namísto podkroví. 

Z pochopitelných důvodů jsou z této prostorové regulace vyloučeny areály zámku Křemýž a mlýnu Dolánky. Jde 
o památkově chráněné objekty se specifickou a jedinečnou formou. Nástroje památkové ochrany jsou pro zachování 
kulturních hodnot těchto areálů účinnější a přesnější, než může být regulace v územním plánu.  

Doprava silniční (DS) 

Odůvodnění plošné regulace 

Monofunkční regulace zaměřená na umístění staveb pro silniční dopravu a staveb souvisejících.  
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Odůvodnění prostorové regulace 

Regulace výstavby v těchto plochách je dána primárně stanovením jejich účelu. Není nezbytné navíc stanovovat ještě 
její prostorové parametry. 

Doprava železniční (DZ) 

Odůvodnění plošné regulace 

Monofunkční regulace zaměřená na umístění staveb pro železniční dopravu a staveb souvisejících.  

Odůvodnění prostorové regulace 

Regulace výstavby v těchto plochách je dána primárně stanovením jejich účelu. Není nezbytné navíc stanovovat ještě 
její prostorové parametry. 

Technická infrastruktura (TI) 

Odůvodnění plošné regulace 

Monofunkční regulace zaměřená na umístění staveb technické infrastruktury.  

Odůvodnění prostorové regulace 

Regulace výstavby v těchto plochách je dána primárně stanovením jejich účelu. Není nezbytné navíc stanovovat ještě 
její prostorové parametry. 

Výroba smíšená (VS) 

Odůvodnění plošné regulace 

Regulace primárně směřující k umísťování objektů pro činnost definovanou v ÚP Ohníč pod termínem lehká výroba. 
Vedle hlavního využití jsou doplněny další činnosti, především administrativa, která ani nemusí být navázána na výrobní 
objekty, neboť případná konverze areálu na administrativní zónu by nepředstavovala z pohledu ekonomického významu 
zóny pro obec žádnou ztrátu, zároveň by se takové provozy se stávajícím využitím plochy pro výrobu nedostávaly do 
střetu. Skladování je připuštěno jen v rozsahu, který odpovídá potřebám výrobních aktivit v ploše. Toto omezení chrání 
stávající výrobní areál před jeho možnou konverzi do skladového areálu, který generuje zpravidla menší počet 
pracovních míst, zato ovšem větší dopravní zátěž. Otevřena je možnost doplnění ploch o občanské vybavení primárně 
sloužící stávajícím uživatelům plochy, typicky jde o zaměstnanecká stravovací zařízení apod. Ostatní občanské vybavení 
určené pro širší veřejnost není v plochách připuštěno, neboť by mohlo zcela změnit charakter a zátěž území, navíc by 
zvýšilo riziko odsátí těchto služeb a s tím souvisejícího společenského života z centra obce.  

Bydlení je omezeno pouze na byt správce, popř. nezbytného personálu pro provoz a údržbu, tedy personál, jehož 
zaměstnání vyvolává potřebu být v areálu souvisle, nikoliv pouze ve vymezený čas pracovní doby.  

Explicitně je vyloučeno umístění ubytoven, jelikož riziko právě takových záměrů je ve výrobních plochách vysoké. 

Odůvodnění prostorové regulace 

Struktura stávajících staveb je ryze účelová a není třeba pravidla pro případné přestavby nějak omezovat. Z toho důvodu 
je prostorová regulace omezena pouze na stanovení výšky, tak aby bylo zamezeno umístění nežádoucích dominant 
v urbanistické struktuře sídla Ohníč, kde jedině plocha VS vymezena.  

Výroba drobná a řemeslná (VD) 

Odůvodnění plošné regulace 

Regulace obdobná plochám výroby smíšené, avšak omezená definicí termínu určujícího hlavní využití. Termín drobná 
a řemeslná výroba oproti termínu lehká výroba intenzitu využití území snižuje a tomu je nutné přizpůsobit výklad celé 
regulace ploch drobné a řemeslné výroby. Oproti výrobě smíšené (VS) je navíc využití rozšířeno o zemědělskou výrobu, 
neboť se plochy VD nacházejí v kontaktu se zemědělskými plochami a mohly by tak být využity pro umístění zázemí pro 
zemědělskou produkci. 



Územní plán Ohníč | odůvodnění návrhu pro opakované veřejné projednání 

168 | šindlerová  I  felcman   

Odůvodnění prostorové regulace 

Převážně menší pozemky ve vymezených plochách VD a stejně tak plošná regulace sami o sobě omezují hmotu staveb, 
nebylo tak třeba přistupovat k rozsáhlejší prostorové regulaci. Opět tak byla omezena jen výška zástavby, vzhledem 
k tomu, že jde o plochu na okraji sídla Ohníč a jednu odloučenou plochu ve volné krajině, Maximální výška staveb je 
odvozena od výšky stávajících staveb, jejichž navyšování již není žádoucí. 

Výroba zemědělská (VZ) 

Odůvodnění plošné regulace 

Plošná regulace byla přizpůsobena současnému využití stabilizovaných ploch VZ v sídle Ohníč a severně od Křemýže, i 
záměrům na budoucí využití těchto areálů. Vzhledem k blízké poloze areálů vůči obytné zástavbě, bylo nutné zamezit 
obtěžující živočišné zemědělské produkci, zcela nepřípustné jsou pak průmyslové velkochovy hospodářských zvířat, 
které by byly s blízkým bydlením zcela neslučitelné. 

Odůvodnění prostorové regulace 

Obdobně jako u ploch výroby nebylo třeba přistupovat k rozsáhlejší prostorové regulaci. Vzhledem k blízkosti jádra sídla 
Ohníč tak bylo nutné zabránit pouze umístění nepřiměřených výškových dominant. Výška tak byla stanovena 
odpovídající stávající zástavbě. 

Zahrady obytné (ZO) 

Odůvodnění plošné regulace 

Regulace je nastavena tak, aby zajistila primárně nezastavěný charakter těchto ploch s převažujícím podílem 
nezpevněných ploch, zároveň je ale režim nastaven na intenzivní využití ploch pro rekreaci v návaznosti na stavby pro 
bydlení či občanské vybavení. Vyloučena je rekreace pobytová, plochy je třeba chránit jako zázemí pro sousední stavby 
pro bydlení či občanské vybavení.  

Odůvodnění prostorové regulace 

Regulace výstavby v těchto plochách je dána primárně stanovením jejich účelu. Není nezbytné navíc stanovovat ještě 
její prostorové parametry. Aby bylo zamezeno umístění nežádoucích dominant v těchto plochách, kde jsou přípustné 
jen drobné stavby, je stanovena max. výška zástavby 5 m. Aby byl ochráněn charakter převážně nezastavěných zahrad, 
je stanoven vysoký podíl nezastavěné části pozemku. 

Zahrady a sady (ZS) 

Odůvodnění plošné regulace 

Regulace je nastavena tak, aby zajistila primárně nezastavěný charakter těchto ploch s převažujícím podílem 
nezpevněných ploch, zároveň je ale ctěno soukromé vlastnictví takovýchto ploch, tedy možnost zamezit na ně přístupu 
veřejnosti. Účelem těchto ploch je poskytnutí prostoru především drobnou zemědělskou činnost, v tomto duchu jsou 
připuštěny drobné stavby právě pro tyto aktivity.  

Odůvodnění prostorové regulace 

Regulace výstavby v těchto plochách je dána primárně stanovením jejich účelu. Není nezbytné navíc stanovovat ještě 
její prostorové parametry. Aby bylo zamezeno umístění nežádoucích dominant v těchto plochách, kde jsou přípustné 
jen drobné stavby, je stanovena max. výška zástavby 5 m. 

Zahrady rekreační (ZR) 

Odůvodnění plošné regulace 

Regulace je nastavena na založení klasických zahrádkových osad. Ty mají primárně nezastavěný charakter s převažujícím 
podílem nezpevněných ploch. Účelem těchto ploch je poskytnutí prostoru především pro rekreaci na zahrádkách a 
drobnou pěstitelskou činnost, v tomto duchu jsou připuštěny drobné stavby právě pro tyto aktivity.  
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Odůvodnění prostorové regulace 

Regulace výstavby v těchto plochách je dána primárně stanovením jejich účelu. Není nezbytné navíc stanovovat ještě 
její prostorové parametry. Aby bylo zamezeno umístění nežádoucích dominant v těchto plochách, kde jsou přípustné 
jen drobné stavby, je stanovena max. výška zástavby 5 m. 

Vodní plochy a toky (W) 

Odůvodnění plošné regulace 

Monofunkční regulace zaměřená na umístění vodohospodářských staveb a staveb či opatření souvisejících.  

Odůvodnění prostorové regulace 

Regulace výstavby v těchto plochách je dána primárně stanovením jejich účelu. Není nezbytné navíc stanovovat ještě 
její prostorové parametry. 

Zemědělská půda (NZ) 

Odůvodnění plošné regulace 

Plošná regulace je zaměřená výhradně na využití ploch pro zemědělské účely, ostatní způsoby využití, s výjimkou využití 
souladného s § 14 odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., jsou explicitně stanovené jako nepřípustné. Velmi často konfliktní 
problematika umísťování oplocení ve volné krajině je regulována odkazem na komplexní pravidla obsažená v kap. E.4 
závazné části ÚP Ohníč týkající se prostupnosti krajiny. 

Odůvodnění prostorové regulace 

Regulace výstavby v těchto plochách je dána primárně stanovením jejich účelu. Není nezbytné navíc stanovovat ještě 
její prostorové parametry. 

Zemědělská půda – louky a extenzivní sady (NZt) 

Odůvodnění plošné regulace 

Plošná regulace je zaměřená primárně na využití ploch pro zemědělské účely, avšak s vyloučením přeměny pozemků na 
ornou půdu. Plošná regulace je zaměřená výhradně na využití ploch pro zemědělské účely, ostatní způsoby využití, 
s výjimkou využití souladného s § 14 odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., jsou explicitně stanovené jako nepřípustné. Velmi 
často konfliktní 

Odůvodnění prostorové regulace 

Regulace výstavby v těchto plochách je dána primárně stanovením jejich účelu. Není nezbytné navíc stanovovat ještě 
její prostorové parametry. 

Les (NL) 

Odůvodnění plošné regulace 

Monofunkční regulace zaměřená na využití ploch pro účely lesního hospodářství. V podmíněně přípustném využití je 
především zpřesněn režim ustanovení § 18 odst. 5 Stavebního zákona, a to nastavením podmínek pro umístění staveb 
pro lesnictví a cestovní ruch. Velmi často konfliktní problematika umísťování oplocení ve volné krajině je regulována 
odkazem na komplexní pravidla obsažená v kap. E.4 závazné části ÚP Ohníč týkající se prostupnosti krajiny. 

Odůvodnění prostorové regulace 

Regulace výstavby v těchto plochách je dána primárně stanovením jejich účelu. Není nezbytné navíc stanovovat ještě 
její prostorové parametry. 
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Krajinná zeleň (NK) 

Odůvodnění plošné regulace 

Regulace zaměřená na plochy přírodního charakteru. Převážným pojítkem všech přípustných funkcí je jejich neprodukční 
účel zaměřený na zvyšování ekologické stability krajiny. V podmíněně přípustném využití je především zpřesněn režim 
ustanovení § 18 odst. 5 Stavebního zákona, a to nastavením podmínek pro umístění staveb pro lesnictví a cestovní ruch. 
Velmi často konfliktní problematika umísťování oplocení ve volné krajině je regulována odkazem na komplexní pravidla 
obsažená v kap. E.4 závazné části ÚP Ohníč týkající se prostupnosti krajiny. 

Podmínka zajištění podmínek pro výskyt zvláště chráněného druhu hlaváčku jarního v ploše změn v krajině 146-K byla 
do plošných regulativů ploch veřejných prostranství (PV) doplněna na základě požadavku orgánu ochrany ZPF, 
uplatněného v rámci společného jednání o ÚP Ohníč. 

Odůvodnění prostorové regulace 

Regulace výstavby v těchto plochách je dána primárně stanovením jejich účelu. Není nezbytné navíc stanovovat ještě 
její prostorové parametry. 

Těžba nerostů (TN) 

Odůvodnění plošné regulace 

Monofunkční regulace zaměřená na využití ploch hornickou činnost. Vedle připuštění aktivit souvisejících s provozem 
lomu je připuštěna i následná rekultivace, tak aby po ukončení těžby nebylo nutné měnit územní plán. 

Odůvodnění prostorové regulace 

Regulace výstavby v těchto plochách je dána primárně stanovením jejich účelu. Není nezbytné navíc stanovovat ještě 
její prostorové parametry. Do prostorové regulace tak je zařazeno pouze jedno ustanovení, které zakotvuje prostorové 
omezení pro průběh těžby v ploše. Ustanovení vychází ze stavu, kdy je v lokalitě lomu Dolánky vydáno územní 
rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru ve větším rozsahu, než je rozsah následně vydaných povolení k  hornické 
činnosti. Rozšíření těžby na celý dobývací prostor by přitom pro obec znamenalo riziko zvýšené a časově výrazně 
prodloužené zátěže, kterou v obci těžba již nyní způsobuje. Především jde o zátěž nákladní dopravou projíždějící přes 
území obce. Prostorová regulace tak stanoví režim, kdy jsou respektována vydaná a pravomocná povolení k hornické 
činnosti, nicméně není připuštěno vydání povolení nových, které by v rámci stanoveného dobývacího prostoru těžbu 
dále rozšířily. 

Koridor dopravy cyklistické (DC.k) 

Odůvodnění plošné regulace 

Monofunkční regulace zaměřená na umístění staveb pro cyklistickou a pěší dopravu a staveb souvisejících.  

Odůvodnění prostorové regulace 

Regulace výstavby v těchto plochách je dána primárně stanovením jejich účelu. Není nezbytné navíc stanovovat ještě 
její prostorové parametry. 

G.7.2. Pravidla aplikace podmínek pro využití a prostorové uspořádání ploch s rozdílným 
způsobem využití a koridorů 

G.7.2.1. Využití ploch a koridorů 

k § F03 

Ustanovení deklarující obecný princip regulace územně plánovací dokumentací, která působí pouze do budoucna, pro 
futuro, nikoliv zpětně. Tento princip byl potvrzen judikaturou správních soudů (např. rozsudek Nejvyššího správního 
soudu č.j. 2 As 96/2008 – 17a, 5 Ao 6/2010 – 65 ad.), uplatňuje se jak na plošnou, tak prostorovou regulaci.  

V měřítku zpracování ÚP není možné nastavit regulaci tak, aby přesně odpovídala všem možným odchylkám reálně 
existujícím v území. Regulace je nastavena v plochách, jejichž minimální rozloha je ve standardních případech stanovena 
ustanovením § 3 odst. 1 Vyhlášky č. 501/2006 Sb. na 2 000 m2. Pokud má být zachována přehlednost a srozumitelnost 
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ÚP, je třeba v rámci regulace jednotlivé plochy agregovat a stanovit na ně společné regulativy. Tím samozřejmě může 
dojít k tomu, že určité odchylky nejsou v regulaci potvrzeny, regulace tedy nerespektuje existující stav. Taková situace 
není chybou ÚP, právě vzhledem k tomuto základnímu principu jeho působení, a to pouze do budoucna. 

Princip působení ÚP pouze do budoucna je v ÚP Ohníč zpřesněn jak pro plošnou, tak pro prostorovou regulaci. Toto 
zpřesnění je postaveno na obdobné logice – stávající využití či prostorové parametry staveb, které jsou v rozporu 
s regulací, jsou i nadále respektovány. Přípustné jsou i změny staveb a stavební úpravy (popř. změny využití staveb), 
pokud není odchylka od regulace takovými stavbami či změnami staveb zvyšována.  

k § F04 

Z definice drobných doplňkových staveb provedené v ustanovení § 001 vyplývá, že jejich využití je odlišné od využití 
staveb hlavních. Toto využití má ovšem se stanoveným hlavním využitím ploch úzkou souvislost. V tomto ustanovení je 
tak potvrzeno, že tyto úzce související aktivity navázané na drobné doplňkové stavby jsou v zastavěném území a všech 
zastavitelných plochách obecně přípustné.  

k § F05 

Koridor je vymezen jako překryvná vrstva, která umožňuje využívání území v režimu ploch viditelných pod koridorem, 
ale pouze za podmínky, že do budoucna nezamezí, či neztíží realizaci plánovaného záměru. Po realizaci plánovaného 
záměru nevyužitý zbytek plochy koridoru automaticky spadá do režimu ploch viditelných pod koridorem, již bez 
omezení. 

G.7.2.2. Maximální výška a podlažnost zástavby  

k § F06 

Ustanovení výškové regulace je nutno vykládat v kontextu výkladu termínů nadzemní podlaží, podlažnost, podkroví, 
ustupující podlaží a původní terén definovaných ve výkladu pojmů ÚP Ohníč.  

Důvodem pro volbu maximální výšky zástavby jako nástroje výškové regulace je podrobnost zpracování ÚP a zejména 
zaměření ÚP na zástavbu jako celek, nikoli na jednotlivé stavby a jejich hmotové a architektonické řešení. ÚP proto 
nereguluje výšku jednotlivých částí staveb, jako je tomu typicky u regulačních plánů, které zpravidla kromě absolutní 
výšky staveb regulují rovněž například výšku hlavní římsy apod. Omezení výšky zástavby od původního terénu v  ÚP 
v principu nad celým zastavěným územím a zastavitelnými plochami jako celkem vyváří pomyslnou „plachtu“, kterou 
stavby pod ní nesmí překročit. Je tak vytvořen základní výškový rámec pro novou zástavbu. 

k § F07 

Ve sklonitém terénu nastávají mnohdy obtíže s aplikací výškové regulace. Stavby, jejichž průčelí směrem k veřejnému 
prostranství splňuje požadavky na dodržení žádoucí struktury zástavby, mohou směrem se svažujícím se pozemkem 
nabrat větší výšku. Takové navýšení stavby obvykle není závadné, pokud je skutečně vyvoláno umístěním stavby ve 
svahu. Toto pravidlo právě na tyto situace pamatuje, přičemž ovšem zdůrazňuje dva zásadní požadavky pro akceptování 
takového navýšení: 1) směrem k veřejnému prostranství stavba výškovou regulaci splňuje, 2) navýšení v ostatních 
směrech nesmí být umělé, musí odpovídat intenzitě klesání pozemku. 

k § F08 

Pro přesnější aplikace výškové regulace ve vybraných plochách je použito jak regulace absolutní výšky staveb v metrech, 
tak regulace počtu podlaží. Výšková regulace pouze pomocí určení maximálního počtu nadzemních podlaží je zcela 
nevhodná, a proto není v ÚP Ohníč použita. Jejím rizikem je absence stanovení výšky podlaží, které může být libovolně 
vysoké a stavby tak de facto nejsou vůbec výškově regulováno. Důvodem pro kombinaci výškové regulace pomocí 
absolutních metrů a pomocí maximálního počtu podlaží ve vybraných plochách je nastavený kompoziční princip 
prostorové regulace v ÚP Ohníč detailně popsaný v rámci odůvodnění § F02 výše↑. Např. zástavba v plochách bydlení 
venkovského (BV) se vyznačuje venkovskými domy o 1 – 2 NP s podkrovím. Tomu musela být přizpůsobena výšková 
regulace, která byla nastavena na 11 m. Pokud by ovšem nebyl stanoven regulativ počtu nadzemních podlaží, umožnila 
by výšková regulace výstavbu i trojpodlažního domu s mírně sklonitou střechou, což by nenávratně narušilo dochovaný 
charakter venkovské zástavby v těchto plochách.  

Kombinace výškové regulace pomocí výšky zástavy v metrech a pomocí podlažnosti je použita ve všech případech, kdy 
je nutné prostřednictvím výškové regulace ochránit nějakou specifickou hodnotu či charakter zástavby.  
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k § F09 

Jde o stejný princip odchylky od regulace, jaký je popsán pod § F07. 

k § F10 

Pravidlo, které omezuje aplikaci odchylek od výškové regulace stanovených v § F07 a § F09. V nahuštěné zástavbě, 
organicky rostlé ve sklonitém terénu, je třeba při umístění staveb dodržet princip ohleduplnosti vůči sousedním 
stavbám. Pokud by umístění stavby ve sklonitém terénu vedlo k tomu, že taková stavba by svou zadní či boční hranou 
výrazně převyšovala sousední stavby v těsné blízkosti, vedlo by to ke konfliktní situaci. Sousední stavba by trpěla 
přílišným zastíněním, zacloněním výhledu, nastal by tak disharmonický vztah obou staveb, který je v měřítku drobné 
zástavby na menších obcích obzvláště rušivý. Odstup 7 m jako limit pro určení takto stísněných podmínek je odvozen od 
§ 25 odst. 2 Vyhlášky č. 501/2006 Sb., který reguluje vzájemné odstupy staveb. Z tohoto ustanovení jsou možné výjimky, 
které mohou být v případě rostlé venkovské zástavby dokonce žádoucí. Nicméně jak je popsáno výše, u takto blízko sebe 
umístěných staveb je třeba zamezit výrazné odchylce u výšky staveb. 

k § F11 

Z výškové regulace jsou vyloučena zařízení, které nevytvářejí hmotově výrazné objemy, jsou zpravidla tyčového 
charakteru či charakteru drobných a malých technologických zařízení často nestavební povahy, a v celkovém působení 
zástavby se v podstatě neuplatňují.  

k § F12 

Odůvodnění principu působení regulace do budoucna je provedeno komplexně pod ustanovením § F03 výše↑. 

k § F13 

Jsou nastavena specifická pravidla, která se vztahují na konkrétně vymezená místa, kde je z urbanistického hlediska 
oprávněné vytvářet výškové dominanty.  

G.7.2.3. Ostatní podmínky prostorového uspořádání 

k § F14 

Odůvodnění principu působení regulace do budoucna je provedeno komplexně pod ustanovením § F03 výše↑. 

k § F15 

Pravidlo stanovující odlišný režim pro umísťování hlavních staveb a drobných doplňkových staveb. Prostorová regulace 
stanovující pravidla pro umístění staveb na pozemku (typicky umístění na kraj pozemku, dodržení stavební čáry apod.) 
se neuplatňují na drobné doplňkové stavby. Tento odlišný režim se netýká výškové regulace, která platí pro všechny 
stavby.  
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G.8. Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných 
opatření, staveb a opatření k  zajišťování obrany a bezpečnosti 
státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k  pozemkům a 
stavbám vyvlastnit  

G.8.1. Veřejně prospěšné stavby, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit 

k § G01  

Souhrnné odůvodnění vymezení veřejně prospěšných staveb, pro které lze práva k pozemkům a stavbám 
vyvlastnit 

Veřejně prospěšné stavby jsou vymezeny v souladu s § 2 odst. 1 písm. l) Stavebního zákona. Jako veřejně prospěšné 
stavby, pro které lze práva k pozemkům vyvlastnit, jsou vymezeny stavby pro veřejnou infrastrukturu určené k rozvoji 
nebo ochraně území obce, tj. zejména navržené plochy a koridory pro dopravní a technickou infrastrukturu.  

V souladu s § 170 odst. 1 písm. a) Stavebního zákona lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit, jde-li o veřejně 
prospěšnou stavbu dopravní a technické infrastruktury, včetně plochy nezbytné k zajištění její výstavby a řádného 
užívání pro stanovený účel.  

Odůvodnění vymezení jednotlivých veřejně prospěšných staveb, pro které lze práva k pozemkům 
a stavbám vyvlastnit 

kód  veřejně prospěšná stavba  
důvod vymezení 
specifikace veřejného zájmu 

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

VD01 veřejně přístupná účelová komunikace (polní 
cesta) pro zajištění veřejné prostupnosti 
volné krajiny mezi Dolánkami a lesem 
západně od Dolánek pro chodce a cyklisty a 
pro zajištění veřejné dopravní dostupnosti 
lesa západně od Dolánek (plocha 40-Z) 

Komplexní odůvodnění vymezení plochy je provedeno 
v odůvodnění ustanovení § C16 tohoto Odůvodnění ↑. 
Veřejný zájem spočívá v zajištění rozvoje veřejné dopravní 
infrastruktury místního významu pro zlepšení prostupnosti volné 
krajiny pro chodce a cyklisty a pro zlepšení dopravní obsluhy 
přilehlých zemědělských pozemků. 

VD02 veřejně přístupná účelová komunikace 
(polní/lesní cesta) pro zajištění veřejné 
prostupnosti volné krajiny severně od 
Dolánek pro chodce a cyklisty a pro zlepšení 
dopravní obsluhy přilehlých 
zemědělských/lesních pozemků (plocha 41-Z) 

Komplexní odůvodnění vymezení plochy je provedeno 
v odůvodnění ustanovení § C16 tohoto Odůvodnění ↑. 
Veřejný zájem spočívá v zajištění rozvoje veřejné dopravní 
infrastruktury místního významu pro zlepšení prostupnosti volné 
krajiny pro chodce a cyklisty a pro zlepšení dopravní obsluhy 
přilehlých zemědělských/lesních pozemků. 

VD03 veřejně přístupná účelová komunikace 
(polní/lesní cesta) pro zajištění veřejné 
prostupnosti volné krajiny severně od 
Dolánek pro chodce a cyklisty a pro zlepšení 
dopravní obsluhy přilehlých 
zemědělských/lesních pozemků (plocha 42-Z) 

Komplexní odůvodnění vymezení plochy je provedeno 
v odůvodnění ustanovení § C16 tohoto Odůvodnění ↑. 
Veřejný zájem spočívá v zajištění rozvoje veřejné dopravní 
infrastruktury místního významu pro zlepšení prostupnosti volné 
krajiny pro chodce a cyklisty a pro zlepšení dopravní obsluhy 
přilehlých zemědělských/lesních pozemků. 

VD04 veřejně přístupná účelová komunikace 
(polní/lesní cesta) pro zajištění veřejné 
prostupnosti volné krajiny západně od 
Dolánek (směr Křemýž) pro chodce a cyklisty 
a pro zlepšení dopravní obsluhy přilehlých 
zemědělských/lesních pozemků (plocha 43-Z) 

Komplexní odůvodnění vymezení plochy je provedeno 
v odůvodnění ustanovení § C16 tohoto Odůvodnění ↑. 
Veřejný zájem spočívá v zajištění rozvoje veřejné dopravní 
infrastruktury místního významu pro zlepšení prostupnosti volné 
krajiny pro chodce a cyklisty a pro zlepšení dopravní obsluhy 
přilehlých zemědělských/lesních pozemků. 
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kód  veřejně prospěšná stavba  
důvod vymezení 
specifikace veřejného zájmu 

VD05 veřejně přístupná účelová komunikace 
(polní/lesní cesta) pro zajištění veřejné 
prostupnosti volné krajiny podél 
bezejmenného toku na východním okraji 
Ohníče pro chodce a cyklisty a pro zlepšení 
dopravní obsluhy přilehlých 
zemědělských/lesních pozemků (plocha 44-Z) 

Komplexní odůvodnění vymezení plochy je provedeno 
v odůvodnění ustanovení § C16 tohoto Odůvodnění ↑. 
Veřejný zájem spočívá v zajištění rozvoje veřejné dopravní 
infrastruktury místního významu pro zlepšení prostupnosti volné 
krajiny pro chodce a cyklisty a pro zlepšení dopravní obsluhy 
přilehlých zemědělských/lesních pozemků. 

VD06 veřejně přístupná účelová komunikace 
(polní/lesní cesta) pro zajištění veřejné 
prostupnosti volné krajiny mezi Ohníčí a 
Lhenicemi pro chodce a cyklisty a pro 
zlepšení dopravní obsluhy přilehlých 
zemědělských/lesních pozemků (plocha 45-Z) 

Komplexní odůvodnění vymezení plochy je provedeno 
v odůvodnění ustanovení § C16 tohoto Odůvodnění ↑. 
Veřejný zájem spočívá v zajištění rozvoje veřejné dopravní 
infrastruktury místního významu pro zlepšení prostupnosti volné 
krajiny pro chodce a cyklisty a pro zlepšení dopravní obsluhy 
přilehlých zemědělských/lesních pozemků. 

VD07 místní komunikace pro dopravní napojení a 
dopravní obsluhu plochy přestavby 17-P 
(plocha 46-Z) 

Komplexní odůvodnění vymezení plochy je provedeno 
v odůvodnění ustanovení § C16 tohoto Odůvodnění ↑. 
Veřejný zájem spočívá v zajištění rozvoje veřejné dopravní 
infrastruktury místního významu pro zabezpečení dopravní 
dostupnosti a dopravní obslužnosti nově vymezovaných 
rozvojových ploch bydlení. 

VD08 místní nebo veřejně přístupná účelová 
komunikace pro zajištění veřejné dopravní 
přístupnosti plochy přestavby 17-P na 
západním okraji Ohníče (plocha 47-Z) 

VD09 veřejně přístupná účelová komunikace 
(polní/lesní cesta) pro zajištění veřejné 
prostupnosti volné krajiny podél 
bezejmenného toku jižně od Němeček pro 
chodce a cyklisty a pro zlepšení dopravní 
obsluhy přilehlých zemědělských/lesních 
pozemků (plocha 48-Z) 

Komplexní odůvodnění vymezení plochy je provedeno 
v odůvodnění ustanovení § C16 tohoto Odůvodnění ↑. 
Veřejný zájem spočívá v zajištění rozvoje veřejné dopravní 
infrastruktury místního významu pro zlepšení prostupnosti volné 
krajiny pro chodce a cyklisty a pro zlepšení dopravní obsluhy 
přilehlých zemědělských/lesních pozemků. 

VD10 veřejně přístupná účelová komunikace 
(polní/lesní cesta) pro zajištění veřejné 
prostupnosti volné krajiny mezi Ohníčí a 
Světcem pro chodce a cyklisty a pro zlepšení 
dopravní obsluhy přilehlých 
zemědělských/lesních pozemků (plocha 49-Z) 

Komplexní odůvodnění vymezení plochy je provedeno 
v odůvodnění ustanovení § C16 tohoto Odůvodnění ↑. 
Veřejný zájem spočívá v zajištění rozvoje veřejné dopravní 
infrastruktury místního významu pro zlepšení prostupnosti volné 
krajiny pro chodce a cyklisty a pro zlepšení dopravní obsluhy 
přilehlých zemědělských/lesních pozemků. 

VD11 veřejně přístupná účelová komunikace 
(polní/lesní cesta) pro zajištění veřejné 
prostupnosti volné krajiny mezi Karolinou a 
Dolánkami pro chodce a cyklisty a pro 
zlepšení dopravní obsluhy přilehlých 
zemědělských/lesních pozemků (plocha 50-Z) 

Komplexní odůvodnění vymezení plochy je provedeno 
v odůvodnění ustanovení § C16 tohoto Odůvodnění ↑. 
Veřejný zájem spočívá v zajištění rozvoje veřejné dopravní 
infrastruktury místního významu pro zlepšení prostupnosti volné 
krajiny pro chodce a cyklisty a pro zlepšení dopravní obsluhy 
přilehlých zemědělských/lesních pozemků. 

VD12 veřejně přístupná účelová komunikace 
(polní/lesní cesta) pro zajištění veřejné 
prostupnosti volné krajiny mezi Ohníčí a 
Kladruby pro chodce a cyklisty a pro zlepšení 
dopravní obsluhy přilehlých 
zemědělských/lesních pozemků (plochy 51a-
P, 51b-Z) 

Komplexní odůvodnění vymezení plochy je provedeno 
v odůvodnění ustanovení § C16 tohoto Odůvodnění ↑. 
Veřejný zájem spočívá v zajištění rozvoje veřejné dopravní 
infrastruktury místního významu pro zlepšení prostupnosti volné 
krajiny pro chodce a cyklisty a pro zlepšení dopravní obsluhy 
přilehlých zemědělských/lesních pozemků. 

VD13 veřejně přístupná účelová komunikace 
(polní/lesní cesta) pro zajištění veřejné 
prostupnosti volné krajiny mezi Ohníčí a 
Kladruby pro chodce a cyklisty a pro zlepšení 
dopravní obsluhy přilehlých 
zemědělských/lesních pozemků (plocha 52-Z) 

Komplexní odůvodnění vymezení plochy je provedeno 
v odůvodnění ustanovení § C16 tohoto Odůvodnění ↑. 
Veřejný zájem spočívá v zajištění rozvoje veřejné dopravní 
infrastruktury místního významu pro zlepšení prostupnosti volné 
krajiny pro chodce a cyklisty a pro zlepšení dopravní obsluhy 
přilehlých zemědělských/lesních pozemků. 
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kód  veřejně prospěšná stavba  
důvod vymezení 
specifikace veřejného zájmu 

VD14 veřejně přístupná účelová komunikace 
(polní/lesní cesta) pro zajištění veřejné 
prostupnosti volné krajiny mezi Dolánkami a 
Křemýží pro chodce a cyklisty a pro zlepšení 
dopravní obsluhy přilehlých 
zemědělských/lesních pozemků (plocha 53-Z) 

Komplexní odůvodnění vymezení plochy je provedeno 
v odůvodnění ustanovení § C16 tohoto Odůvodnění ↑. 
Veřejný zájem spočívá v zajištění rozvoje veřejné dopravní 
infrastruktury místního významu pro zlepšení prostupnosti volné 
krajiny pro chodce a cyklisty a pro zlepšení dopravní obsluhy 
přilehlých zemědělských/lesních pozemků. 

VD15 veřejně přístupná účelová komunikace 
(polní/lesní cesta) pro zajištění veřejné 
prostupnosti volné krajiny mezi Karolinou a 
Křemýží pro chodce a cyklisty a pro zlepšení 
dopravní obsluhy přilehlých 
zemědělských/lesních pozemků (plocha 54-Z) 

Komplexní odůvodnění vymezení plochy je provedeno 
v odůvodnění ustanovení § C16 tohoto Odůvodnění ↑. 
Veřejný zájem spočívá v zajištění rozvoje veřejné dopravní 
infrastruktury místního významu pro zlepšení prostupnosti volné 
krajiny pro chodce a cyklisty a pro zlepšení dopravní obsluhy 
přilehlých zemědělských/lesních pozemků. 

VD16 stezka pro chodce a cyklisty podél silnice 
III/25331 mezi Ohníčí a Křemýží (plochy 55a-
P, 55b-Z) 

Komplexní odůvodnění vymezení plochy je provedeno 
v odůvodnění ustanovení § C16 tohoto Odůvodnění ↑. 
Veřejný zájem spočívá v zajištění rozvoje veřejné dopravní 
infrastruktury místního významu pro bezpečnou a bezkolizní pěší 
a cyklistickou dopravu, oddělenou od motorové dopravy. 

VD17 veřejně přístupná účelová komunikace pro 
zajištění veřejné dopravní přístupnosti 
samoty západně od železniční stanice Ohníč 
ze silnice III/25331 (plocha 56-Z) 

Komplexní odůvodnění vymezení plochy je provedeno 
v odůvodnění ustanovení § C16 tohoto Odůvodnění ↑. 
Veřejný zájem spočívá v zajištění rozvoje veřejné dopravní 
infrastruktury místního významu odpovídajících technických 
(šířkových a směrových) parametrů pro dopravní napojení a 
dopravní obsluhu jedné z historických samot na území obce. 

VD18 veřejně přístupná účelová komunikace 
(polní/lesní cesta) pro zajištění veřejné 
prostupnosti volné krajiny mezi Ohníčí a 
Křemýží pro chodce a cyklisty a pro zlepšení 
dopravní obsluhy přilehlých 
zemědělských/lesních pozemků (plocha 57-Z) 

Komplexní odůvodnění vymezení plochy je provedeno 
v odůvodnění ustanovení § C16 tohoto Odůvodnění ↑. 
Veřejný zájem spočívá v zajištění rozvoje veřejné dopravní 
infrastruktury místního významu pro zlepšení prostupnosti volné 
krajiny pro chodce a cyklisty a pro zlepšení dopravní obsluhy 
přilehlých zemědělských/lesních pozemků. 

VD19 veřejně přístupná účelová komunikace 
(polní/lesní cesta) pro zajištění veřejné 
prostupnosti volné krajiny mezi Ohníčí a 
Křemýží pro chodce a cyklisty a pro zlepšení 
dopravní obsluhy přilehlých 
zemědělských/lesních pozemků (plocha 58-Z) 

Komplexní odůvodnění vymezení plochy je provedeno 
v odůvodnění ustanovení § C16 tohoto Odůvodnění ↑. 
Veřejný zájem spočívá v zajištění rozvoje veřejné dopravní 
infrastruktury místního významu pro zlepšení prostupnosti volné 
krajiny pro chodce a cyklisty a pro zlepšení dopravní obsluhy 
přilehlých zemědělských/lesních pozemků. 

VD20 místní komunikace se smíšeným provozem 
(obytná zóna nebo pěší zóna) anebo 
komunikace pro chodce a cyklisty 
nepřístupná provozu silničních motorových 
vozidel pro přímé zpřístupnění areálu zámku 
v Křemýži z historické návsi v Křemýži (plocha 
59-P) 

Komplexní odůvodnění vymezení plochy je provedeno 
v odůvodnění ustanovení § C16 tohoto Odůvodnění ↑. 
Veřejný zájem spočívá v zajištění rozvoje veřejné dopravní 
infrastruktury místního významu pro obnovení přímé historické 
pěší a cyklistické prostupnosti areálu bývalého hospodářského 
dvora zámky v Křemýži, mezi historickou návsí a hlavní budovou 
zámku. 

VD21 místní komunikace pro dopravní napojení a 
dopravní obsluhu ploch změn bydlení na 
jihozápadním okraji Křemýže (plocha 60-Z) 

Komplexní odůvodnění vymezení plochy je provedeno 
v odůvodnění ustanovení § C16 tohoto Odůvodnění ↑. 
Veřejný zájem spočívá v zajištění rozvoje veřejné dopravní 
infrastruktury místního významu pro zabezpečení dopravní 
dostupnosti a dopravní obslužnosti nově vymezovaných 
rozvojových ploch bydlení. 
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kód  veřejně prospěšná stavba  
důvod vymezení 
specifikace veřejného zájmu 

VD22 veřejně přístupná účelová komunikace (polní 
cesta) pro zajištění veřejné prostupnosti 
volné krajiny mezi Křemýží a Husovým 
vrchem v Hostomicích pro chodce a cyklisty a 
pro zlepšení dopravní obsluhy přilehlých 
zemědělských pozemků (plocha 61-Z) 

Komplexní odůvodnění vymezení plochy je provedeno 
v odůvodnění ustanovení § C16 tohoto Odůvodnění ↑. 
Veřejný zájem spočívá v zajištění rozvoje veřejné dopravní 
infrastruktury místního významu pro zlepšení prostupnosti volné 
krajiny pro chodce a cyklisty a pro zlepšení dopravní obsluhy 
přilehlých zemědělských/lesních pozemků. 

VD23 veřejně přístupná účelová komunikace (polní 
cesta) pro zajištění veřejné prostupnosti 
volné krajiny mezi Křemýží a Hostomicemi 
pro chodce a cyklisty (plocha 62-Z) 

Komplexní odůvodnění vymezení plochy je provedeno 
v odůvodnění ustanovení § C16 tohoto Odůvodnění ↑. 
Veřejný zájem spočívá v zajištění rozvoje veřejné dopravní 
infrastruktury místního významu pro zlepšení prostupnosti volné 
krajiny pro chodce a cyklisty. 

VD24 neobsazeno veřejně prospěšná stavba byla vypuštěná po společném jednání 

VD25 neobsazeno veřejně prospěšná stavba byla vypuštěná po společném jednání 

VD26 rozšíření stávající místní komunikace pro 
dopravní napojení a dopravní obsluhu 
Pňoviček (plocha 65-Z) 

Komplexní odůvodnění vymezení plochy je provedeno 
v odůvodnění ustanovení § C16 tohoto Odůvodnění ↑. 
Veřejný zájem spočívá v zajištění rozvoje veřejné dopravní 
infrastruktury místního významu odpovídajících technických 
(šířkových) parametrů. 

VD27 veřejně přístupná účelová komunikace (polní 
cesta) pro zajištění veřejné prostupnosti 
volné krajiny mezi Křemýží a Kladruby pro 
chodce a cyklisty a pro zlepšení dopravní 
obsluhy přilehlých zemědělských pozemků 
(plocha 66-Z) 

Komplexní odůvodnění vymezení plochy je provedeno 
v odůvodnění ustanovení § C16 tohoto Odůvodnění ↑. 
Veřejný zájem spočívá v zajištění rozvoje veřejné dopravní 
infrastruktury místního významu pro zlepšení prostupnosti volné 
krajiny pro chodce a cyklisty a pro zlepšení dopravní obsluhy 
přilehlých zemědělských pozemků. 

VD28 veřejně přístupná účelová komunikace (polní 
cesta) pro zajištění veřejné prostupnosti 
volné krajiny severně od Křemýže pro chodce 
a cyklisty a pro zlepšení dopravní obsluhy 
přilehlých zemědělských pozemků (plocha 
67-Z) 

Komplexní odůvodnění vymezení plochy je provedeno 
v odůvodnění ustanovení § C16 tohoto Odůvodnění ↑. 
Veřejný zájem spočívá v zajištění rozvoje veřejné dopravní 
infrastruktury místního významu pro zlepšení prostupnosti volné 
krajiny pro chodce a cyklisty a pro zlepšení dopravní obsluhy 
přilehlých zemědělských pozemků. 

VD29 neobsazeno veřejně prospěšná stavba byla vypuštěná po společném jednání 

VD30 místní komunikace pro dopravní napojení a 
dopravní obsluhu ploch změn bydlení na 
východním okraji Karoliny (plocha 69-Z) 

Komplexní odůvodnění vymezení plochy je provedeno 
v odůvodnění ustanovení § C16 tohoto Odůvodnění ↑. 
Veřejný zájem spočívá v zajištění rozvoje veřejné dopravní 
infrastruktury místního významu pro zabezpečení dopravní 
dostupnosti a dopravní obslužnosti nově vymezovaných 
rozvojových ploch bydlení. 

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

VT01 neobsazeno veřejně prospěšná stavba byla vypuštěná po společném jednání 

VT02 sběrný dvůr odpadu a kompostárna (plocha 
81-Z) 

Komplexní odůvodnění vymezení plochy je provedeno 
v odůvodnění ustanovení § C18 tohoto Odůvodnění ↑. 
Veřejný zájem spočívá v zajištění optimální kapacity a 
technických parametrů zařízení veřejné technické infrastruktury 
k nakládání s odpady, konkrétně sběrného dvora a kompostárny, 
naplňujících povinnou službu obce. 
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k § G02  

Souhrnné odůvodnění vymezení koridorů pro umístění vedení veřejně prospěšných staveb, pro které lze 
práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit 

Koridory pro umístění vedení veřejně prospěšných staveb jsou vymezeny v souladu s § 2 odst. 1 písm. l) Stavebního 
zákona. Jako veřejně prospěšné stavby, pro které lze práva k pozemkům vyvlastnit, jsou vymezeny stavby pro veřejnou 
infrastrukturu určené k rozvoji nebo ochraně území obce, tj. zejména navržené plochy a koridory pro dopravní 
a technickou infrastrukturu.  

V souladu s § 170 odst. 1 písm. a) Stavebního zákona lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit, jde-li o veřejně 
prospěšnou stavbu dopravní a technické infrastruktury, včetně plochy nezbytné k zajištění její výstavby a řádného 
užívání pro stanovený účel.  

Odůvodnění vymezení jednotlivých koridorů pro umístění vedení veřejně prospěšných staveb, pro které 
lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit 

kód  koridor pro umístění veřejně prospěšné stavby 
důvod vymezení 
specifikace veřejného zájmu 

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

VD.k01 stezka pro chodce a cyklisty podél řeky 
Bíliny, jako součást páteřní nadregionální 
cyklostezky Bělská – Podkrušnohorská 
stezka (koridor 01-X) 

Komplexní odůvodnění vymezení plochy je provedeno 
v odůvodnění ustanovení § C25 tohoto Odůvodnění ↑. 
Veřejný zájem spočívá v zajištění rozvoje veřejné dopravní 
infrastruktury místního významu pro bezpečnou a bezkolizní pěší 
a cyklistickou dopravu, oddělenou od motorové dopravy. 

G.8.2. Veřejně prospěšná opatření, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit 

k § G03  

Souhrnné odůvodnění vymezení veřejně prospěšných opatření, pro které lze práva k pozemkům a stavbám 
vyvlastnit 

Veřejně prospěšná opatření jsou vymezena v souladu s § 2 odst. 1 písm. m) Stavebního zákona. Jako veřejně prospěšná 
opatření, pro které lze práva k pozemkům vyvlastnit, jsou vymezena opatření nestavební povahy sloužící ke snižování 
ohrožení území a k rozvoji anebo ochraně přírodního, kulturního a archeologického dědictví, tj. zejména navržený 
územní systém ekologické stability.  

V souladu s § 170 odst. 1 písm. b) Stavebního zákona lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit, jde-li o veřejně 
prospěšné opatření, a to snižování ohrožení v území povodněmi a jinými přírodními katastrofami, zvyšování retenčních 
schopností území, založení prvků územního systému ekologické stability a ochranu archeologického dědictví.   

ÚP Ohníč vymezuje jako veřejně prospěšná opatření (1) plochy změn v krajině vymezené pro dotvoření prvků územního 
systému ekologické stability na parametry zajišťující jejich úplnou funkčnost a dále (2) plochy změn v krajině snižující 
ohrožení eroze půdy a zvyšující retenční schopnosti území.  

Odůvodnění vymezení jednotlivých veřejně prospěšných opatření, pro které lze práva k pozemkům 
a stavbám vyvlastnit 

kód  veřejně prospěšné opatření 
důvod vymezení 
specifikace veřejného zájmu 

ZALOŽENÍ PRVKŮ ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY 

VU01 revitalizace nivy Kladrubského potoka pro 
založení a zajištění funkčnosti LBK 1 nad 
Tuchlovem (plocha 100-K) 

Komplexní odůvodnění vymezení plochy je provedeno 
v odůvodnění ustanovení § C21 tohoto Odůvodnění ↑. 
Veřejný zájem spočívá zejména v zajištění funkčnosti skladebné 
části ÚSES.  
Veřejný zájem spočívá dále rovněž ve snižování ohrožení v území 
povodněmi a zvyšování retenčních schopností území. 
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kód  veřejně prospěšné opatření 
důvod vymezení 
specifikace veřejného zájmu 

VU02 neobsazeno, plocha VPO byla vypuštěná po veřejném projednání 

VU03 neobsazeno, plocha VPO byla vypuštěná po veřejném projednání 

VU04 plocha nelesní krajinné zeleně pro založení a 
zajištění funkčnosti LBC 6 (plocha 134-K) 

Komplexní odůvodnění vymezení plochy je provedeno 
v odůvodnění ustanovení § C24 tohoto Odůvodnění ↑. 
Veřejný zájem spočívá zejména v zajištění funkčnosti skladebné 
části ÚSES.  
Veřejný zájem spočívá dále rovněž ve snižování ohrožení v území 
povodněmi a zvyšování retenčních schopností území. 

VU05 plocha nelesní krajinné zeleně pro založení a 
zajištění funkčnosti LBC 6 (plocha 135-K) 

Komplexní odůvodnění vymezení plochy je provedeno 
v odůvodnění ustanovení § C24 tohoto Odůvodnění ↑. 
Veřejný zájem spočívá zejména v zajištění funkčnosti skladebné 
části ÚSES.  
Veřejný zájem spočívá dále rovněž ve snižování ohrožení v území 
povodněmi a zvyšování retenčních schopností území. 

VU06 plocha nelesní krajinné zeleně pro založení a 
zajištění funkčnosti LBC 6 (plocha 136-K) 

Komplexní odůvodnění vymezení plochy je provedeno 
v odůvodnění ustanovení § C24 tohoto Odůvodnění ↑. 
Veřejný zájem spočívá zejména v zajištění funkčnosti skladebné 
části ÚSES.  
Veřejný zájem spočívá dále rovněž ve snižování ohrožení v území 
povodněmi a zvyšování retenčních schopností území. 

VU07 plocha nelesní krajinné zeleně pro založení a 
zajištění funkčnosti RBK 564 (plocha 144-K) 

Komplexní odůvodnění vymezení plochy je provedeno 
v odůvodnění ustanovení § C24 tohoto Odůvodnění ↑. 
Veřejný zájem spočívá zejména v zajištění funkčnosti skladebné 
části ÚSES.  
Veřejný zájem spočívá dále rovněž ve snižování ohrožení v území 
povodněmi a zvyšování retenčních schopností území. 

VU08 plocha nelesní krajinné zeleně pro založení a 
zajištění funkčnosti RBK 564 (plocha 145-K) 

Komplexní odůvodnění vymezení plochy je provedeno 
v odůvodnění ustanovení § C24 tohoto Odůvodnění ↑. 
Veřejný zájem spočívá zejména v zajištění funkčnosti skladebné 
části ÚSES.  
Veřejný zájem spočívá dále rovněž ve snižování ohrožení v území 
povodněmi a zvyšování retenčních schopností území. 

VU09 plocha nelesní krajinné zeleně pro založení a 
zajištění funkčnosti LBC 2 (plocha 146-K) 

Komplexní odůvodnění vymezení plochy je provedeno 
v odůvodnění ustanovení § C24 tohoto Odůvodnění ↑. 
Veřejný zájem spočívá zejména v zajištění funkčnosti skladebné 
části ÚSES.  
Veřejný zájem spočívá dále rovněž ve snižování ohrožení v území 
povodněmi a zvyšování retenčních schopností území. 

VU10 plocha nelesní krajinné zeleně pro založení a 
zajištění funkčnosti RBK 564 (plocha 147-K) 

Komplexní odůvodnění vymezení plochy je provedeno 
v odůvodnění ustanovení § C24 tohoto Odůvodnění ↑. 
Veřejný zájem spočívá zejména v zajištění funkčnosti skladebné 
části ÚSES.  
Veřejný zájem spočívá dále rovněž ve snižování ohrožení v území 
povodněmi a zvyšování retenčních schopností území. 

VU11 plocha nelesní krajinné zeleně pro založení a 
zajištění funkčnosti RBK 564 (plocha 148-K) 

Komplexní odůvodnění vymezení plochy je provedeno 
v odůvodnění ustanovení § C24 tohoto Odůvodnění ↑. 
Veřejný zájem spočívá zejména v zajištění funkčnosti skladebné 
části ÚSES.  
Veřejný zájem spočívá dále rovněž ve snižování ohrožení v území 
povodněmi a zvyšování retenčních schopností území. 
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kód  veřejně prospěšné opatření 
důvod vymezení 
specifikace veřejného zájmu 

VU12 plocha nelesní krajinné zeleně pro založení a 
zajištění funkčnosti RBC 1698 (plocha 152-K) 

Komplexní odůvodnění vymezení plochy je provedeno 
v odůvodnění ustanovení § C24 tohoto Odůvodnění ↑. 
Veřejný zájem spočívá zejména v zajištění funkčnosti skladebné 
části ÚSES.  
Veřejný zájem spočívá dále rovněž ve snižování ohrožení v území 
povodněmi a zvyšování retenčních schopností území. 

VU13 plocha nelesní krajinné zeleně pro založení a 
zajištění funkčnosti RBC 1698 (plocha 153-K) 

Komplexní odůvodnění vymezení plochy je provedeno 
v odůvodnění ustanovení § C24 tohoto Odůvodnění ↑. 
Veřejný zájem spočívá zejména v zajištění funkčnosti skladebné 
části ÚSES.  
Veřejný zájem spočívá dále rovněž ve snižování ohrožení v území 
povodněmi a zvyšování retenčních schopností území. 

VU14 plocha nelesní krajinné zeleně pro založení a 
zajištění funkčnosti RBC 1698 (plocha 154-K) 

Komplexní odůvodnění vymezení plochy je provedeno 
v odůvodnění ustanovení § C24 tohoto Odůvodnění ↑. 
Veřejný zájem spočívá zejména v zajištění funkčnosti skladebné 
části ÚSES.  
Veřejný zájem spočívá dále rovněž ve snižování ohrožení v území 
povodněmi a zvyšování retenčních schopností území. 

VU15 plocha nelesní krajinné zeleně pro založení a 
zajištění funkčnosti RBC 1698 (plocha 155-K) 

Komplexní odůvodnění vymezení plochy je provedeno 
v odůvodnění ustanovení § C24 tohoto Odůvodnění ↑. 
Veřejný zájem spočívá zejména v zajištění funkčnosti skladebné 
části ÚSES.  
Veřejný zájem spočívá dále rovněž ve snižování ohrožení v území 
povodněmi a zvyšování retenčních schopností území. 

VU16 plocha nelesní krajinné zeleně pro založení a 
zajištění funkčnosti RBC 1698 (plocha 156-K) 

Komplexní odůvodnění vymezení plochy je provedeno 
v odůvodnění ustanovení § C24 tohoto Odůvodnění ↑. 
Veřejný zájem spočívá zejména v zajištění funkčnosti skladebné 
části ÚSES.  
Veřejný zájem spočívá dále rovněž ve snižování ohrožení v území 
povodněmi a zvyšování retenčních schopností území. 

VU17 plocha nelesní krajinné zeleně pro založení a 
zajištění funkčnosti RBC 1698 (plocha 157-K) 

Komplexní odůvodnění vymezení plochy je provedeno 
v odůvodnění ustanovení § C24 tohoto Odůvodnění ↑. 
Veřejný zájem spočívá zejména v zajištění funkčnosti skladebné 
části ÚSES.  
Veřejný zájem spočívá dále rovněž ve snižování ohrožení v území 
povodněmi a zvyšování retenčních schopností území. 

VU18 plocha nelesní krajinné zeleně pro založení a 
zajištění funkčnosti LBK 1 (plocha 161-K) 

Komplexní odůvodnění vymezení plochy je provedeno 
v odůvodnění ustanovení § C24 tohoto Odůvodnění ↑. 
Veřejný zájem spočívá zejména v zajištění funkčnosti skladebné 
části ÚSES.  
Veřejný zájem spočívá dále rovněž ve snižování ohrožení v území 
povodněmi a zvyšování retenčních schopností území. 

VU19 plocha nelesní krajinné zeleně pro založení a 
zajištění funkčnosti LBK 1 (plocha 162-K) 

Komplexní odůvodnění vymezení plochy je provedeno 
v odůvodnění ustanovení § C24 tohoto Odůvodnění ↑. 
Veřejný zájem spočívá zejména v zajištění funkčnosti skladebné 
části ÚSES.  
Veřejný zájem spočívá dále rovněž ve snižování ohrožení v území 
povodněmi a zvyšování retenčních schopností území. 
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kód  veřejně prospěšné opatření 
důvod vymezení 
specifikace veřejného zájmu 

VU20 plocha nelesní krajinné zeleně pro založení a 
zajištění funkčnosti LBC 1 (plocha 163-K) 

Komplexní odůvodnění vymezení plochy je provedeno 
v odůvodnění ustanovení § C24 tohoto Odůvodnění ↑. 
Veřejný zájem spočívá zejména v zajištění funkčnosti skladebné 
části ÚSES.  
Veřejný zájem spočívá dále rovněž ve snižování ohrožení v území 
povodněmi a zvyšování retenčních schopností území. 

VU21 plocha nelesní krajinné zeleně pro založení a 
zajištění funkčnosti LBC 1 (plocha 164-K) 

Komplexní odůvodnění vymezení plochy je provedeno 
v odůvodnění ustanovení § C24 tohoto Odůvodnění ↑. 
Veřejný zájem spočívá zejména v zajištění funkčnosti skladebné 
části ÚSES.  
Veřejný zájem spočívá dále rovněž ve snižování ohrožení v území 
povodněmi a zvyšování retenčních schopností území. 

VU22 plocha nelesní krajinné zeleně pro založení a 
zajištění funkčnosti LBK 1 (plocha 158-K) 

Komplexní odůvodnění vymezení plochy je provedeno 
v odůvodnění ustanovení § C24 tohoto Odůvodnění ↑. 
Veřejný zájem spočívá zejména v zajištění funkčnosti skladebné 
části ÚSES.  
Veřejný zájem spočívá dále rovněž ve snižování ohrožení v území 
povodněmi a zvyšování retenčních schopností území. 

VU23 plocha nelesní krajinné zeleně pro založení a 
zajištění funkčnosti LBK 1 (plocha 159-K) 

Komplexní odůvodnění vymezení plochy je provedeno 
v odůvodnění ustanovení § C24 tohoto Odůvodnění ↑. 
Veřejný zájem spočívá zejména v zajištění funkčnosti skladebné 
části ÚSES.  
Veřejný zájem spočívá dále rovněž ve snižování ohrožení v území 
povodněmi a zvyšování retenčních schopností území. 

k § G04  

Pravidlo je formulováno ve vazbě na ustanovení § 2 odst. 1 písm. l) Stavebního zákona o stavbách pro veřejnou 
infrastrukturu (dopravní infrastruktura, technická infrastruktura, občanské vybavení a veřejná prostranství) určených k 
rozvoji nebo ochraně území obce, kraje nebo státu.  

V rámci projektové a realizační přípravy veřejně prospěšných staveb a opatření může vyvstat potřebnost realizace 
staveb a opatření vytvářejících podmínky pro následnou realizaci výše uvedených veřejně prospěšných staveb 
a opatření; důvodem stanovení ustanovení je nemožnost předjímat takové situace a specifikovat je v rámci vymezení 
veřejně prospěšných staveb a opatření.  

G.8.3. Stavby a opatření k zajišťování bezpečnosti státu, pro které lze práva k pozemkům a 
stavbám vyvlastnit 

k § G05  

V rámci zpracování ÚP Ohníč nebyly identifikovány žádné potřeby ani požadavky na vymezení ploch pro stavby či 
opatření k zajišťování bezpečnosti státu. 

G.8.4. Plochy pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit 

k § G06  

V rámci zpracování ÚP Ohníč nebyly identifikovány žádné potřeby ani požadavky na vymezení ploch pro asanaci. 
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G.9. Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, 
pro které lze uplatnit předkupní právo  

k § H01  

V rámci řešení ÚP Ohníč nebyla shledána potřeba využít institutu VPS, pro které lze uplatnit předkupní právo. Pro liniové 
stavby dopravních komunikací je výhodnější institut vyvlastnění, který není tak administrativně náročný a umožňuje 
získání pozemků v okamžiku, kdy se obec rozhodne pro realizaci záměru. Obě nově vymezené plochy občanského 
vybavení veřejného (35-P a 36-P) nejsou tak strategického významu pro obec, kraj nebo stát, aby bylo nutné na 
předmětné pozemky stanovovat předkupní právo. Využití obou nově vymezených ploch občanského vybavení veřejného 
navíc není nutně podmíněno vlastnictvím veřejným sektorem, v obou plochách se stejně pravděpodobně může jednat i 
o soukromé investice a soukromý provoz staveb a areálů, pro něž jsou plochy vymezené. 

k § H02 

V rámci řešení ÚP Ohníč nebyla shledána potřeba využít institutu veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní 
právo. Všechny nové plochy veřejných prostranství vymezované v ÚP Ohníč slouží primárně dopravním účelům a lze je 
proto zařadit přednostně do kategorie místních anebo veřejně přístupných účelových komunikací. Pro liniové stavby 
dopravních komunikací je výhodnější institut vyvlastnění, který není tak administrativně náročný a  umožňuje získání 
pozemků v okamžiku, kdy se obec rozhodne pro realizaci záměru.  

G.10. Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 
Stavebního zákona  

k § I01 

Stanovení kompenzačních opatření vyplývá z § 50 odst. 6 Stavebního zákona a § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, v platném znění. 

Kompenzační opatření stanoví příslušný orgán ochrany přírody v případě významného negativního vlivu na příznivý stav 
předmětu ochrany nebo celistvosti evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, který nebyl předmětem posouzení 
vydaných ZÚR z hlediska těchto vlivů. 

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen KUUK OŽP), jako orgán příslušný podle 
§ 22 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, vydal 
stanovisko  č. j. 3022/ZPZ/2017/N-2722 a JID: 124837/2017/KUUK ze dne 28. 07. 2017 s konstatováním, že územní plán 
Ohníč není nutno posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí a stanovisko č.j.: 3025/ZPZ/2017/KUUK a JID: 
124966/2017/KUUK ze dne 28. 07. 17 s konstatováním: „Lze vyloučit, že koncepce Návrh zadání územního pánu Ohníč 
může mít samostatně či ve spojení s jinými záměry významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvosti 
jednotlivých evropsky významných lokalit, nebo ptačích oblastí v územní působnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje“. 
Vzhledem ke stanoviskům orgánu SEA nebyl v zadání vznesen požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů územního 
plánu na udržitelný rozvoj území.  
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H .  V YH ODNOCENÍ  ÚČELNÉHO V YUŽIT Í  
ZASTAV ĚNÉHO ÚZ EMÍ  A  VYH OD NOCENÍ  P OTŘEBY 
V YMEZ ENÍ  ZASTAV ITELNÝCH  P LOCH  

Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch bylo 
zpracováno v rámci návrhu ÚP Ohníč pro společné jednání, které se konalo v roce 2018. Od té doby nedošlo k žádné 
zásadní úpravě rozsahu zastavitelných ploch ani ploch přestavby a tedy ani k žádné změně kapacit ploch změn, toto 
vyhodnocení proto nebylo v průběhu projednání ÚP Ohníč nijak měněno. 

H.1. Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch pro byd lení  

Potřeba zastavitelných ploch pro bydlení je dána plochou mimo zastavěné území potřebnou pro uspokojení odhadované 
potřeby nových bytových jednotek (dále též jen „BJ“) v návrhovém období územního plánu (v příštích 15 až 20 letech, 
tedy v období 2018 – 2038), kterou nelze uspokojit uvnitř zastavěného území, tedy (1) v plochách přestavby, (2) 
v prolukách ve stávající zástavbě či (3) intenzifikací / zahuštěním stávající struktury zástavby. 

Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch pro bydlení je provedeno porovnáním dvou číselných údajů: 

Potřeba nových BJ v návrhovém období ÚP 

X 

Kapacita nových BJ v plochách přestavby a zastavitelných plochách pro bydlení vymezených v ÚP  
+  

odhadovaná kapacita nových BJ ve stabilizovaných plochách bydlení vymezených v ÚP,  
bez nároků na vymezení ploch změn (drobné proluky, velké zahrady využitelné pro výstavbu, nástavby, přístavby apod.) 

Výše uvedené hodnoty na obou stranách porovnání musí být přibližně shodné, resp. musí se vzájemně co nejvíce blížit. 
Kapacita nových BJ ploch přestavby, zastavitelných ploch a stabilizovaných ploch pro bydlení nesmí výrazně přesáhnout 
predikovanou potřebu nových bytů v návrhovém období ÚP. 

H.1.1. Potřeba nových BJ v návrhovém období ÚP Ohníč 

Pro zjištění budoucí potřeby BJ je nutné analyzovat základní faktory ovlivňující změny v počtu a struktuře bytového 
fondu. Na základě podrobné analýzy celé problematiky a aktuálních metodik pro stanovení prognózy vývoje bytového 
fondu a potřeby bytů byly zvoleny následující faktory podílející se na predikované potřebě nových bytů na území obce 
Ohníč: 

A. rozvojový potenciál odvozený z vývoje bytové výstavby 

B. rozvojový potenciál odvozený ze sociodemografického vývoje 

C. rozvojový potenciál odvozený z významu území 

D. zvýšení kvality bydlení  

E. odpad bytů z bytového fondu 

Všechny výše uvedené faktory společně utvářejí celkový budoucí trend vývoje bytové výstavby v obci, pro přehlednost 
a přesnost výpočtů jsou ovšem jednotlivé faktory hodnoceny každý zvlášť, k dílčím výsledkům je tedy nutné přistupovat 
obezřetně a citlivě, neboť separátní hodnocení každého jednotlivého faktoru neobsahuje kontext všech ostatních 
faktorů.  

Stanovení budoucí potřeby nových bytových jednotek na území obce Ohníč je provedeno pro návrhové období 
Územního plánu Ohníč, tedy do roku 2038. 

A Rozvojový potenciál odvozený z vývoje bytové výstavby 2002–2016  

Dle SLDB 2011 bylo v obci Ohníč celkem 300 obydlených bytů, z toho 208 se jich nacházela v rodinných domech. V obci 
se dále nacházelo 56 neobydlených bytů.2  Bytová výstavba v posledních letech byla následující: 

 
2 Regionální informační servis, http://www.risy.cz/cs  

http://www.risy.cz/cs
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rok 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

počet dokončených BJ - 1 - - - - - 1 - - 2 - 1 - - 

Bytová výstavba 2002–20163 

Dle Veřejné databáze ČSÚ bylo v posledních 15 letech dokončeno v Ohníči pouze 5 BJ; všechny v rodinných domech. 
Průměr počtu dokončených bytů představuje 0,33 BJ/rok. V rámci návrhového období ÚP 20 let lze z uvedeného 
odvodit, při zachování dosavadního trendu, výstavbu 7 nových BJ.  

Potřeba nových BJ odpovídající dosavadnímu trendu bytové výstavby:  + 7  

B Rozvojový potenciál území odvozený ze sociodemografického vývoje 

rok 1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2011 

Ohníč 715 1 080 985 1 498 2 074 2 141 2 174 1 336 1 299 1 148 943 756 753 740 

- Dolánky 71 74 67 67 190 165 176 92 78 42 31 14 11 16 

- Křemýž 334 599 550 764 873 870 926 624 603 412 442 354 326 309 

- Němečky 162 198 192 385 488 512 492 241 229 195 148 131 158 145 

- Ohníč 66 84 82 125 331 405 386 307 325 431 266 212 221 224 

- Pňovičky 82 125 94 157 192 189 194 72 64 68 56 45 37 46 

Vývoj počtu obyvatel 1869–2011 podle výsledků sčítání obyvatel.4 

Obec Ohníč dosáhla vrcholu počtu obyvatel před II. světovou válkou. Po ní přišel velmi rychlý pokles, který od 50. let 
dále postupně pokračoval až do dnešních dnů. Během té doby se také z původně dominantního sídla (Křemýž) stalo 
sídlo populačně až druhé v pořadí, a to po nyní hlavním a populačně největším sídle Ohníč (vč. přímo navazujících 
Němeček). Stejně tak došlo k razantnímu poklesu významu okrajových sídel Pňovičky a Dolánky. 

rok 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Ohníč 786 773 774 780 775 780 772 783 761 748 756 765 767 761 740 

 
Vývoj počtu obyvatel 2002–2016 podle průběžné evidence, stav k 31. 12.5 

V obci Ohníč lze sledovat od roku 2002 velmi pozvolný pokles počtu obyvatel. Tento pokles za posledních 14 let odpovídá 
2 % výchozího počtu obyvatel. Sociodemografický vývoj obce Ohníč tak odpovídá standardnímu trendu vyskytujícímu se 
v malých obcích mimo rozvojové oblasti všude v ČR. Obyvatelstvo v nich pomalu stárne, stagnující či zápornou migraci 
nevyrovnávají přírůstky přirozenou měnou: 

 

 
3 ČSÚ, veřejná databáze: https://vdb.czso.cz/vdbvo2/ 
4 ČSÚ, Historický lexikon obcí: https://www.czso.cz/csu/czso/historicky-lexikon-obci-1869-az-2015  
5 ČSÚ, veřejná databáze: https://vdb.czso.cz/vdbvo2/ 
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Počet obyvatel

https://vdb.czso.cz/vdbvo2/
https://www.czso.cz/csu/czso/historicky-lexikon-obci-1869-az-2015
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/
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rok 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Celkový 
přírůstek/úbytek 13 -13 1 6 -5 5 -8 11 -22 5 8 9 2 -6 13 

Přirozený 
přírůstek/úbytek -3 - -2 - -4 2 - 3 -3 3 -3 -3 1 1 -3 

Přírůstek/úbytek 
stěhováním 16 -13 3 6 -1 3 -8 8 -19 2 11 12 1 -7 16 

Přistěhovalí 26 15 24 20 24 19 15 27 10 16 28 26 18 19 26 

Vystěhovalí 10 28 21 14 25 16 23 19 29 14 17 14 17 26 10 

Přírůstek obyvatel v letech 2002–2016 podle průběžné evidence.6 

Data o přírůstku / úbytku obyvatel potvrzují, že přirozená měna obyvatel je mírně záporná, migrace více méně 
vyrovnaná. 

rok 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Ohníč 38,3 38,6 38,8 39,2 39,5 39,6 39,8 40,1 40,3 40,3 40,6 40,4 40,8 40,7 41,4 

Úst. kraj 38,3 38,5 38,8 39 39,2 39,4 39,6 39,8 40 40,4 40,6 40,9 41,2 41,4 41,6 

ČR 39,3 39,5 39,8 40 40,2 40,3 40,5 40,6 40,8 41,1 41,3 41,5 41,7 41,9 42 

Průměrný věk obyvatel v letech 2002–2016, ve srovnání se stavem v kraji a v ČR.7 

Oproti tomu není předpoklad o rychlejším stárnutí obyvatel Ohníče potvrzen. Lze uzavřít, že sociodemografická situace 
je v Ohníči spíše stabilní, mírně záporná, avšak bez výrazných rizik do budoucna. Co se týče potřeby nových bytů, 
nevyplývá z dosavadního demografického trendu nicméně žádná potřeba nových bytů. 

Potřeba dalších BJ odpovídající dosavadnímu trendu sociodemografického vývoje:  + 0  

C Rozvojový potenciál území odvozený z významu území 

Dle polohy obce lze usuzovat, že Ohníč může představovat určité širší suburbanizační zázemí pro města Teplice a Bílina. 
Pro ověření tohoto předpokladu je třeba analyzovat vyjížďku z obce: 

Počet obyvatel s obvyklým 
pobytem 

vyjíždějící celkem 147 

vyjíždějící do zaměstnání 

celkem 92 

v rámci okresu (Teplice) 77 

do jiného okresu kraje 14 

do jiného kraje - 

zahraničí 1 

Teplice 33 

Bílina 25 

Hostomice 1 

vyjíždějící do školy 

celkem 55 

v rámci okresu (Teplice) 46 

do jiného okresu kraje 7 

do jiného kraje 2 

zahraničí - 

Teplice 22 

Bílina 9 

Hostomice 12 

Struktura dojížďky dle SLDB 2011. 

 
6 ČSÚ, veřejná databáze: https://vdb.czso.cz/vdbvo2/ 
7 ČSÚ, veřejná databáze: https://vdb.czso.cz/vdbvo2/ 

https://vdb.czso.cz/vdbvo2/
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/
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Potvrzuje se, že dominantní podíl vyjížďky z obce směřuje do obcí v rámci okresu, přičemž ovšem vedle Teplic vykazuje 
srovnatelný podíl město Bílina.  

Teplice ani Bílina (popř. 20 km vzdálený Most) nejsou města, která by vykazovala dynamický rozvoj. Nacházejí se v oblasti 
severočeské hnědouhelné pánve, která spíše trpí strukturálními obtížemi spojenými s postupným útlumem rozvoje 
spojeného s těžbou a zpracováním uhlí. Potenciál obce Ohníč jakožto rezidenčního zázemí větších měst tak nelze 
přeceňovat. Pro přesnější odhad je vhodné odvodit jej z tempa výstavby v okolních srovnatelně velkých obcích: 

obec 
počet obydlených BJ dle 

SLDB 2011 
počet dokončených BJ 

2002–2016 
počet dokončených 

BJ/rok 

podíl dokončených 
BJ/rok/počet obydlených 

bytů 2011 (%) 

Kladruby 126 17 1,13 0,89 

Ohníč 300 5 0,33 0,11 

Bžany 307 27 1,8 0,59 

Kostomlaty pod Milešovkou 326 16 1,07 0,33 

Světec 389 14 0,93 0,24 

Zabrušany 395 23 1,53 0,39 

Hostomice 463 10 0,67 0,14 

Jeníkov 348 38 2,53 0,73 

Újezdeček 383 7 0,47 0,12 

Žalany 196 8 0,53 0,27 

Rtyně nad Bílinou 312 10 0,67 0,21 

Teplice (okres) 57253 2362 157,46 0,28 

Srovnání vývoje bytové výstavby v okolí obce Ohníč.8 

Srovnání tempa bytové výstavby ukazuje, že Ohníč za svými sousedy zaostává. Celý okres Teplice vykazuje hodnotu 
bezmála 0,3 % růstu bytového fondu za rok. Obec Ohníč má přitom potenciál stát se jednou z nejatraktivnějších obcí 
v suburbánním zázemí Teplic a Bíliny, a to z následujících důvodů: (1) Ze středu sídla Ohníč trvá cesta autem do Teplic i 
do Bíliny shodně max. 10 minut, přímé spojení s Bílinou zajišťují také vlaky (dojezdová doba 10 minut), přímé spojení 
s Teplicem zajišťují autobusy regionální dopravy, dojezdová doba max. 19 minut. (2) Na území obce se nachází velmi 
atraktivní a těžbou více méně nepoškozená krajina (kamenolom Dolánky se nachází na okraji obce a těžba v něm nijak 
nenarušuje obytné prostředí jádrových sídel Ohníč a Křemýž), navíc obec leží v podhůří turisticky a rekreačně 
atraktivního Českého středohoří. (3) Obec disponuje základním občanským vybavením, minimálně v rozsahu MŠ, pošty, 
několika obchodů a restaurací v Ohníči i Křemýži, sportovních a fotbalových hřišť v Ohníči i Křemýži. (4) Rozvoj obce není 
limitován žádnou zásadní zátěží (např. z automobilové dopravy, povrchové těžby (kamenolom Dolánky leží dostatečně 
daleko od obytných území jádrových sídel Ohníč a Křemýž) apod.).  

Nelze opomenout ani fakt, že Ohníč je součástí rozvojové osy OS7 Ústí nad Labem – Chomutov – Karlovy Vary – Cheb – 
SRN, vymezené v PÚR ČR a zpřesněné v ZÚR Ústeckého kraje. Obec je tak zařazená do území s předpokládanou vyšší 
mírou změn v území, v souvislosti s existující i rozvojem nové veřejné infrastruktury. Rozvojový potenciál celé rozvojové 
osy, jíž je Ohníč součástí, je dán zejména velmi dobrým a kapacitním dopravním napojením jak automobilovou, tak 
železniční dopravou. Území rozvojové osy je výborně dopravně dostupné a je výborně dopravně napojené na dálnice 
D8, D7 i D6. Železnicí je rozvojová osa výborně napojená na I. mezinárodní tranzitní železniční koridor propojující Prahu 
s Drážďany, Berlínem a Hamburkem. 

Z těchto důvodů vyplývá, že obec Ohníč by mohla dosahovat hodnot růstu bytového fondu, který vykazují 
nejatraktivnější obce v zázemí Teplic, jako je Jeníkov, Zabrušany, Bžany či Kladruby (od 0,39 po 0,89). K oživení výstavby 
může svým dílem přispět i nový územní plán, který vymezí zastavitelné plochy v maximálně atraktivních lokalitách. 
Tempo růstu odvozené z rozvojového potenciálu území tak bylo stanoveno na 0,6 % nárůst bytového fondu za rok. 
Oproti současným 300 obydleným bytům v obci tak jde o výstavbu 1,8 bytu za rok, tzn. 36 nových bytů v rámci budoucích 
20 let návrhového období ÚP. Oproti potřebě 7 bytů odvozené z dosavadního trendu výstavby tak jde o dalších 29 bytů.  

 
8 Počet dokončených bytů: ČSÚ, veřejná databáze: https://vdb.czso.cz/vdbvo2/, počet obydlených bytů 2011: Regionální informační 

servis, http://www.risy.cz/cs 

https://vdb.czso.cz/vdbvo2/
http://www.risy.cz/cs
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Potřeba dalších BJ pro pokrytí poptávky vyplývající z významu území:  + 29 

D Zvýšení kvality bydlení  

Zvýšení kvality bydlení je v posledních dvaceti letech v ČR i většině států Evropy jedním z hlavních faktorů potřeby vzniku 
nových bytů. Oproti západním zemím v EU je velikost bytů v ČR stále podprůměrná, dochází tak k výstavbě, která slouží 
především k uspokojení nároků na kvalitnější, komfortnější a energeticky úspornější bydlení.9 

O úrovni kvality bydlení vypovídají obvykle dva údaje: (1) obydlenost / zalidněnost (průměrný počet osob na BJ) a (2) 
obytná nebo celková užitná plocha bytu na jednoho obyvatele. Oba indikátory se na kvalitě bydlení podílejí vždy 
společně a vzájemně se implikují a oba společně mohou generovat nároky na zvýšení kvality bydlení, a tedy potřebu 
zvýšení počtu BJ. Na základě výpočtu obsazenosti bytů v obci Ohníč a srovnání těchto údajů s republikovými hodnotami 
lze dovodit, nakolik bude poptávka po nových bytech generována potřebou zvyšování kvality bydlení. 

územní jednotka rok 

průměrný počet osob v BJ (obydlenost) 

v RD v BD celkem 

ČR 1991 2,92 2,66 2,76 

2001 2,86 2,47 2,64 

2011 2,80 2,21 2,47 

Obsazenost bytů v ČR.10 

Z výše uvedené tabulky je patrné, že obydlenost bytů v ČR od roku 1991 stabilně klesá, výrazně rychleji přitom v případě 
bytových domů, pomaleji v případě bytů v rodinných domech. To je dáno tím, že kvalita bydlení v rodinných domech 
byla vždy relativně vysoká, zatímco kvalita bydlení v bytových domech je v ČR poznamenána vysokým podílem bytů 
v panelových domech s poměrně nízkým plošným standardem bytů na obyvatele. 

 celkem v RD v BD ostatní 

obydlené byty 300 
(100 %) 

208 
(69 %) 

90 
(30 %) 

2 
(1 %) 

počet osob v obydlených bytech 740 517 220 3 

počet osob na obydlený byt (obsazenost bytů) 2,46 2,48 2,44 - 

Obsazenost bytů v Ohníči, SLDB 2011.11 

Obsazenost bytů v Ohníči odpovídá průměrné hodnotě v ČR. Obsazenost bytů v rodinných domech je menší, což je 
ovšem kompenzováno vyšší obsazenosti bytů v bytových domech. Právě vyšší obsazenost bytů v bytových domech 
a zároveň – vzhledem k velikosti obce – poměrně vysoký podíl bytů v bytových domech předurčuje vyšší potřebu nových 
bytů vyplývajících ze zvyšující kvality bydlení. Při zvyšující se životní úrovni obyvatel se budou starší byty v  bytových 
domech na takto malé obci přesouvat do pozice spíše levnějšího bydlení. U takových bytů lze předpokládat snižování 
jejich obsazenosti. Nemá-li toto snížení obsazenosti způsobit úbytek obyvatel v obci, je třeba tuto kapacitu nahradit 
doplněním nových bytů. 

Obecně se trend snižování obydlenosti bytů váže k trendu snižování velikosti domácnosti, a to vlivem 

sociodemografických změn, především více individualistickým stylem života (větší rozvodovost, větší počet singles, 
eliminace nechtěného soužití, typicky rodičů a dospělých dětí) a stárnutím obyvatelstva (větší počet vdovců a vdov). Dle 
Projekce počtu cenzových domácností v České republice do roku 2030 od ČSÚ se předpokládá každých 10 let pokles 
počtu členů cenzové domácnosti o zhruba 0,1 obyvatele.12  

Na základě uvedeného lze predikovat obsazenost bytů v Ohníči v rodinných domech na úrovni 2,6 obyv./BJ a v bytových 
domech 2,0 obyv./BJ. Zvýšení kvality bydlení je nutné vztáhnout pouze na stávající zástavbu, obsazenost nových bytů 
bude již odpovídat současným trendům. Z této predikce tedy vyplývá následující potřeba bytů: 

Rodinné domy: 517 / 2,6 = 199, tj. o 9 BJ méně. Bytové domy: 220 / 2 = 110, tj. o 20 BJ více. Celkem potřeba 11 nových 
BJ. 

 
9 Vybrané údaje o bydlení 2011 (publikace MMR a ÚÚR, 2012). 
10 ČSÚ, Demografická příručka – 2011, https://www.czso.cz/csu/czso/demograficka-prirucka-2011-lmv6bp775h  
11 Regionální informační servis: http://www.risy.cz/cs, ČSÚ: SLDB 2011. 
12 ČSÚ: Projekce počtu cenzových domácností v České republice do roku 2030, online: https://www.czso.cz/csu/czso/projekce-
poctu-cenzovych-domacnosti-v-ceske-republice-do-roku-2030-n-odmex25otb  

https://www.czso.cz/csu/czso/demograficka-prirucka-2011-lmv6bp775h
http://www.risy.cz/cs
https://www.czso.cz/csu/czso/projekce-poctu-cenzovych-domacnosti-v-ceske-republice-do-roku-2030-n-odmex25otb
https://www.czso.cz/csu/czso/projekce-poctu-cenzovych-domacnosti-v-ceske-republice-do-roku-2030-n-odmex25otb
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Potřeba nových BJ pro pokrytí nároků na zvyšující se kvalitu bydlení:  + 11 

E Odpad bytů z bytového fondu  

V případě obce Ohníč je na místě počítat také s jevem, kdy budou byty pro trvalé bydlení z bytového fondu odpadat. 
Samotné opuštění staveb, či jejich zchátrání není důvodem pro vymezování nových zastavitelných ploch, neboť po nich 
zbývá pozemek, který je možné opětovně pro renovaci domu (či výstavbu nového domu) využít. Takový postup je 
ostatně i žádoucí z pohledu úsporného a udržitelného nakládání se zastavěným územím. Odpad, který je ovšem nutné 
v bilanci potřeby nových bytů reflektovat, představuje nicméně převedení bytů pro trvalé bydlení na rekreační objekty.  

Ohníč se nachází v území, které vykazuje v rámci ČR podprůměrné hospodářské podmínky. Jde o území stále ještě 
postižené strukturálními změnami spojenými s útlumem těžby a těžkého průmyslu, tedy jevy typické v celých severních 
Čechách. S tím je spojen i úbytek obyvatel v regionu a pokles ceny nemovitostí. Na druhou stranu se Ohníč nachází 
v poměrně atraktivní krajině, nedaleko Českého středohoří, zároveň je obec velmi dobře dostupná po kapacitních 
silnicích. Např. z Prahy trvá cesta do Ohníče autem cca 1 hod, většina cesty vede po dálnici D8. Všechny tyto podmínky 
předurčují poměrně vysoký potenciál obce pro druhé (víkendové) bydlení.  

Tento předpoklad potvrzují i statistiky, dle kterých bylo v obci v rámci SLDB 2001 47 neobydlených bytů a v rámci SLDB 
2011 již 56 neobydlených bytů. Statistiky důvodů pro neobydlenost bytů jsou nepřesné, lze tedy pouze odhadovat, kolik 
z nových neobydlených bytů bylo skutečně vyvedeno z bytového fondu z důvodu využití pro rekreaci. Vzhledem 
k významným faktorům odůvodňujícím atraktivitu obce Ohníč pro individuální rekreaci je stanoven tento podíl na 50 %. 
Při pokračování dosavadního trendu 9 nově neobydlených bytů za 10 let je tak třeba počítat v příštích 20 letech o 9 bytů 
převedených na rekreaci.  

Potřeba nových BJ pro pokrytí ztráty bytů vyvedených z bytového fondu pro rekreační využití:  + 9 

REKAPITULACE POTŘEBY NOVÝCH BJ V OBCI OHNÍČ 

faktor potřeby nových BJ 
potřebný 

nárůst počtu BJ  
podíl ze stávajícího (318) 

počtu bytů [%] 

A rozvojový potenciál odvozený z vývoje bytové výstavby + 7 + 2,3 % 

B rozvojový potenciál odvozený ze sociodemografického vývoje + 0 + 0 % 

C rozvojový potenciál odvozený z významu území + 29 + 9,7 % 

D zvýšení kvality bydlení + 11 + 3,7 % 

E odpad bytů z bytového fondu + 9 + 3 % 

CELKEM BJ (součet faktorů A, B, C, D)  + 56 + 18,7 % 

Územní plán Ohníč má vytvořit podmínky pro uspokojení potřeby + 56  nových BJ.13 

H.1.2. Kapacita stabilizovaných ploch bydlení a smíšených obytných vymezených v ÚP Ohníč 

V každé obci se stabilizovanými sídly lze předpokládat výstavbu nových bytů také v rámci stabilizované sídelní struktury 
(v rámci stabilizovaných ploch bydlení a smíšených obytných), tedy bez nároku na vymezení nových zastavitelných ploch 
nebo ploch přestavby. Jedná se zejména o přístavby či nástavby stávajících staveb, dostavby malých proluk pod 
podrobnost řešení ÚP (zpravidla menší než 2 000 m2), výstavbu na velkých zahradách stávajících rodinných domů, 
zejména jako bydlení pro další generaci, využití dosud nevyužitých podkroví pro bydlení, změnu nebytových objektů na 
obytné apod.  

Pro stanovení potenciálu vzniku nových bytů ve stávajících stabilizovaných plochách neexistují žádná výchozí data ani 
jednoznačný postup stanovení. Tento faktor lze vyhodnotit pouze kvalifikovaným odhadem na základě detailní znalosti 
urbanistické, funkční a prostorové struktury stabilizovaných obytných území obce.  

Zastavěné území vymezené na území obce Ohníč bylo podrobně prověřeno a vyhodnoceno z hlediska kapacity pro vznik 
nových bytů. V rámci zastavěného území jsou pro možnou výstavbu nových bytů obecně hodnoceny tyto typy ploch:  

 
13 Dle schválené Zprávy o uplatňování Územního plánu Ohníč (zpracované a projednané Městským úřadem Bílina v roce 05/2017) 
vychází potřeba bytů celkem 83 bytů, bez započítání rezervy pak jen 72 bytů. Potřeba vypočtená v ÚP Ohníč je tak umírněnější, na 
druhou stranu přistupuje metodicky odlišně ke stanovení rezervy. Ta je v postupu použitém ve Zprávě o uplatňování Územního 
plánu Ohníč stanovena na zcela minimální úrovni (detailně viz kap. H.1.3. tohoto odůvodnění).  
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A. stávající zástavba  

B. rezervy/proluky v zastavěném území 

C. velké zahrady v zastavěném území 

D. plochy brownfields 

A Stávající zástavba  

Typicky jde o přístavby a dostavby stávajících staveb pro bydlení, využití dosud nevyužitých podkroví pro bydlení, změna 
nebytových prostorů na obytné apod. Navyšování obytných kapacit tímto způsobem se děje ve venkovských sídlech 
s velikostí odpovídající obci Ohníč spíše zřídka. Když už lidé bydlí na takto malé obci, většinou si chtějí užívat soukromý 
a prostor vlastního rodinného domu. V Ohníči navíc poměrně velká část obyvatel (30 %) žije v bytech v bytových 
domech, což je na takto malou obec skutečně vysoký podíl. U bytových domů nelze s intenzifikací jejich využití počítat, 
pravděpodobný je spíše opačný trend. Hodnota intenzifikace stávající zástavby je tak nastavena na minimální úroveň 2 
% ze stávajícího bytového fondu. Vzhledem k počtu 300 obydlených bytů tak jde o potenciál pro 6 bytů.  

V případě obce Ohníč není nutné uvažovat ani o konverzi dosud neobydlených bytů. Dle SLDB 2011 jde celkem o 56 
bytů, dle SLDB 2001 šlo o 47 bytů. Z tohoto trendu je zřejmé, že v obci nedochází k přeměně nevyužitých bytů (typicky 
využívaných pro rekreaci) na byty pro trvalé bydlení. Jak bylo popsáno v předchozí kapitole, podkapitole E, lze 
předpokládat spíše opačný trend.  

Kapacita zastavěného území v rámci stávající zástavby:  6 BJ 

B Rezervy/proluky v zastavěném území  

Typicky jde o proluky, dosud nevyužité stavební pozemky, volné pozemky v zástavbě nenáležející vlastnicky k žádnému 
ze sousedních pozemků, extenzivně využívaná prostranství v rámci struktury zástavby apod. V případě obce Ohníč 
nejsou ovšem takové pozemky identifikovány. ÚP Ohníč byl zpracován ve velké podrobnosti a veškeré významnější 
proluky v zastavěném území byly vymezeny jako plochy přestavby, které jsou standardně bilancovány v následující 
kapitole H.1.3. 

Kapacita rezerv/proluk v zastavěném území:  0 BJ 

C Velké zahrady v zastavěném území 

Typicky jde o velké zahrady náležející k pozemku existujícího rodinného domu s možným předpokladem výstavby 
rodinného domu pro potomky, popř. předpokladem pro rozdělení pozemku na dva menší pozemky. V rámci měřítka 
zpracování územního plánu nelze podrobně zkoumat zahrady z pohledu jejich potenciálu pro další výstavbu jednotlivě. 
Je možné pouze vytipovat nejrozsáhlejší komplexy zástavby s většími zahradami, které mají dobré předpoklady pro 
samostatné napojení těchto zahrad na veřejné komunikace. U obce Ohníč platí nicméně to samé, co bylo napsáno 
o prolukách. I zde byly velké zahrady s potenciálem pro výstavbu zahrnuty do ploch přestavby, které jsou standardně 
bilancovány v následující kapitole H.1.3.  

Kapacita velkých zahrad v zastavěném území:  0 BJ 

D Plochy brownfields 

Typicky jde o plochy nedostatečně nebo nevhodně využívané, devastované plochy apod. Na území obce Ohníč se nachází 
jen jedna skutečně významná plocha brownfields, konkrétně areál bývalého hospodářského dvora zámku v Křemýži, 
která he však vymezena jako plocha přestavby a její kapacita je bilancována v následující kapitole H.1.3.  

Další plochou charakteru brownfields je pak také areál zámku Křemýž. U tohoto areálu je jeho využití pro bydlení sice 
hypoteticky možné a kapacita vysoká, nicméně taková konverze je v tuto chvíli vysoce nepravděpodobná a nelze s ní 
v rámci bilancování potřeb bytů počítat. 

Kapacita ploch brownfields:  0 BJ 
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REKAPITULACE KAPACITY STABILIZOVANÝCH PLOCH PRO BYDLENÍ VYMEZENÝCH V ÚP OHNÍČ 

jednotlivé typy ploch v zastavěném území kapacita BJ  

A stávající zástavba  6 BJ 

B rezervy/proluky v zastavěném území 0 BJ 

C velké zahrady v zastavěném území 0 BJ 

D plochy brownfields 0 BJ 

CELKEM BJ (součet faktor ů A, B, C, D)  6 BJ 

Stabilizované plochy pro bydlení a smíšené obytné vymezené v ÚP Ohníč mají kapacitu pro dostavbu + 6  nových BJ. 

H.1.3. Kapacita ploch přestavby a zastavitelných ploch BJ vymezených v ÚP Ohníč 

Kapacita BJ v plochách přestavby (P) a v zastavitelných plochách (Z) vymezených pro bydlení (BH, BV a BI) a jako plochy 
smíšené obytné (SV) je uvedena v Příloze P.1 Tabulka bilance kapacit zastavitelných ploch a ploch přestavby tohoto 

Odůvodnění ÚP Ohníč a představuje 122 BJ. Z toho jde o 38 bytů v bytových domech a 85 bytů v rodinných domech.  

Obecně ovšem nelze předpokládat, že plochy budou využity v návrhovém období úplně. V rámci zpracování ÚP nelze 
předvídat, které pozemky a kdy přesně bude reálně možné využít pro výstavbu a které nikoliv. Hlavní význam při 
zohlednění nedostupnosti pozemků pro výstavbu mají vlastnické vztahy – vlastník pozemku nemá povinnost nabídnout 
pozemek k realizaci výstavby dle územního plánu, jeho motivace se navíc může v průběhu času měnit vzhledem k situaci 
na trhu.   

V případě, že by došlo k „zablokování“ využití pozemků ze strany jejich vlastníků, nebude umožněno potřebné kapacity 
stanovené územním plánem realizovat. Jak uvádí metodická příručka URBANKA (Nástroj pro optimalizaci rozsahu 
rozvojových ploch pro bydlení v územních plánech), „neexistuje žádný ekonomický tlak, který by nutil vlastníky optimálně 
využít zastavitelné plochy a zejména plochy zhodnocené veřejnými investicemi. Běžnou skutečností dnešních územních 
plánů jsou tak rezervy v rozsahu cca 50–100 %. V současném makroekonomickém prostředí se ukazuje, že tyto rezervy 
jsou možností, jak umožnit fungování místních trhů s pozemky pro potřeby bydlení“.14 Metodický materiál Ministerstva 
pro místní rozvoj zase uvádí jako akceptovatelnou rezervu 20 %, přičemž navíc připouští poměrně výraznou iniciaci 
rozvoje oproti reálným potřebám.15 V analytickém materiálu Zlínského kraje je vysloven názor, že dvojnásobný návrh 
zastavitelných ploch oproti potřebě je ještě relativně přiměřený, přičemž takovou rezervu vykázaly obce 
s nejumírněnějším rozvojem.16 

Míru využití ploch je v případě obce Ohníč nutné odlišit pro plochy určené pro bytové domy a pro plochy určené pro 
rodinné domy. Pravděpodobnost výstavby bytových domů je v takto malé obci spíše malá, v současnosti se na menších 
obcích nové bytové domy staví minimálně. Míra využití ploch pro bytové domy je tak stanovena na 30 %, tj. 11 bytů.  

Míra využití ploch pro rodinné domy byla u obce Ohníč nastavena na 50 %, tj. 43 bytů. To představuje realistickou 
hodnotu zahrnující výše uvedené faktory zabraňující kompletnímu využití ploch. Na území obce Ohníč, která doposud 
vykazovala spíše podprůměrnou atraktivitu pro výstavbu nelze čekat, že by se podařilo pro všechny pozemky 
v zastavitelných plochách a plochách přestavby najít zájemce pro výstavbu. Dostatečným převisem ploch je možné 
naopak zajistit, že se pokryje poptávka co nejvíce zájemců a udrží se ceny pozemků na přiměřené úrovni.  

Celková kapacita zastavitelných ploch a ploch přestavby ve výši 122 BJ je tak snížena na hodnotu 54 BJ. 

H.1.4. Komplexní vyhodnocení potřeby vymezení ploch přestavby a zastavitelných ploch bydlení 
v ÚP Ohníč  

ÚP Ohníč vymezuje zastavitelné plochy a plochy přestavby s reálnou kvalifikovaně odhadovanou kapacitou 54 BJ. 
V rámci zastavěného území byl vyhodnocen potenciál spočívající v intenzifikaci jeho využití o dalších 6 BJ. Celkem má 
tedy území obce Ohníč dle řešení ÚP Ohníč kapacitu 60 BJ. Výsledné srovnání potřeb nových bytů a kapacity území dle 
ÚP Ohníč vychází takto: 

 
14 http://www.disparity.cz/data/usr_048_default/urbanka.pdf  
15 Ministerstvo pro místní rozvoj, Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení 
zastavitelných ploch, 2008, 
http://www.uur.cz/images/konzultacnistredisko/MetodickeNavody/ZU/ZU_RozborPotrebyPloch_20080901.pdf  
16 Srovnávací analýza potřebnosti ploch pro bydlení v územních plánech Zlínského kraje: https://www.kr-zlinsky.cz/srovnavaci-
analyza-potrebnosti-ploch-pro-bydleni-v-uzemnich-planech-zlinskeho-kraje-cl-2647.html  

http://www.disparity.cz/data/usr_048_default/urbanka.pdf
http://www.uur.cz/images/konzultacnistredisko/MetodickeNavody/ZU/ZU_RozborPotrebyPloch_20080901.pdf
https://www.kr-zlinsky.cz/srovnavaci-analyza-potrebnosti-ploch-pro-bydleni-v-uzemnich-planech-zlinskeho-kraje-cl-2647.html
https://www.kr-zlinsky.cz/srovnavaci-analyza-potrebnosti-ploch-pro-bydleni-v-uzemnich-planech-zlinskeho-kraje-cl-2647.html
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Potřeba nových BJ v návrhovém období ÚP Kapacita území dle ÚP Ohníč (počet BJ) 

56 60 
Na základě porovnání obou hodnot lze konstatovat, že ÚP Ohníč navrhuje adekvátní množství zastavitelných ploch pro 
pokrytí potřeby bytů na území obce. 

H.2. Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch pro jiné 
způsoby využití  

Na pořízení územního plánu se vztahuje ustanovení § 53 odst. 5 písm. f) Stavebního zákona, dle něhož je součástí 
odůvodnění ÚP vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch. 
Požadavek tohoto vyhodnocení se tedy vztahuje obecně na všechny zastavitelné plochy. 

V případě návrhu zastavitelných ploch jiných než pro bydlení, je nicméně nutné při tomto vyhodnocení postupovat 
odlišným způsobem. Nelze vyhodnocovat veškeré plochy agregovaně s tím, že je v zásadě jedno, kde se bude 
požadovaná funkce na území obce naplňovat. U vymezení nových zastavitelných ploch pro jiné způsoby využití je tak 
vždy třeba jednotlivě vyhodnotit, zda je jejich konkrétní vymezení potřeba a zda nelze předpokládaný záměr realizovat 
v jiných k tomu příslušných plochách na území města. 

H.2.1. Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch rekreace 

V ÚP Ohníč se vymezuje jen jedna nová zastavitelná plocha pro rekreaci, a to konkrétně plocha rodinné rekreace 
v chatách (RI) 30-Z. Tato plocha nebyla vymezena na základě jednoznačně identifikované potřeby dalších ploch rekreace 
v chatách na území obce. Plocha byla vymezena na úzkém zbytkovém pozemku obklopeném ze třech stran zastavěným 
územím, využití pozemku pro jakoukoliv jinou aktivitu je obtížně představitelné, pro rekreaci je přitom pozemek 
využitelný ideálně. Pozemek navazuje na stávající chatovou osadu na jižním okraji Ohníče – části Němečky při 
rozhodování, zda pozemek nechat ladem, jako dnes, nebo umožnit rozšíření chatové osady o tento pozemek, bylo 
zvoleno vymezení jako zastavitelné plochy pro individuální rekreaci. Pozemek je zemědělsky neobhospodařovatelný a 
pokud nebude využitý pro rekreaci, zůstane ležet i nadále ladem. 

Podrobně je vymezení zastavitelné plochy 30-Z odůvodněno v kap. G.4.2. tohoto Odůvodnění ↑. 

H.2.2. Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch veřejných prostranství 

V ÚP Ohníč se vymezuje celkem 26 zastavitelných ploch veřejných prostranství (PV). Plochy jsou vymezeny pro záměry, 
jejichž účel a umístění se váže na konkrétní potřebu v daném místě. Ve všech případech jde o vymezení zastavitelných 
ploch veřejných prostranství pro obnovu historických cest nebo pro návrh zcela nových cest ve volné krajině. Cesty ve 
volné krajině logicky nelze umísťovat výhradně či přednostně v zastavěném území, jejich umisťování v nezastavěném 
území a vymezení formou zastavitelných ploch v ÚP je nevyhnutelné. 

Podrobně je vymezení těchto zastavitelných ploch odůvodněno v kap. G.4.2. tohoto Odůvodnění ↑. 

H.2.3. Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch technické infrastruktury 

V ÚP Ohníč se vymezuje jediná zastavitelná plocha technické infrastruktury. Plocha 81-Z s rozlohou pouhých 446 m2 je 
určena pro umístění sběrného místa komunálního odpadu a kompostárny. Umístění plochy je vybráno na základě 
podnětu obce převážně na obecním pozemku a částečně na pozemku Státního pozemkového úřadu na jižním okraji části 
Karolina, ve vazbě na železniční trať a silnici z Ohníče do Křemýže, dostatečně daleko od obytné zástavby, a přitom na 
místě velmi dobře a kapacitně dopravně dostupném automobilem pro všechny obyvatele obce Ohníč. 

Podrobně je vymezení těchto zastavitelných ploch odůvodněno v kap. G.4.2. tohoto Odůvodnění ↑. 

H.2.4. Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch výroby 

V ÚP Ohníč se vymezuje pouze 1 zastavitelná plocha pro výrobu drobnou a řemeslnou (VD) 85-Z. Plocha je vymezena na 
pozemku, na kterém se již nacházejí výrobní objekty, jde tak o narovnání stavu v území. Vymezení zastavitelé plochy 
drobné a řemeslné výroby 85-Z toliko potvrzuje skutečný stav využití území. 

Podrobně je vymezení těchto zastavitelných ploch odůvodněno v kap. G.4.2. tohoto Odůvodnění ↑. 
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H.2.5. Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch zeleně 

V ÚP Ohníč se vymezují 2 zastavitelné plochy zeleně. Plocha zahrad obytných (ZO) 90-Z je vymezena v návaznosti na 
plochu přestavby pro občanské vybavení 36-P, a to na místě zbořeniště bývalého letohrádku Ladenburg v Křemýži. Pro 
zvýšení šance, že bude tento brownfield skutečně revitalizován, bylo třeba vymezit k němu i možnost rekreace na 
navazující přilehlé zahradě. Zastavitelná plocha zahrady je vymezená v rozsahu historického sadu letohrádku, nejedná 
se tak o žádný negativní zásah do volné krajiny a krajinného rázu, vymezení zastavitelné plochy toliko umožní obnovu 
sadu a jeho využití jako rekreační zahrady v návaznosti na revitalizovanou stavbu bývalého letohrádku. Zastavitelnost je 
nutné pro možnost oplocení zahrady a pro umožnění výstavby drobných doplňkových objektů na zahradě, jako je 
například altán, přístřešek, dětské hřiště apod. 

Plocha zahrad rekreačních (ZR) 91-Z byla vymezena v návaznosti na stávající chatovou osadu v Ohníči, a to jako plocha 
pro možné přesunutí zahrádek navržených k vymístění z aktivní zóny záplavového území řeky Bíliny (plocha 111-K).  

Podrobně je vymezení těchto zastavitelných ploch odůvodněno v kap. G.4.2. tohoto Odůvodnění ↑. 
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I .  V YH ODNOCENÍ  P ŘED P OKLÁDANÝCH  D ŮSLED KŮ 
NAV RH OVANÉH O ŘEŠENÍ  NA Z EMĚD ĚLSKÝ 
P ŮD NÍ  FOND A  P OZ EMKY URČENÉ K  P LNĚNÍ  
FUNKCE LESA  

I.1. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na 
zemědělský půdní fond  

I.1.1. Metoda vyhodnocení  

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond (dále jen „ZPF“) je zpracováno 
v souladu s vyhláškou č. 271/2019 Sb. ze dne 24. 10. 2019, o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského 
půdního fondu a zároveň s Metodickým doporučením Odboru územního plánování MMR ČR a Odboru ochrany 
horninového a půdního prostředí MŽP ČR Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský 
půdní fond v územním plánu (Ústav územního rozvoje, Brno, srpen 2013) (dále jen „Metodický pokyn“). 

Vymezení ploch záboru ZPF je zobrazeno v grafické příloze Odůvodnění územního plánu Ohníč ve výkrese II.3. Výkres 
předpokládaných záborů půdního fondu. 

I.1.2. Vyhodnocení předpokládaných důsledků vymezení ploch změn na ZPF  

V souladu s Metodickým pokynem jsou všechny plochy změn (zastavitelné plochy, plochy přestavby, plochy změn 
v krajině) s ohledem na jejich vztah k ZPF rozděleny do následujících skupin ploch (barvy jednotlivých skupin se shodují 
s barevným označením ploch změn zařazených do jednotlivých skupin ve výkrese II.3 Výkres předpokládaných záborů 
půdního fondu): 

Plochy změn se záborem ZPF a s vyhodnocením záboru ZPF 

11-Z, 20-Z, 21-Z, 25b-Z, 26-Z, 27-Z, 30-Z, 51b-Z, 52-Z, 54-Z, 55b-Z, 56-Z, 58-Z, 60-Z, 61-Z, 62-Z, 65-Z, 66-Z, 67-Z, 
69-Z, 81-Z, 85-Z, 90-Z, 91-Z, 101-K, 120-K, 121-K, 122-K, 123-K, 124-K, 125-K, 137-K, 138-K, 139-K, 140-K, 141-
K, 142-K, 143-K, 149-K, 150-K, 151-K, 160-K 

Všechny plochy změn, které vykazují předpokládaný zábor zemědělského půdního fondu, jsou označeny 
vzestupnou nepřerušovanou číselnou řadou (číslo lokality záboru ZPF) a předpokládaný zábor je vyhodnocen 
v tabulce, která je přílohou tohoto Odůvodnění ÚP Ohníč: P.2 Tabulka vyhodnocení předpokládaných důsledků 
vymezení ploch změn na zemědělský půdní fond.  

Všechny předpokládané zábory ZPF plochami změn jsou podrobně odůvodněny v kapitole I.1.4 Odůvodnění 
záborů ZPF tohoto Odůvodnění ÚP Ohníč. 

Plochy změn se záborem ZPF, bez vyhodnocení záboru ZPF 

V souladu s výše uvedeným Metodickým pokynem nebyl předpokládaný zábor ZPF vyhodnocen u těchto ploch:  

▪ plochy změn uvnitř zastavěného území se záborem ZPF do výměry 2.000 m2 

55a-P (zábor ZPF: 322 m2) 

▪ plochy změn bydlení a smíšené obytné uvnitř zastavěného území 

01-P, 03-P, 04-P, 05-P, 06-P, 07-P, 08-P, 09-P, 10-P, 12-P, 13-P, 14-P, 15-P, 16-P, 18-P, 19-P, 22-P, 23-P, 24-
P, 25a-P, 71-P, 72-P  

▪ plochy změn pro účely ÚSES 

100-K, 135-K, 136-K, 144-K, 145-K, 146-K, 147-K, 148-K, 152-K, 153-K, 154-K, 155-K, 156-K, 157-K, 158-K, 
159-K, 161-K, 162-K, 163-K, 164-K 

Odůvodnění těchto ploch změn v krajině pro účely ÚSES je obsaženo v kapitole G.4.2. 
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Plochy změn bez záboru ZPF 

▪ plochy změn vymezené mimo pozemky ZPF  

02-Z, 17-P, 35-P, 36-P, 40-Z, 41-Z, 42-Z, 43-Z, 44-Z, 45-Z, 46-Z, 47-Z, 48-Z, 49-Z, 50-Z, 51a-P, 53-Z, 57-Z, 59-
P, 70-P, 73-P, 74-P, 110-K, 132-K, 133-K, 134-K 

Plochy změn kultury ZPF 

▪ plochy změn vymezené za účelem změny kultury ZPF 

111-K (zahrada > trvalý travní porost), 112-K (orná půda > trvalý travní porost), 113-K (orná půda > trvalý 
travní porost), 114-K (orná půda > trvalý travní porost), 115-K (orná půda > trvalý travní porost) 

I.1.2.1 Tabulka vyhodnocení předpokládaných důsledků vymezení ploch změn na ZPF  

Tabulka vyhodnocení předpokládaných důsledků vymezení ploch změn na ZPF tvoří Přílohu P.2. tohoto Odůvodnění ÚP 
Ohníč (zařazena na konci tohoto odůvodnění). 

I.1.2.2 Souhrnná tabulka vyhodnocení záborů ZPF plochami změn dle druhu pozemku 

Zdrojem pro určení kultur zemědělských pozemků v jednotlivých lokalitách záboru ZPF byla katastrální mapa 
poskytnutá ČÚZK, stav k 08/2019. Dle § 2 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální 
zákon), v platném znění, se mezi zemědělské pozemky řadí orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, trvalé 
travní porosty, nezemědělskými pozemky jsou lesní pozemky, vodní plochy, zastavěné plochy a nádvoří a ostatní plochy. 

Zdrojem pro určení tříd ochrany ZPF podle BPEJ v jednotlivých lokalitách záboru ZPF byla data 4. úplné aktualizace ÚAP 
SO ORP Bílina 2016 (data použitá jako podklad pro zpracování návrhu ÚP Ohníč pro veřejné projednání).  

kultura zemědělské půdy 
ZPF k odnětí 

[ha] 

z toho třída ochrany ZPF [ha] 

I II III IV V 

orná půda 7,4997 0,7325 0,5492 0,5512 5,0424 0,6244 

ovocné sady 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

zahrady  0,3896 0,0000 0,0733 0,0000 0,3142 0,0021 

trvalý travní porost (TTP) 11,1915 0,7064 0,2150 1,1265 8,9774 0,1662 

chmelnice 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

vinice 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

CELKEM 19,0808 1,4388 0,8375 1,6777 14,3340 0,7927 

I.1.2.3 Tabulka vyhodnocení záborů ZPF plochami změn dle navrhovaného způsobu využití 

navrhovaný způsob využití 
ZPF k odnětí 

[ha] 

z toho třída ochrany ZPF [ha] 

I II III IV V 

plochy bydlení 3,1544 0,0902 0,7256 0,1484 2,1096 0,0807 

plochy rekreace 0,1630 0,0000 0,0000 0,0000 0,1630 0,0000 

plochy veřejných prostranství 4,0954 0,2253 0,1120 0,9963 2,5865 0,1753 

plochy technické infrastr. 0,0318 0,0318 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

plochy výroby a skladování 0,6229 0,6004 0,0000 0,0225 0,0000 0,0000 

plochy zeleně 0,4034 0,0000 0,0000 0,0000 0,4034 0,0000 

plochy vodní 0,3303 0,3303 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

plochy lesní 2,7837 0,0000 0,0000 0,2713 2,5124 0,0000 

plochy přírodní 7,4960 0,1609 0,0000 0,2392 6,5593 0,5367 

CELKEM 19,0808 1,4388 0,8375 1,6777 14,3340 0,7927 
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I.1.3. Vyhodnocení předpokládaných důsledků vymezení koridorů změn na ZPF  

V souladu s Metodickým pokynem je vyhodnocen koridor změn s ohledem na jeho vztah k ZPF a zobrazen ve výkrese 
II.3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu.  

Předpokládané důsledky na zemědělský půdní fond jsou vyhodnoceny pro koridor dopravy železniční 01-X vymezený 
pro umístění stezky pro chodce a cyklisty podél řeky Bíliny, jako součást páteřní nadregionální cyklostezky Bělská – 
Podkrušnohorská stezka:  

I.1.3.1 Tabulka vyhodnocení předpokládaných důsledků vymezení koridoru změn na ZPF  

číslo lokality záboru ZPF KZ01 

označení koridoru 01-X 

Základní informace o koridoru  

kód rozdílného způsobu využití - specifikace způsobu využití DC.k - koridor dopravy cyklistické 

účel využití koridoru stezka pro chodce a cyklisty podél řeky 
Bíliny 

celková plocha koridoru (m2) 10 1153 

celková šířka koridoru (m) 15 – 60 (průměrně 30) 

dotčená katastrální území Ohníč, Křemýž 

zdroj vymezení koridoru - 

Předpokládaný zábor ZPF celým koridorem (čistě informativní charakter) 

plocha koridoru bez záboru ZPF (m2) 55 570  

plocha koridoru se záborem ZPF (m2) 45 583 (100 %)  

          z toho zábor I. třídy ochrany – orná půda (m2) 25 087 (55 %) 

          z toho zábor II. třídy ochrany – orná půda (m2) 8 406 (18 %) 

          z toho zábor III. třídy ochrany – orná půda (m2) 12 090 (27 %) 

          z toho zábor IV. třídy ochrany – orná půda (m2) 0 (0 %) 

          z toho zábor V. třídy ochrany – orná půda (m2) 0 (0 %) 

Předpokládaný reálný zábor území dopravní stavbou 

předpokládaná šířka stezky pro chodce a cyklisty, obousměrné (m) 
(= jízdní prostor 2 x 1,00 m + bezpečnostní prostor 2 x 0,25 m) 

2,50 

předpokládaná reálná šířka záboru stezkou pro chodce a cyklisty  
a souvisejícími opatřeními (m) 
(předpokládaná průměrná šířka stezky včetně průměrné šířky náspů, zářezů a příkopů, 
které budou součástí tělesa stezky) 
- kvalifikovaný odhad 

5,00 
(cca 1/6 celkové plochy koridoru) 

předpokládaný reálný zábor ZPF částí koridoru využitelné pro vlastní  
stezku pro chodce a cyklisty (m2/ha) 

7 597 / 0,76 (100 %)  

          z toho předpokládaný reálný zábor I. třídy ochrany – orná půda (m2/ha) 4 181 / 0,42 (55 %) 

          z toho předpokládaný reálný zábor II. třídy ochrany – orná půda (m2/ha) 1 401 / 0,14 (18 %) 

          z toho předpokládaný reálný zábor III. třídy ochrany – orná půda (m2/ha) 2 015 / 0,20 (27 %) 

          z toho předpokládaný reálný zábor IV. třídy ochrany – orná půda (m2/ha) 0 / 0 (0 %) 

          z toho předpokládaný reálný zábor V. třídy ochrany – orná půda (m2/ha) 0 / 0 (0 %) 
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I.1.4. Odůvodnění záborů ZPF plochami změn 

I.1.4.1 Souhrnné odůvodnění záborů ZPF plochami změn 

V Územním plánu Ohníč není žádný převažující navrhovaný účel využití, který by vyvolával převažující podíl 
předpokládaných záborů ZPF. Obvykle se přitom v územních plánech jedná o návrh ploch pro rozvoj zástavby, zpravidla 
pak pro rozvoj zástavby pro bydlení nebo pro výrobu a skladová. Územní plán Ohníč je v tomto ohledu výjimkou.  Sídla 
na území obce Ohníč disponují poměrně značným množstvím vnitřních rozvojových rezerv uvnitř zastavěného území, 
dobře a výhodně využitelných pro rozvoj zástavby pro různé způsoby využití, zejména pak pro bydlení, resp. smíšené 
obytné funkce kombinující bydlení s občanským vybavením, administrativou a také drobnou nerušící výrobou. Jádrové 
sídlo Ohníč, jako hlavní sídlo celé obce, které má nejvyšší rozvojový potenciál pro novou zástavbu, navrhuje územní plán 
pro rozvoj nové zástavby využít převážně v zastavěném území. Předpokládané zábory ZPF, které dle metodiky podléhají 
vyhodnocení předpokládaných záborů ZPF, jsou spíše ojedinělé. Jeden z největších předpokládaných záborů ZPF přitom 
vykazuje plocha 85-Z, která však přitom toliko potvrzuje existující využití území pro výrobní areál, který však není zapsaný 
v katastru nemovitostí a nemůže tak být vymezený jako stabilizovaná plocha, na níž se požadavek na vyhodnocení 
předpokládaných záborů ZPF nevztahuje. Jediné podstatnější předpokládané zábory ZPF v jádrovém sídle Ohníč tak 
vyvolává návrh na urbanistické zkompaktnění a dotvoření struktury zástavby části jádrového sídla Ohníč – Karolina. Tam 
ale rozvojové plochy pro bydlení bezprostředně navazují na zastavěné území a vyplňují urbanistické proluky. Další a 
poslední předpokládané zábory ZPF pro účely rozvoje zástavby vyvolává navrhovaný rozvoj ploch pro bydlení v Křemýži, 
svým rozsahem ovšem bezvýznamný v porovnání se zastavěným územím sídla, a navíc téměř výhradně na ZPF velmi 
nízké kvality IV. třídy ochrany. 

Plošně významnější předpokládané zábory ZPF v případě ÚP Ohníč vyvolává návrh ploch změn v krajině na 
nezemědělské využití a dále návrh zastavitelných ploch pro nově navrhované cesty v krajině, z nich některé úseky 
procházejí přes stávající pozemky ZPF. Na tomto místě je však nutné podotknout, že v podstatě všechny předpokládané 
zábory ZPF plochami změn v krajině pro nezemědělské využití jsou ve skutečnosti vyvolané toliko potvrzením 
existujícího a dlouhodobě trvajícího nezemědělského využití pozemků, které jsou v katastru nemovitostí stále vedené 
jako pozemky ZPF, ačkoli je na nich často mnoho desetiletí rozvinutá přirozená sukcese, často pak charakteru lesa. 
ÚP tak vymezením takových pozemků ZPF, které již desetiletí nejsou zemědělsky obhospodařovány a v krajině obce 
Ohníč plní nezastupitelné ekostabilizační, retenční či protipovodňové funkce, jako plochy krajinné zeleně (NK) nebo 
jako plochy zalesnění (NL), vytváří základní předpoklad pro zachování tohoto (z hlediska ochrany přírody a krajiny) 
příznivého stavu a předpoklad pro možné vynětí ze ZPF. 

I.1.4.2 Podrobné odůvodnění záborů ZPF plochami změn 

Odůvodnění jednotlivých dílčích záborů ZPF plochami se záborem ZPF a s vyhodnocením záborů ZPF je provedeno 
v následující struktuře:  

a) Vymezení plochy v platné územně plánovací dokumentaci, včetně specifikace, zda je v platné územně plánovací 
dokumentaci předmětná plocha vymezena pro stejné využití (§ 4 odst. 4 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 
ZPF). 

b) Urbanistické důvody vymezení plochy. 

c) Kvalita půdy představující zábor předmětnou plochou (§ 4 odst. 1 bod b) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 
ZPF). 

d) V případě záboru ZPF I. anebo II. třídy ochrany specifikace veřejného zájmu nadřazeného veřejnému zájmu na 
ochranu ZPF (§ 4 odst. 3 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF). 

e) Odůvodnění vlivu na organizaci ZPF a na hydrologické a odtokové poměry v území (§ 4 odst. 1 bod c) zákona  
č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF). 

f) Odůvodnění vlivu na síť zemědělských účelových komunikací (§ 4 odst. 1 bod c) zákona č. 334/1992 Sb., 
o ochraně ZPF). 

g) U směrových a liniových staveb odůvodnění vlivu na obhospodařování ZPF (§ 4 odst. 1 bod e) zákona 
č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF). 

h) Pořadí změn v území, pokud je v předmětné ploše stanoveno. 

i) Odůvodnění hospodárného využití existující veřejné infrastruktury. 
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č. lokality záboru ZPF ozn. plochy změny způsob využití plochy 

odůvodnění předpokládaných záborů ZPF 

ZPF01 11-Z BV – bydlení venkovské  

a) Plocha je převzatá z ÚPO Ohníč, kde je ve stejném rozsahu a pro stejný způsob využití vymezená jako součást plochy E.  
b) Plocha je vymezená z důvodu umožnění zastavění urbanistické proluky na severovýchodním okraji historického jádra 

sídla Křemýž, tedy z důvodu umožnění zastavění pro rozvoj bydlení vhodné proluky na samé hranici zastavěného území, 
přednostně před rozvojem zástavby dále mimo zastavěné území.  
Důvodem vymezení plochy je zacelení nedokončené urbanistické struktury okraje sídla Křemýž. Plocha je tvořená 
pozemkem současné zahrady, zastavění zahrady rodinným domem tak nijak nenaruší tradiční historicky danou 
kompaktní a koncentrickou formu zástavby sídla Křemýž. 

c) Plocha je vymezena v celém svém rozsahu na ZPF IV. třídy ochrany.  
d) Plocha není vymezena na ZPF I. nebo II. třídy ochrany. 
e) Plocha je vymezená v urbanistické proluce obklopené ze třech stran zastavěným územím a stabilizovanou zástavbou. 

Využitím plochy k zastavění dojde k zarovnání zastavěného území, které přispěje k větší kompaktnosti sídla. Dojde 
k záboru jednotlivého pozemku současné zahrady, blok trvalého travního porostu vedle plochy zůstane i nadále 
zachován celistvý. Vymezení plochy tak nevyvolá žádný negativní vliv na organizaci ZPF ani na hydrologické a odtokové 
poměry. 

f) V rámci plochy se nenachází žádná zemědělská účelová komunikace. 
g) Plocha není vymezena pro směrovou nebo liniovou stavbu. 
h) Pořadí změn v ploše není stanoveno. 
i) Plocha je přímo dopravně napojitelná a napojitelná na existující sítě technické infrastruktury z ulice podél severní strany 

plochy.    

ZPF02 20-Z BI – bydlení příměstské 

a) Plocha není v platném ÚPO Ohníč ani v jeho platných změnách vymezená. 
b) Plochy 20-Z a 21-Z jsou vymezené z důvodu přiblížení obytné zástavby v části sídla Karolina k hlavní kompoziční ose 

jádrového sídla Ohníč, která vede z velkorysé centrální návsi na křížení silnic III/25325 a III/25331 směrem na sever podél 
silnice do Křemýže k mostu přes řeku Bílinu, přes řeku a železniční trať do Karoliny. Obytná zástavba Karoliny je dnes od 
této hlavní kompoziční osy, podél níž je koncentrováno nejvíce občanského vybavení obce Ohníč (pošta, obchod 
s potravinami, restaurace, hasičská zbrojnice, vstup do bývalého statku u řeky Bíliny), odsunutá na západ. Vymezením 
souboru ploch pro rozvoj bydlení 20-Z a 21-Z vytváří ÚP podmínky pro posunutí těžiště zástavby Karoliny blíže 
k severojižní kompoziční ose jádrového sídla Ohníč. 
Obě plochy 20-Z a 21-Z navazují bezprostředně na zastavěné území a zachovávají koncentrické uspořádání zástavby 
Karoliny. Plocha 20-Z je vymezená částečně v rozsahu stávající zahrady a vyplňuje urbanistickou proluku mezi okrajem 
stávající zástavby Karoliny a blízkým lesem. Plocha 21-Z urbanisticky dotváří vyplněním proluky mezi stávající obytnou 
zástavbou na západě a lesem na východě zástavbu východního okraje Karoliny do kompaktnějšího tvaru. 

c) Plocha je vymezena částečně na ZPF II. a částečně na ZPF III. třídy ochrany.  
d) Veřejnému zájmu na ochranu ZPF je nadřazen veřejný zájem na zajištění optimálních podmínek pro bydlení, zvyšování 

kvality bydlení, stabilizaci populace obce a udržitelnosti stávajících zařízení veřejného občanského vybavení, jejichž 
provoz je přímo podmíněn naplněním jejich kapacit, tedy dostatečným počtem obyvatel v sídle, zejména mladých rodin 
s dětmi, jejichž nároky je nutné alespoň částečně uspokojit v zastavitelných plochách pro bydlení.  
Spolu s plochou 21-Z je plocha 20-Z jediná zastavitelná ploch pro bydlení v celém sídle Ohníč. Je to jediná souvislá plocha 
pro možný koncentrovaný „developerský“ rozvoj obytné zástavby, všechny další plochy změn pro bydlení v  Ohníči jsou 
plošně poměrně malé a jedná se ve většině případů o výplně proluk ve stávající zástavbě, bez možnosti větší 
koncentrovanější investice. 
Ohníč je přitom hlavní sídlo obce Ohníč, kde je nezbytné přednostně podporovat rozvoj bydlení, jako prevenci před 
smršťováním tohoto hlavního sídla, dále z důvodu udržitelnosti veřejných infrastruktur (ČOV, MŠ, pošta atp.) a z důvodu 
zachování sociální soudržnosti sídla Ohníč. 
V Ohníči je koncentrace poměrně velkých zaměstnavatelů (HET, Skatt), s ohledem na zajištění optimálních podmínek 
dostupnosti práce v obci je vhodné podporovat rozvoj bydlení v návaznosti, resp. v pěší docházkové vzdálenosti ploch 
generujících pracovní příležitosti.  
Sídlo Ohníč nemá jiný disponibilní rozvojový směr než na sever, ve vazbě na sídlo Karolina. Ze západu, jihu a východu je 
zástavba obce obklopená lesy, a navíc geomorfologicky velmi náročným terénem, severním okrajem jádrové části sídla 
Ohníč je pak limitováno nivou řeky Bíliny a železniční tratí. Zbývá tak rozvoj podél okrajů Karoliny. 

e) Plocha je vymezena v urbanistické proluce mezi okrajem stávající zástavby a lesem, částečně v rozsahu existující zahrady 
a částečně v rozsahu zbytkového, dlouhodobě neobhospodařovaného pozemku trvalého travního porostu. Využitím 
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č. lokality záboru ZPF ozn. plochy změny způsob využití plochy 

odůvodnění předpokládaných záborů ZPF 

plochy tak dojde k záboru souvislého pásu zemědělské půdy, bez zbytkových neobhospodařovatelných enkláv ZPF. 
Vymezení plochy tak nevyvolá žádný negativní vliv na organizaci ZPF ani na hydrologické a odtokové poměry. 

f) V rámci plochy se nenachází žádná zemědělská účelová komunikace. 
g) Plocha není vymezena pro směrovou nebo liniovou stavbu. 
h) Pořadí změn v ploše není stanoveno. 
i) Plocha je přímo dopravně napojitelná a napojitelná na existující sítě technické infrastruktury přímo z hlavní silnice 

z Ohníče do Křemýže.    

ZPF03 21-Z BI – bydlení příměstské 

a) Plocha není v platném ÚPO Ohníč ani v jeho platných změnách vymezená. 
b) Plochy 20-Z a 21-Z jsou vymezené z důvodu přiblížení obytné zástavby v části sídla Karolina k hlavní kompoziční ose 

jádrového sídla Ohníč, která vede z velkorysé centrální návsi na křížení silnic III/25325 a III/25331 směrem na sever podél 
silnice do Křemýže k mostu přes řeku Bílinu, přes řeku a železniční trať do Karoliny. Obytná zástavba Karoliny je dnes od 
této hlavní kompoziční osy, podél níž je koncentrováno nejvíce občanského vybavení obce Ohníč (pošta, obchod 
s potravinami, restaurace, hasičská zbrojnice, vstup do bývalého statku u řeky Bíliny), odsunutá na západ. Vymezením 
souboru ploch pro rozvoj bydlení 20-Z a 21-Z vytváří ÚP podmínky pro posunutí těžiště zástavby Karoliny blíže 
k severojižní kompoziční ose jádrového sídla Ohníč. 
Obě plochy 20-Z a 21-Z navazují bezprostředně na zastavěné území a zachovávají koncentrické uspořádání zástavby 
Karoliny. Plocha 20-Z je vymezená částečně v rozsahu stávající zahrady a vyplňuje urbanistickou proluku mezi okrajem 
stávající zástavby Karoliny a blízkým lesem. Plocha 21-Z urbanisticky dotváří vyplněním proluky mezi stávající obytnou 
zástavbou na západě a lesem na východě zástavbu východního okraje Karoliny do kompaktnějšího tvaru. 

c) Plocha je vymezena z větší části na ZPF II. třídy ochrany a částečně na ZPF IV. třídy ochrany.  
d) Veřejnému zájmu na ochranu ZPF je nadřazen veřejný zájem na zajištění optimálních podmínek pro bydlení, zvyšování 

kvality bydlení, stabilizaci populace obce a udržitelnosti stávajících zařízení veřejného občanského vybavení, jejichž  
provoz je přímo podmíněn naplněním jejich kapacit, tedy dostatečným počtem obyvatel v sídle, zejména mladých rodin 
s dětmi, jejichž nároky je nutné alespoň částečně uspokojit v zastavitelných plochách pro bydlení. 
Spolu s plochou 20-Z je plocha 21-Z jediná zastavitelná ploch pro bydlení v celém sídle Ohníč. Všechny další plochy změn 
pro bydlení v Ohníči jsou plochy přestavby, plošně poměrně malé a jedná se ve většině případů o výplně proluk ve 
stávající zástavbě, bez možnosti větší koncentrovanější investice. 
Ohníč je přitom hlavní sídlo obce Ohníč, kde je nezbytné přednostně podporovat rozvoj bydlení, jako prevenci před 
smršťováním tohoto hlavního sídla, dále z důvodu udržitelnosti veřejných infrastruktur (ČOV, MŠ, pošta atp.) a z důvodu 
zachování sociální soudržnosti sídla Ohníč. 
V Ohníči je koncentrace poměrně velkých zaměstnavatelů (HET, Skatt), s ohledem na zajištění optimálních podmínek 
dostupnosti práce v obci je vhodné podporovat rozvoj bydlení v návaznosti, resp. v pěší docházkové vzdálenosti ploch 
generujících pracovní příležitosti.  
Sídlo Ohníč nemá jiný disponibilní rozvojový směr než na sever, ve vazbě na sídlo Karolina. Ze západu, jihu a východu je 
zástavba obce obklopená lesy, a navíc geomorfologicky velmi náročným terénem, severním okrajem jádrové části sídla 
Ohníč je pak limitováno nivou řeky Bíliny a železniční tratí. Zbývá tak rozvoj podél okrajů Karoliny.  

e) Plocha je vymezena v urbanistické proluce mezi okrajem stávající zástavby a lesem. Využitím plochy tak dojde k záboru 
souvislého pásu zemědělské půdy na okraji většího bloku zemědělské půdy, bez zbytkových neobhospodařovatelných 
enkláv ZPF. Vymezení plochy tak nevyvolá žádný negativní vliv na organizaci ZPF ani na hydrologické a odtokové poměry. 

f) V rámci plochy se nenachází žádná zemědělská účelová komunikace. 
g) Plocha není vymezena pro směrovou nebo liniovou stavbu. 
h) Pořadí změn v ploše není stanoveno. 
i) Plocha je přímo dopravně napojitelná a napojitelná na existující sítě technické infrastruktury přímo z hlavní ulice 

procházející napříč Karolinou. 

ZPF04 25b-Z BI – bydlení příměstské 

a) Plocha není v platném ÚPO Ohníč ani v jeho platných změnách vymezená. 
b) Plochy 25a-P, 25b-Z, 26-Z a 27-Z jsou vymezené pro plošný rozvoj bydlení na jihozápadním okraji Křemýže. Vymezení 

ploch bylo motivováno několika důvody:  
(1) V rámci zpracování urbanistické koncepce sídla Křemýž byly hledány vhodné plochy pro budoucí rozvoj bydlení 
v Křemýži. Křemýž je jedním ze dvou hlavních obytných sídel obce Ohníč, podobně jako jádrové sídlo Ohníč disponující 
širším spektrem základního občanského vybavení (obchod, hospoda, fotbalové hřiště, ale také kostel). Křemýž je 
nejstarším sídlem na území celé obce Ohníč a původně byla Křemýž samostatnou obcí. O historickém významu Křemýže 
svědčí velkorysé urbanistické založení kolem dvou návsí, mohutný barokní kostel sv. Petra a Pavla se zvonicí, barokní 
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zámek s velkorysým zámeckým parkem a hospodářským zázemím a v okolí Křemýže pak bývalé letohrádky Tuchlov a 
Ladenburg. Křemýž byla ve své době centrem úrodné zemědělské oblasti mezi Teplicemi a Bílinou a byla významným 
panstvím. Je tak žádoucí, aby územní plán vytvářel podmínky pro stabilizaci historicky nejvýznamnějšího sídla na území 
obce Ohníč a aby umožnil i přiměřený rozvoj, který je předpokladem stabilizace obyvatelstva sídla a základní prevencí 
před postupným úbytkem obyvatel sídla a jeho zánikem. Rozvojové plochy pro bydlení mají být primárně příležitostí pro 
potomky starousedlíků, aby měli v případě zájmu setrvání v Křemýži možnost postavit si vlastní bydlení v sídle. Pokud 
územní plán nenabídne přímo v Křemýži rozvojové plochy pro bydlení, je velké riziko, že obyvatelé Křemýže odsud budou 
odcházet a populace sídla se bude snižovat. Tím by došlo k ohrožení udržitelnosti veřejných infrastruktur v sídle Křemýž 
(zejména technické infrastruktury, neboť Křemýž je napojen na veřejný vodovod a je i odkanalizován do ČOV Bílina a 
existujícího občanského vybavení) a v konečném důsledku ke snížení obytné atraktivity sídla. Pro rozvoj zástavby je 
přitom obecně žádoucí přednostně využívat sídla, která jsou napojená na kapacitně a kvalitativně vyhovující sítě 
technického vybavení a která jsou vybavená alespoň základním občanským vybavením v pěší docházkové vzdálenosti 
z ploch bydlení, přednostně před sídly, která nejsou dostatečně vybavené, typicky sídly, která nejsou odkanalizovaná a 
odpadní vody jsou zadržovány v žumpách či čištěné v domovních čistírnách, nebo kde jsou zdrojem pitné vody domovní 
studni. 
ÚP vymezuje v Křemýži všechny pro bydlení vhodné proluky v zastavěném území, jejich kapacita je ovšem řádově jen 
jednotky rodinných domů (cca 6-8) plus potenciálně několik bytů v ploše brownfields bývalého hospodářského zázemí 
zámku, dostupnost těchto pozemků pro výstavbu bydlení je ovšem silně omezená primárně na jejich současné majitele, 
neboť se ve většině případů jedná o zahrady přiléhající ke stávajícím rodinným domům. Využitelnost areálu bývalého 
hospodářského zázemí zámku je omezená z důvodu charakteru plochy brownfields, která by vyžadovala velké investice 
do kompletní revitalizace, včetně demolic. Proto ÚP hledal další plochy pro rozvoj rodinných domů, a to mimo zastavěné 
území, jehož kapacity jsou v Křemýži silně omezené. Nakonec po dohodě s vedením obce Ohníč byl vymezen soubor 
ploch na jihozápadním okraji sídla. 
(2) Důvodem volby rozvoje zástavby sídla Křemýž směrem na jihozápad je snaha posílit centralitu historického jádra a 
historických návsí v rámci struktury zástavby sídla. Zástavba Křemýže dnes poměrně pravidelně obaluje dvě historické 
návsi po jejich obvodu. Gravitace zástavby sídla Křemýž je ovšem směrem na severovýchod vychýlena velkorysým 
areálem zámku. Jako protipól a protiváhu areálu zámku tak nový ÚP Ohníč umožňuje rozvoj obytné zástavba na 
jihozápadním okraji sídla. ÚP tím důsledně zachovává tradiční historicky danou kompaktnost uspořádání zástavby sídla 
a koncentričnost zástavby obalující po obvodu obě historické návsi. 
(3) Plochy 25a-P, 25b-Z, 26-Z a 27-Z jsou v novém ÚP Ohníč vymezené jako náhrada zastavitelných ploch bydlení 
vymezených v platném ÚPO Ohníč na jihovýchodním okraji Křemýže, označených kódy D a E (viz výřez platného ÚPO 
Ohníč níže). Tyto plochy byly v rámci zpracování nového ÚP Ohníč vyhodnocené jako pro rozvoj bydlení v Křemýži zcela 
nevhodné, dekoncentrující nevhodně historické kompaktní urbanistické uspořádání a kompozici sídla Křemýž. Plochy by 
byly navíc obtížně dopravně napojitelné a obsloužitelné. Plochy jsou v platném ÚPO vymezené od roku 2006 a dodnes 
nejsou využité, ani v nich dodnes neproběhla žádná investiční příprava. To je důkazem jejich nevhodného a 
neperspektivního vymezení. Tyto dvě zastavitelné plochy bydlení o celkové výměře 11 012 m2 nejsou s ohledem na výše 
uvedené převzaté do nového ÚP Ohníč a na místo nich je v novém ÚP Ohníč vymezen soubor ploch změn bydlení 25a-
P, 25b-Z, 26-Z a 27-Z o celkové výměře 19 990 m2. 
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Výřez z hlavního výkresu platného ÚPO Ohníč. Zastavitelné plochy bydlení D a E označené černými šipkami. (zdroj: ÚPO Ohníč, nabytí 
účinnosti 21. 12. 2006) 

(4) Dalším impulsem pro návrh rozvoje zástavby na jihozápadním okraji Křemýže je trend postupného umísťování 
rodinných domů na jižní okraje zahrad rodinných domů na jihozápadním okraji zástavby Křemýže, bez odpovídajícího 
přímého dopravního napojení a přímého napojení na technickou infrastrukturu, s nutností dopravního přístupu a 
napojení na sítě technické infrastruktury ze severu, směrem od návsi, okolo rodinných domů stojících v severní části 
pozemku. Je proto žádoucí vybudovat novou ulici pro obsluhu jižních partií zahrad na jihozápadním okraji Křemýže a 
pomocí této ulice dopravně zpřístupnit a obsloužit rodinné domy již stojící na jižním okraji zahrad a umožnit tak využití 
rovněž ostatních velkých zahrad na jihozápadním okraji Křemýže pro zástavbu rodinnými domy. Tuto novou ulici, která 
je v novém ÚP Ohníč vymezená jako zastavitelná plocha 60-Z, je pak vhodné obestavět i z její jižní strany a vytvořit tak 
optimální rozvojový potenciál Křemýže pro rozvoj bydlení přirozeně navazující na historické kompaktní urbanistické 
uspořádání zástavby sídla Křemýž. 

c) Plocha je vymezená celá na ZPF IV. a V. třídy ochrany.  
d) Plocha není vymezena na ZPF I. nebo II. třídy ochrany. 
e) Plocha je vymezená v urbanistické proluce navazující přímo na zastavěné území a obklopené zastavěným územím ze 

dvou stran. Využitím plochy tak dojde k záboru souvislého pásu zemědělské půdy na okraji většího bloku zemědělské 
půdy, bez zbytkových neobhospodařovatelných enkláv ZPF. Vymezení plochy tak nevyvolá žádný negativní vliv na 
organizaci ZPF ani na hydrologické a odtokové poměry. 

f) V rámci plochy se nenachází žádná zemědělská účelová komunikace. 
g) Plocha není vymezena pro směrovou nebo liniovou stavbu. 
h) Pořadí změn v ploše není stanoveno. 
i) Plocha je přímo dopravně napojitelná a napojitelná na existující sítě technické infrastruktury přímo z hlavní silnice 

z Ohníče do Křemýže. 

ZPF05 26-Z BI – bydlení příměstské 

a) Plocha není v platném ÚPO Ohníč ani v jeho platných změnách vymezená. 
b) Viz podrobné odůvodnění předpokládaných záborů ZPF lokalitou záboru ZPF04 / plochou změny 25b-Z, důvody jsou 

zcela identické. ↑ 
c) Plocha je vymezená téměř celá na ZPF IV. třídy ochrany, jen severní okraj plochy nepatrně zasahuje na ZPF I. třídy 

ochrany.  
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d) Veřejnému zájmu na ochranu ZPF je nadřazen veřejný zájem na zajištění optimálních podmínek pro bydlení, zvyšování 
kvality bydlení, stabilizaci populace obce a udržitelnosti stávajících zařízení veřejného občanského vybavení, jejichž 
provoz je přímo podmíněn naplněním jejich kapacit, tedy dostatečným počtem obyvatel v sídle, zejména mladých rodin 
s dětmi, jejichž nároky je nutné alespoň částečně uspokojit v zastavitelných plochách pro bydlení.  

e) Plocha je vymezená v souvislém pruhu podél zastavěného území. Využitím plochy tak dojde k záboru souvislého pásu 
zemědělské půdy na okraji většího bloku zemědělské půdy, bez zbytkových neobhospodařovatelných enkláv ZPF. 
Vymezení plochy tak nevyvolá žádný negativní vliv na organizaci ZPF ani na hydrologické a odtokové poměry. 

f) V rámci plochy se nenachází žádná zemědělská účelová komunikace. 
g) Plocha není vymezena pro směrovou nebo liniovou stavbu. 
h) Pořadí změn v ploše není stanoveno. 
i) Plocha je prostřednictvím nově navrhované ulice (plocha 60-Z) přímo dopravně napojitelná a napojitelná na existující 

sítě technické infrastruktury z komunikace vedoucí z jádra Křemýže ke hřbitovu v Křemýži. 

ZPF06 27-Z BI – bydlení příměstské 

a) Plocha není v platném ÚPO Ohníč ani v jeho platných změnách vymezená. 
b) Viz podrobné odůvodnění předpokládaných záborů ZPF lokalitou záboru ZPF04 / plochou změny 25b-Z, důvody jsou 

zcela identické. ↑ 
c) Plocha je vymezená celá na ZPF IV. třídy ochrany.  
d) Plocha není vymezena na ZPF I. nebo II. třídy ochrany.  
e) Plocha je ve spojení s navazující plochou 26-Z vymezená v souvislém pruhu podél zastavěného území. Využitím plochy 

tak dojde k záboru souvislého pásu zemědělské půdy na okraji většího bloku zemědělské půdy, bez zbytkových 
neobhospodařovatelných enkláv ZPF. Vymezení plochy tak nevyvolá žádný negativní vliv na organizaci ZPF ani na 
hydrologické a odtokové poměry. 

f) V rámci plochy se nenachází žádná zemědělská účelová komunikace. 
g) Plocha není vymezena pro směrovou nebo liniovou stavbu. 
h) Pořadí změn v ploše není stanoveno. 
i) Plocha je prostřednictvím nově navrhované ulice (plocha 60-Z) přímo dopravně napojitelná a napojitelná na existující 

sítě technické infrastruktury z komunikace vedoucí z jádra Křemýže ke hřbitovu v Křemýži. 

ZPF07 30-Z RI – rodinná rekreace v chatách 

a) Plocha není v platném ÚPO Ohníč ani v jeho platných změnách vymezená. 
b) Důvodem vymezení plochy je umožnění minimálního rozvoje stávající chatové osady v Němečkách na jihu jádrového 

sídla Ohníč. Plocha je vymezená v urbanistické proluce v rozsahu úzkého nevyužitého/zbytkového pozemku mezi 
stávající chatovou osadou a pozemkem rodinného domu, plocha tak nerozšiřuje plošně zastavěné území směrem do 
volné krajiny, ale vyplňuje proluku obklopenou ze 3 stran zástavbou. 
Důvodem vymezení plochy je zhodnocení rekreačního potenciálu obce Ohníč, která leží v atraktivní poloze v údolí řeky 
Bíliny a v blízkosti hranice CHKO České středohoří. 

c) Plocha je vymezená celá na ZPF IV. třídy ochrany.  
d) Plocha není vymezena na ZPF I. nebo II. třídy ochrany.  
e) Plocha je vymezená v úzké urbanistické proluce v rozsahu pozemku oplocené zahrady, obklopené ze třech stran existující 

zástavbou. Vymezení plochy tak nevyvolá žádný negativní vliv na organizaci ZPF ani na hydrologické a odtokové poměry. 
f) V rámci plochy se nenachází žádná zemědělská účelová komunikace. 
g) Plocha není vymezena pro směrovou nebo liniovou stavbu. 
h) Pořadí změn v ploše není stanoveno. 
i) Plocha je přímo dopravně napojitelná a napojitelná na existující sítě technické infrastruktury z komunikace uvnitř 

stávající chatové osady západně od plochy 30-Z.  

ZPF08 51b-Z PV – veřejná prostranství 

a) Plocha 51b-Z je převzatá z platného ÚPO, kde je vymezená jako stabilizovaná plocha místních komunikací a cest 
nezpevněných. 

b) Plocha je vymezená na území k.ú. Křemýž dle návrhu Plánu společných zařízení KPÚ v k.ú. Křemýž (polní cesta C19) a na 
území k.ú. Ohníč dle schváleného Plánu společných zařízení Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Ohníč, zapsané do 
katastru nemovitostí dne 1. 12. 2016 (hlavní polní cesta HPC7), z důvodu zajištění dopravní přístupnosti a obsluhy 
pozemků ve volné krajině a pro zajištění prostupnosti volné krajiny mezi Dolánkami, Karolinou a Křemýží pro chodce a 
cyklisty.  
Pozemek nově vymezené cesty je na území k.ú. Ohníč již na základě schválené KPÚ zapsán v katastru nemovitostí. 
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Důvodem vymezení plochy je (v kombinaci s plochou 52-Z) návrh nového přímého pěšího a cyklistického propojení 
Ohníče s územím sousední obce Kladruby. Navíc cesta v kombinaci s dalšími navrhovanými cestami v plochách 42-Z, 43-
Z, 50-Z, 53-Z, 54-Z umožní zokruhování cestní sítě severně od Ohníče a Karoliny a umožní tak realizaci různě dlouhých a 
náročných pěších a cyklistických okruhů pro každodenní rekreaci obyvatel Ohníče a Dolánek. 
Plocha je vymezená pro obnovení historické, avšak dnes již zaniklé, cesty, doložené např. v mapách Stabilního katastru, 
a navíc dodnes katastrované. 

c) Plocha je vymezena na ZPF IV. třídy ochrany, jen okrajově zasahuje do ZPF II. třídy ochrany.  
d) Veřejnému zájmu na ochranu ZPF je nadřazen veřejný zájem na zajištění rozvoje veřejných prostranství a veřejné 

dopravní infrastruktury pro zlepšení prostupnosti volné krajiny pro pěší a cyklistický pohyb a pro zlepšení dopravní 
obsluhy přilehlých zemědělských a lesních pozemků.  

e) Plocha je ve své jižní části, která představu zábor ZPF, navržená v těsném souběhu s existující úvozovou cestou 
lemovanou hrušňovou alejí. Stávající úvozová cesta je dlouhodobě užívaná jen velmi extenzivně a je na ní pokročile 
rozvinutá vegetace. Pro návrh KPÚ vymezuje v rámci návrhu Plánu společných zařízení novou cestu v souběhu 
s existující, ale nefunkční. Vymezení nové cesty ve své jižní části proto nijak nenaruší organizaci ZPF ani hydrologické a 
odtokové poměry.   

f) V rámci plochy se nenachází žádná zemědělská účelová komunikace. Plocha samotná je navržená pro novou 
zemědělskou účelovou komunikaci. 

g) Plocha je vymezena pro liniovou stavbu, vzhledem k charakteru plochy (nová účelová komunikace) a vedení v souběhu 
s existující extenzivně využívanou úvozovou cestou, nebude mít plocha negativní vliv na obhospodařování ZPF. Existující 
dělení půdních bloků zůstane zachováno.  

h) Pořadí změn v ploše není stanoveno. 
i) Plocha je navrhovanou součástí veřejné dopravní infrastruktury a navazuje na existující uliční síť sídel a cestní síť ve volné 

krajině, nevyvolá proto zásadní nároky na budování související veřejné dopravní a technické infrastruktury.  

ZPF09 52-Z PV – veřejná prostranství 

a) Plocha není v platném ÚPO Ohníč ani v jeho platných změnách vymezená. 
b) Plocha je vymezená dle návrhu Plánu společných zařízení KPÚ v k.ú. Křemýž (polní cesta C10) z důvodu zajištění dopravní 

přístupnosti a obsluhy pozemků ve volné krajině a pro zajištění prostupnosti volné krajiny severně od jádrového sídla 
Ohníč pro chodce a cyklisty.  
Důvodem vymezení plochy je (v kombinaci s plochou 51a-P a 51b-Z) návrh nového přímého pěšího a cyklistického 
propojení Ohníče s územím sousední obce Kladruby. 

c) Plocha je vymezená na ZPF III. a IV. třídy ochrany.  
d) Plocha není vymezená na ZPF I. nebo II. třídy ochrany.  
e) Plocha je vymezená po okraji bloku zemědělské půdy. Vymezení nové cesty proto nijak nenaruší organizaci ZPF ani 

hydrologické a odtokové poměry.   
f) V rámci plochy se nenachází žádná zemědělská účelová komunikace. Plocha samotná je navržená pro novou 

zemědělskou účelovou komunikaci. 
g) Plocha je vymezena pro liniovou stavbu, vzhledem k charakteru plochy (nová účelová komunikace) a vedení po okraji 

bloku zemědělské půdy, nebude mít plocha negativní vliv na obhospodařování ZPF. Naopak dojde ke zlepšení 
dostupnosti a obslužnosti přilehlých bloků zemědělské půdy zemědělskou technikou. 

h) Pořadí změn v ploše není stanoveno. 
i) Plocha je navrhovanou součástí veřejné dopravní infrastruktury a navazuje na existující cestní síť ve volné krajině, 

nevyvolá proto zásadní nároky na budování související veřejné dopravní a technické infrastruktury.  

ZPF10 neobsazeno  

ZPF11 54-Z PV – veřejná prostranství 

a) Plocha není v platném ÚPO Ohníč ani v jeho platných změnách vymezená. 
b) Plocha je vymezená dle návrhu Plánu společných zařízení KPÚ v k.ú. Křemýž (polní cesta C27) z důvodu zajištění dopravní 

přístupnosti a obsluhy pozemků ve volné krajině a pro zajištění prostupnosti volné krajiny mezi Ohníčí/Karolinou a 
Křemýží pro chodce a cyklisty.  
Důvodem vymezení plochy je dále návrh nového přímého pěšího a cyklistického propojení Ohníče/Karoliny s Křemýží. 
Cílem je maximální možná vzájemná integrace dvou hlavních obytných sídel na území obce Ohníč, Ohníče a Křemýže, 
pro pěší a cyklistický pohyb. Vysoká míra vzájemného pěšího a cyklistického propojení obou hlavních obytných sídel je 
předpokladem pro dlouhodobou sociální soudržnost komunit obyvatel obou sídel a předpokladem pro kooperaci obou 
sídel, včetně např. vzájemného sdílený vybraných zařízení občanského vybavení apod. 
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c) Plocha je vymezená převážně na ZPF IV. třídy ochrany, jen zcela zanedbatelně zasahuje na ZPF III. třídy ochrany.  
d) Plocha není vymezená na ZPF I. nebo II. třídy ochrany.  
e) Vymezení nové cesty rozdělí v současné době scelené větší bloky zemědělské půdy na menší, stále však optimálně 

obhospodařovatelné. Vymezení nové cesty proto nijak nenaruší organizaci ZPF ani hydrologické a odtokové poměry.   
f) Plocha je částečně (ve své západní části) navržená v ose stávající, extenzivně využívané zemědělské účelové komunikace, 

kterou plocha navrhuje na rozšíření a vybavení povinnými výhybnami v normových parametrech. Plocha samotná je 
navržená pro novou zemědělskou účelovou komunikaci. 

g) Plocha je vymezena pro liniovou stavbu. Vymezení nové cesty rozdělí v současné době scelené větší bloky zemědělské 
půdy na menší, stále však optimálně obhospodařovatelné. Plocha nebude mít negativní vliv na obhospodařování ZPF. 
Naopak dojde ke zlepšení dostupnosti a obslužnosti přilehlých bloků zemědělské půdy zemědělskou technikou. 

h) Pořadí změn v ploše není stanoveno. 
i) Plocha je navrhovanou součástí veřejné dopravní infrastruktury a navazuje na existující cestní síť ve volné krajině, 

nevyvolá proto zásadní nároky na budování související veřejné dopravní a technické infrastruktury.  

ZPF12 55b-Z PV – veřejná prostranství 

a) Plocha není v platném ÚPO Ohníč ani v jeho platných změnách vymezená. 
b) Plocha 55a-P a 55b-Z je vymezena pro stezku pro chodce a cyklisty v nejkratší možné trase mezi dvěma hlavními 

obytnými sídly Ohníč a Křemýž. Plocha je vymezena na základě požadavku obce Ohníč na co nejpřímější a co 
nejbezpečnější pěší a cyklistické propojení Ohníče a Křemýže. Vedení stezky pro chodce a cyklisty přímo podél silnice 
III/25331 je předpokladem vyšší sociální kontroly stezky, než jakou disponují cesty ve volné krajině mimo souběh se 
silnicemi. Automobilový provoz na silnici totiž vytvoří přirozenou sociální kontrolu stezky, důležitou zejména za tmy nebo 
za špatného počasí. Vedení stezky pro chodce a cyklisty umožní také vybudování umělého osvětlení stezky, které by ve 
volné krajině bylo s ohledem na ochranu přírody nevhodné. 

c) Plocha je vymezená převážně na ZPF III. a IV. třídy ochrany.  
d) Plocha není vymezená na ZPF I. nebo II. třídy ochrany.  
e) Plocha pro stezku pro chodce a cyklisty je vymezená podél stávající silnice z Ohníče do Křemýže, tedy po obvodu bloků 

zemědělské půdy. Vymezení nové stezky proto nijak nenaruší organizaci ZPF ani hydrologické a odtokové poměry.   
f) V rámci plochy se nenachází žádná zemědělská účelová komunikace. 
g) Plocha je vymezená pro liniovou stavbu. Plocha pro stezku pro chodce a cyklisty je vymezená podél stávající silnice 

z Ohníče do Křemýže, tedy po obvodu bloků zemědělské půdy. Plocha proto nebude mít negativní vliv na 
obhospodařování ZPF.  

h) Pořadí změn v ploše není stanoveno. 
i) Plocha je navrhovanou součástí veřejné dopravní infrastruktury a navazuje na existující uliční síť sídel a cestní síť ve volné 

krajině, nevyvolá proto zásadní nároky na budování související veřejné dopravní a technické infrastruktury.  

ZPF13 56-Z PV – veřejná prostranství 

a) Plocha není v platném ÚPO Ohníč ani v jeho platných změnách vymezená. 
b) Plocha je vymezená dle návrhu Plánu společných zařízení KPÚ v k.ú. Křemýž (polní cesta C20) pro stabilizaci existujícího 

dopravního napojení samoty západně od železniční stanice Ohníč. Samota je dnes dopravně napojena ze silnice III/25331 
vyježděnou polní cestou bez vlastního pozemku. Návrh Plánu společných zařízení KPÚ v k.ú. Křemýž vymezuje pro 
dopravní napojení samostatný pozemek, který ÚP přebírá. 

c) Plocha je vymezená na ZPF IV. třídy ochrany.  
d) Plocha není vymezená na ZPF I. nebo II. třídy ochrany.  
e) Plocha pro novou cestu je vymezená po okraji bloku zemědělské půdy, na přechodu do navazujícího lesa. Vymezení nové 

cesty proto nijak nenaruší organizaci ZPF ani hydrologické a odtokové poměry.   
f) V rámci plochy se nenachází žádná zemědělská účelová komunikace. 
g) Plocha je vymezena pro liniovou stavbu. Plocha pro novou cestu je vymezená po okraji bloku zemědělské půdy, plocha 

proto nebude mít negativní vliv na obhospodařování ZPF. Naopak dojde ke zlepšení dostupnosti a obslužnosti přilehlého 
bloku zemědělské půdy zemědělskou technikou. 

h) Pořadí změn v ploše není stanoveno. 
i) Plocha je navrhovanou součástí veřejné dopravní infrastruktury a navazuje na existující silnici mezi Ohníčí a Křemýží, 

nevyvolá proto zásadní nároky na budování související veřejné dopravní a technické infrastruktury.  

ZPF14 58-Z PV – veřejná prostranství 

a) Plocha není v platném ÚPO Ohníč ani v jeho platných změnách vymezená. 
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b) Plochy 57-Z a 58-Z jsou vymezeny pro zlepšení prostupnosti volné krajiny mezi údolím řeky Bíliny a krajinou mezi Ohníčí 
a Křemýží pro pěší a cyklistický pohyb. Navrhovaná cesta navazuje na existující i nově navrhovanou cestní síť v prostoru 
volné krajiny mezi Ohníčí/Karlinou, Dolánkami a Křemýží, hlavním cílem vymezení cest je příčné propojení cest mezi 
Ohníčí a Křemýží a zokruhování cestní sítě v této části volné krajiny a umožnění realizace pěších a cyklistických okruhů 
ve volné krajině východně od Křemýže. 
Plocha 58-Z je vymezená v trase stávající polní cesty vyježděné v poli podél existujícího remízu, důvodem vymezení 
plochy 58-Z je tak stabilizace existující cesty, která však nemá v katastru nemovitostí vlastní parcelu. 

c) Plocha je vymezená na ZPF III. a IV. třídy ochrany.  
d) Plocha není vymezená na ZPF I. nebo II. třídy ochrany.  
e) Plocha 58-Z je vymezená v trase stávající polní cesty vyježděné v poli podél existujícího remízu. Vymezení nové cesty 

proto nijak nenaruší organizaci ZPF ani hydrologické a odtokové poměry, dělení bloku zemědělské půdy zůstane 
zachováno dle současného stavu.   

f) Plocha je vymezená v ose stávající jen velmi extenzivně využívané zemědělské účelové komunikace. 
g) Plocha je vymezena pro liniovou stavbu. Plocha je vymezená v trase stávající polní cesty vyježděné v poli podél 

existujícího remízu. Vymezení nové cesty proto nebude mít negativní vliv na obhospodařování ZPF. Naopak dojde ke 
zlepšení dostupnosti a obslužnosti přilehlých bloků zemědělské půdy zemědělskou technikou. 

h) Pořadí změn v ploše není stanoveno. 
i) Plocha je navrhovanou součástí veřejné dopravní infrastruktury a navazuje na existující silnici mezi Ohníčí a Křemýží, a 

na existující cestní síť ve volné krajině, nevyvolá proto zásadní nároky na budování související veřejné dopravní a 
technické infrastruktury.  

ZPF15 60-Z PV – veřejná prostranství 

a) Plocha není v platném ÚPO Ohníč ani v jeho platných změnách vymezená. 
b) Plocha je vymezená pro dopravní napojení a dopravní obsluhu jižních partií zahrad rodinných domů na jihozápadním 

okraji Křemýže a nově vymezených ploch změn bydlení 25a-P, 25b-Z, 26-Z a 27-Z. 
Na jihozápadním okraji zástavby Křemýže se postupně rozvíjí trend umísťování rodinných domů na jižní okraje zahrad 
rodinných domů, bez odpovídajícího přímého dopravního napojení a přímého napojení na technickou infrastrukturu, 
s nutností dopravního přístupu a napojení na sítě technické infrastruktury ze severu, směrem od návsi, okolo rodinných 
domů stojících v severní části pozemku. Je proto žádoucí vybudovat novou ulici pro obsluhu jižních partií zahrad na 
jihozápadním okraji Křemýže a pomocí této ulice dopravně zpřístupnit a obsloužit rodinné domy již stojící na jižním okraji 
zahrad a umožnit tak využití rovněž ostatních velkých zahrad na jihozápadním okraji Křemýže pro zástavbu rodinnými 
domy. Tuto novou ulici, která je v novém ÚP Ohníč vymezená jako zastavitelná plocha 60-Z, je pak vhodné obestavět i 
z její jižní strany a vytvořit tak optimální rozvojový potenciál Křemýže pro rozvoj bydlení přirozeně navazující na 
historické kompaktní urbanistické uspořádání zástavby sídla Křemýž. 

c) Plocha je vymezená na ZPF IV. třídy ochrany, jen velmi okrajově zasahuje na ZPF I. třídy ochrany.  
d) Veřejnému zájmu na ochranu ZPF je nadřazen veřejný zájem na zajištění rozvoje veřejných prostranství obce a veřejné 

dopravní infrastruktury místního významu pro dopravní napojení a dopravní obsluhu zastavitelných ploch a pro napojení 
na sítě technické infrastruktury, které budou uloženy pod komunikací v nově navrhované ulici.  

e) Plocha pro novou ulici je vymezená po okraji bloku zemědělské půdy. Vymezení nové cesty proto nijak nenaruší 
organizaci ZPF ani hydrologické a odtokové poměry.   

f) V rámci plochy se nenachází žádná zemědělská účelová komunikace. 
g) Plocha je vymezena pro liniovou stavbu. Plocha pro novou ulici je vymezená po okraji bloku zemědělské půdy. Vymezení 

nové ulice proto nebude mít negativní vliv na obhospodařování ZPF, vymezením plochy nevzniknou žádné zbytkové 
neobhospodařovatelné enklávy zemědělské půdy. 

h) Pořadí změn v ploše není stanoveno. 
i) Plocha je navrhovanou součástí veřejné dopravní infrastruktury a navazuje na existující uliční síť Křemýže, nevyvolá proto 

zásadní nároky na budování související veřejné dopravní a technické infrastruktury.  

ZPF16 61-Z PV – veřejná prostranství 

a) Plocha je převzatá z platného ÚPO, kde je vymezená jako stabilizovaná plocha místních komunikací a cest nezpevněných. 
b) Plocha je v úseku od zástavby Křemýže až po navržené obratiště vymezená dle návrhu Plánu společných zařízení KPÚ 

v k.ú. Křemýž (polní cesta C26) z důvodu zajištění dopravní přístupnosti a dopravní obsluhy zemědělských pozemků 
jihozápadně od Křemýže. Vzhledem k tomu, že nově navržená polní cesta je zakončená slepě a její pokračování směrem 
na území sousedního městyse Hostomice je v ÚP Ohníč navržené již jen v parametrech užší pěší a cyklistické cesty pro 
zajištění prostupnosti volné krajiny mezi Křemýží a Husovým vrchem pro nemotorovou dopravu, je na západním okraji 
navržené polní cesty navrženo obratiště. Požadavek na zřízení obratiště na konci slepě zakončené polní cesty vyplývá 
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z ČSN 73 6109 Projektování polních cest. Obratiště se dle příslušné ČSN 73 6109 zřizují na všech slepě zakončených 
polních cestách, jejichž délka slepého úseku přesahuje 100 m a kde je již na tak velkou vzdálenost nepřípustné couvání 
zemědělské techniky. Zřízení obratiště je nezbytné pro případ, že vjezd zemědělské techniky na přilehlý zemědělský 
pozemek není např. z důvodu vzrůstu pěstované plodiny nebo z důvodu rozbahnění zemědělského pozemku možný, 
nicméně je zároveň potřeba dojet zemědělskou technikou na okraj zemědělského pozemku, např. v případě potřeby 
vykládky či nakládky skladovaného materiálu, bez nutnosti vjezdu na přilehlý zemědělský pozemek. Obratiště v těchto 
situacích garantuje možnost bezpečného otočení zemědělské techniky přímo na přístupové polní cestě, mimo vlastní 
zemědělský pozemek a návrat po polní cestě zpět.  
Sekundárně slouží vymezení plochy 60-Z pro zajištění pěší a cyklistické prostupnosti volné krajiny mezi Křemýží a Přírodní 
památkou Husův vrch na území sousedního městyse Hostomice, jako potenciálním významným cílem každodenní 
rekreace obyvatel Křemýže. 
Plocha je vymezená pro obnovení historické, avšak dnes již zaniklé, cesty, doložené např. v mapách Stabilního katastru, 
a navíc dodnes katastrované. 

 
Projekt polní cesty C26 dle návrhu Plánu společných zařízení KPÚ v k.ú. Křemýž (zdroj: Plán společných zařízení pro KoPÚ v k.ú. Křemýž, 
návrh, Geodézie Ledeč nad Sázavou s.r.o., 04/2016). 

c) Plocha je vymezená na ZPF IV. a V. třídy ochrany.  
d) Plocha není vymezená na ZPF I. nebo II. třídy ochrany.  
e) Plocha je vymezená v trase historické, ale dnes již zaniklé, polní cesty. Současná organizace ZPF stále reflektuje 

historickou cestu a velký blok zemědělské půdy je obděláván po menších celcích, cesta je vedena po rozhraní těchto 
dílčích celků. Velký blok orné půdy tak bude vymezením cesty rozdělen na dva menší bloky, stále ale optimálně velké a 
optimálně obhospodařovatelné. Organizace ZPF tak nebude vymezením cesty nijak negativně narušena. Cesta je navíc 
vymezena po hraně terénního zlomu, na koruně svahu, nenaruší proto ani hydrologické a odtokové poměry v krajině. 

f) V rámci plochy se nenachází žádná zemědělská účelová komunikace. 
g) Plocha je vymezena pro liniovou stavbu. Velký blok orné půdy bude vymezením cesty rozdělen na dva menší bloky, stále 

ale optimálně velké a optimálně obhospodařovatelné. Naopak dojde vymezením cesty ke zlepšení dostupnosti a 
obslužnosti přilehlých bloků zemědělské půdy zemědělskou technikou. 

h) Pořadí změn v ploše není stanoveno. 
i) Plocha je navrhovanou součástí veřejné dopravní infrastruktury a navazuje na existující uliční síť Křemýže a na existující 

cestní síť ve volné krajině, nevyvolá proto zásadní nároky na budování související veřejné dopravní a technické 
infrastruktury.  

ZPF17 62-Z PV – veřejná prostranství 

a) Východní část plochy podél hřbitova je převzatá v platného ÚPO, kde je vymezená jako stabilizovaná plocha místních 
komunikací a cest nezpevněných. 

b) Plocha je vymezená z důvodu zajištění dopravní přístupnosti a obsluhy pozemků ve volné krajině a pro zajištění 
prostupnosti volné krajiny západně od Křemýže pro chodce a cyklisty. Důvodem vymezení plochy je rovněž pěší a 
cyklistické propojení Křemýže se sousedním městysem Hostomice, jako potenciálním cílem každodenní rekreace 
obyvatel Křemýže. 
Plocha je vymezená pro obnovení stopy historické, avšak dnes již zaniklé, cesty, doložené např. v mapách Stabilního 
katastru, a navíc dodnes katastrované. 

c) Plocha je vymezená částečně na ZPF II. a částečně na ZPF III. třídy ochrany.  
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d) Veřejnému zájmu na ochranu ZPF je nadřazen veřejný zájem na zajištění rozvoje veřejných prostranství a veřejné 
dopravní infrastruktury pro zlepšení prostupnosti volné krajiny pro pěší a cyklistický pohyb a pro zlepšení dopravní 
obsluhy přilehlých zemědělských pozemků.  

e) Plocha je vymezená v trase historické, ale dnes již zaniklé, polní cesty. Cesta je navržená po okraji boku zemědělské půdy, 
podél plochy hřbitova a podél navazujícího remízu, které blok zemědělské půdy vymezují. Vymezení nové cesty proto 
nijak nenaruší organizaci ZPF ani hydrologické a odtokové poměry. 

f) Plocha je vymezená v ose stávající extenzivně využívané polní cesty, vyježděné po okraji remízu. ÚP tuto vyježděnou 
cestu povyšuje na regulérní účelovou komunikaci a vymezuje pro ni samostatnou plochu, která by se měla stát 
samostatným pozemkem. 

g) Plocha je vymezena pro liniovou stavbu. Cesta je navržená po okraji bloku zemědělské půdy, nebude tak mít žádný 
negativní vliv na obhospodařování ZPF, vymezením plochy nevzniknou žádné zbytkové neobhospodařovatelné enklávy 
zemědělské půdy. Naopak dojde vymezením cesty ke zlepšení dostupnosti a obslužnosti přilehlých bloků zemědělské 
půdy zemědělskou technikou. 

h) Pořadí změn v ploše není stanoveno. 
i) Plocha je navrhovanou součástí veřejné dopravní infrastruktury a navazuje na existující uliční síť Křemýže a na existující 

cestní síť ve volné krajině, nevyvolá proto zásadní nároky na budování související veřejné dopravní a technické 
infrastruktury.  

ZPF18  neobsazeno  

ZPF19 65-Z PV – veřejná prostranství 

a) Návrh na rozšíření stávající místní komunikace vedené po východním okraji Pňoviček, včetně rekonstrukce napojení na 
silnici III/25331, je převzatý z platného ÚPO Ohníč, kde je daný záměr vymezen jako dopravní záměr D6.  

b) Plocha je vymezená pro možné rozšíření stávající hlavní obslužné komunikace sídla Pňovičky. Stávající hlavní obslužná 
komunikace Pňoviček má šíři jen maximálně 4 m v nejširším místě, v některých úsecích nedosahuje šíře komunikace ani 
3 m. Tato šíře místní obslužné komunikace je nedostatečná pro obousměrný provoz a dopravní obsluhu sídla s  cca 50 
obyvateli. 

c) Plocha je vymezená na ZPF I. třídy ochrany.  
d) Veřejnému zájmu na ochranu ZPF je nadřazen veřejný zájem na zajištění rozvoje veřejné dopravní infrastruktury 

místního významu pro dopravní napojení a dopravní obsluhu zastavěného území sídel a nově navrhovaných 
zastavitelných ploch a pro napojení na sítě technické infrastruktury, které budou uloženy pod komunikací. 

e) Plocha je vymezená po okraji bloku orné půdy, rozšíření stávající komunikace vedené mezi východním okrajem zástavby 
Pňoviček a navazujícím blokem orné půdy, proto nijak nenaruší organizaci ZPF ani hydrologické a odtokové poměry. 

f) Plocha je vymezená v ose stávající šířkově nevyhovující komunikace, kterou navrhuje na rozšíření do normových 
parametrů. ÚP vymezením plochy nezasahuje do sítě zemědělských účelových komunikací. 

g) Plocha je vymezena pro liniovou stavbu. Cesta je navržená po okraji bloku zemědělské půdy, nebude tak mít žádný 
negativní vliv na obhospodařování ZPF, vymezením plochy nevzniknou žádné zbytkové neobhospodařovatelné enklávy 
zemědělské půdy. Naopak dojde vymezením cesty ke zlepšení dostupnosti a obslužnosti přilehlých bloků zemědělské 
půdy zemědělskou technikou. 

h) Pořadí změn v ploše není stanoveno. 
i) Plocha je navrhovanou součástí veřejné dopravní infrastruktury a je vymezení pro rozšíření stávající obslužné 

komunikace Pňoviček na normové šířkové parametry.  

ZPF20 66-Z PV – veřejná prostranství 

a) Plocha je převzatá z platného ÚPO, kde je vymezená jako stabilizovaná plocha místních komunikací a cest nezpevněných. 
b) Plocha je vymezená dle návrhu Plánu společných zařízení KPÚ v k.ú. Křemýž (polní cesta C6) z důvodu zajištění dopravní 

přístupnosti a obsluhy pozemků ve volné krajině a pro zajištění prostupnosti volné krajiny severně od Křemýže pro 
chodce a cyklisty.  
Důvodem vymezení plochy je přímé pěší a cyklistické propojení Křemýže se sousední obcí Kladruby, a to v trase historické 
cesty propojující obě tehdy samostatné obce. Plocha je tak vymezená pro obnovení historické, avšak dnes již zaniklé, 
cesty, doložené např. v mapách Stabilního katastru, a navíc dodnes katastrované. 

c) Plocha je vymezená na ZPF III. a IV. třídy ochrany.  
d) Plocha není vymezená na ZPF I. nebo II. třídy ochrany.  
e) Plocha je vymezená po okraji existujícího remízu, který již dnes vzájemně člení větší bloky zemědělské půdy na menší. 

Vymezením nové cesty tak členění půdních bloků zůstane zachováno a vymezení nové cesty proto nijak nenaruší 
organizaci ZPF ani hydrologické a odtokové poměry. 
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f) Plocha je vymezená v ose stávající extenzivně využívané polní cesty, vyježděné po okraji remízu. ÚP tuto vyježděnou 
cestu povyšuje na regulérní účelovou komunikaci a vymezuje pro ni samostatnou plochu, která by se měla stát 
samostatným pozemkem. 

g) Plocha je vymezena pro liniovou stavbu. Cesta je navržená po okraji bloku zemědělské půdy, po okraji existujícího 
remízu, který již dnes vzájemně člení větší bloky zemědělské půdy na menší. Nová cesta tak nebude mít žádný negativní 
vliv na obhospodařování ZPF, vymezením plochy nevzniknou žádné zbytkové neobhospodařovatelné enklávy 
zemědělské půdy. Naopak dojde vymezením cesty ke zlepšení dostupnosti a obslužnosti přilehlých bloků zemědělské 
půdy zemědělskou technikou. 

h) Pořadí změn v ploše není stanoveno. 
i) Plocha je navrhovanou součástí veřejné dopravní infrastruktury a navazuje na existující uliční síť Křemýže a cestní síť ve 

volné krajině, nevyvolá proto zásadní nároky na budování související veřejné dopravní a technické infrastruktury.  

ZPF21 67-Z  

a) Plocha je převzatá z platného ÚPO, kde je vymezená jako stabilizovaná plocha místních komunikací a cest nezpevněných. 
b) Plocha je vymezená z důvodu zajištění dopravní přístupnosti a obsluhy pozemků ve volné krajině a pro zajištění 

prostupnosti volné krajiny severně od Křemýže pro chodce a cyklisty.  
Důvodem vymezení plochy je přímé pěší a cyklistické propojení Pňoviček se sousední obcí Kladruby, a to v trase 
historické cesty vedoucí podél Kladrubského potoka. Plocha je tak vymezená pro obnovení historické, avšak dnes již 
zaniklé, cesty, doložené např. v mapách Stabilního katastru, a navíc dodnes katastrované. 
Plocha je napojená na sousední radiální cestu z Křemýže do Kladrub (plocha 66-Z) a umožňuje tak zokruhování cestní 
sítě severně od Křemýže, a tedy umožnění realizace vycházkových nebo vyjížďkových okruhů kolem Křemýže, směrem 
ke Kladrubskému potoku a rybníkům na Kladrubském potoce, jako významnému cíli každodenní rekreace obyvatel 
Křemýže a Pňoviček. 

c) Plocha je vymezená na ZPF III. a IV. třídy ochrany.  
d) Plocha není vymezená na ZPF I. nebo II. třídy ochrany.  
e) Plocha je vymezená po okrajích existujících remízů, které již dnes vzájemně člení větší bloky zemědělské půdy na menší. 

Vymezením nové cesty tak členění půdních bloků zůstane zachováno a vymezení nové cesty proto nijak nenaruší 
organizaci ZPF ani hydrologické a odtokové poměry. 

f) Plocha je vymezená pro novou zemědělskou účelovou komunikaci, vymezením plochy tak dojde k zahuštění sítě 
zemědělských účelových komunikací. 

g) Plocha je vymezena pro liniovou stavbu. Cesta je navržená po okrajích bloků zemědělské půdy, po okrajích existujících 
remízů, které již dnes vzájemně člení větší bloky zemědělské půdy na menší. Nová cesta tak nebude mít žádný negativní 
vliv na obhospodařování ZPF, vymezením plochy nevzniknou žádné zbytkové neobhospodařovatelné enklávy 
zemědělské půdy. Naopak dojde vymezením cesty ke zlepšení dostupnosti a obslužnosti přilehlých bloků zemědělské 
půdy zemědělskou technikou. 

h) Pořadí změn v ploše není stanoveno. 
i) Plocha je navrhovanou součástí veřejné dopravní infrastruktury a navazuje na existující cestní síť ve volné krajině, 

nevyvolá proto zásadní nároky na budování související veřejné dopravní a technické infrastruktury.  

ZPF22 69-Z PV – veřejná prostranství 

a) Plocha není v platném ÚPO Ohníč ani v jeho platných změnách vymezená. 
b) Plocha je vymezená pro novou ulici pro zpřístupnění a dopravní napojení a dopravní obsluhu navrhovaných rozvojových 

ploch pro bydlení na východní straně Karoliny (plochy 18-P a 21-Z). 
c) Plocha je vymezená na ZPF III. třídy ochrany a částečně také na ZPF II. třídy ochrany.  
d) Veřejnému zájmu na ochranu ZPF je nadřazen veřejný zájem na zajištění rozvoje veřejných prostranství obce a veřejné 

dopravní infrastruktury místního významu pro dopravní napojení a dopravní obsluhu zastavitelných ploch a pro napojení 
na sítě technické infrastruktury, které budou uloženy pod komunikací v nově navrhované ulici.  

e) Plocha pro novou ulici je vymezená po okraji bloku zemědělské půdy. Vymezení nové cesty proto nijak nenaruší 
organizaci ZPF ani hydrologické a odtokové poměry.   

f) V rámci plochy se nenachází žádná zemědělská účelová komunikace. 
g) Plocha je vymezena pro liniovou stavbu. Plocha pro novou ulici je vymezená po okraji bloku zemědělské půdy. Vymezení 

nové ulice proto nebude mít negativní vliv na obhospodařování ZPF, vymezením plochy nevzniknou žádné zbytkové 
neobhospodařovatelné enklávy zemědělské půdy. 

h) Pořadí změn v ploše není stanoveno. 
i) Plocha je navrhovanou součástí veřejné dopravní infrastruktury a navazuje na existující uliční síť Karoliny, nevyvolá proto 

zásadní nároky na budování související veřejné dopravní a technické infrastruktury.  
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ZPF23 81-Z TI – technická infrastruktura 

a) Plocha není v platném ÚPO Ohníč ani v jeho platných změnách vymezená. 
b) Plocha je vymezená v rozsahu malého obecního pozemku a části navazujícího soukromého pozemku u mostu přes řeku 

Bílinu, při silnici III/25331 mezi Ohníčí a Křemýží. Plocha leží sice v záplavovém území Q100 řeky Bíliny, ale lží mimo 
aktivní zónu záplavového území. Obec má v tomto místě dlouhodobý záměr na zřízení sběrného místa komunálního 
odpadu, resp. sběrného dvora odpadu a pro kompostárnu. Důvodem k využití předmětného pozemku parc. č. 300/1 
v k.ú. Ohníč je, že se jedná o pozemek obecní, že je situovaný v poměrně centrální poloze obce a že je situovaný přímo 
u hlavní silnice obce Ohníč, u silnice III/25331 mezi Ohníčí a Křemýží, tedy v poloze dobře dopravně dostupné pro 
všechny obyvatele obce Ohníč. 

c) Plocha je vymezená na ZPF I. třídy ochrany.  
d) Veřejnému zájmu na ochranu ZPF je nadřazen veřejný zájem na zajištění rozvoje veřejné technické infrastruktury 

místního významu pro zajištění nakládání s komunálním a biologicky rozložitelným odpadem. 
e) Plocha je vymezená na břehu řeky Bíliny a je přimknutá zároveň k silničnímu mostu přes řeku Bílinu. Vymezením plochy 

dojde k záboru zemědělské půdy na okraji bloku zemědělské plochy a vymezení plochy proto nijak nenaruší organizaci 
ZPF ani hydrologické a odtokové poměry.   

f) V rámci plochy se nenachází žádná zemědělská účelová komunikace. 
g) Plocha není vymezena pro liniovou stavbu.  
h) Pořadí změn v ploše není stanoveno. 
i) Plocha je přímo dopravně napojitelná a přímo dopravně obsloužitelná ze silnice III/25331, nevyvolá proto žádné nároky 

na budování související veřejné dopravní a technické infrastruktury. 

ZPF24 85-Z VD – výroba drobná a řemeslná 

a) Plocha není v platném ÚPO Ohníč ani v jeho platných změnách vymezená. 
b) Plocha je vymezená v rozsahu části stávajícího oploceného výrobně-skladového areálu na levém břehu řeky Bíliny 

v Ohníči na pozemku parc. č. 143/8, která ještě není vyjmutá ze ZPF a nemůže tak být zařazená do zastavěného území a 
do stabilizované plochy. Plocha je ale vymezená v návaznosti na západní část areálu, která je již vyjmutá ze ZPF a je tak 
zahrnutá do zastavěného území a je vymezená jako stabilizovaná plocha. Oproti skutečnému rozsahu stávajícího 
výrobního areálu je plocha 85-Z redukována tak, aby nezasahovala do záplavového území Q100.  
Územní plán vymezením plochy potvrzuje existenci tohoto areálu. Stávající využití východní části areálu, která ještě není 
zahrnutá do zastavěného území, je sice v rozporu s platným ÚPO Ohníč, který v dané ploše vymezuje plochu orné půdy 
a návrh na zatravnění skládky, nicméně není v zásadním rozporu s urbanistickou koncepcí navrhovanou v novém ÚP. 
Obecně je žádoucí v území každé obce vytvářet podmínky pro rozvoj lokálních ekonomických aktivit, zejména řemesel, 
drobné výroby a služeb a dalších forem malého a středního podnikání a vytvářet tak podmínky pro možný vznik nových 
pracovních příležitostí přímo v obci. V malých venkovských obcích jako je Ohníč je jedná zpravidla o plochy zemědělské 
výroby nebo o plochy zemědělské výroby. 
Plocha je vymezená přímo u železniční trati, tedy v území zatíženém hlukem z provozu na železnici, který není konfliktní 
s drobnou a řemeslnou výrobou. Plocha má vyřešení dopravní přístup přímo na silnici III/25331. Plocha nezasahuje přímo 
do meandru řeky Bíliny a je vymezená podélně podél železniční trati. 

c) Plocha je vymezená z větší části na ZPF I. třídy ochrany a jen okrajově zasahuje na ZPF III. třídy ochrany.  
d) Veřejnému zájmu na ochranu ZPF je nadřazen veřejný zájem na podpoře rozvoje lokálních podnikatelských 

ekonomických aktivit v místě tradičních odvětvích, kterým je v Ohníči jednak zemědělství a dále pak, podobně jako ve 
většině venkovských obcí, právě drobná a řemeslná výroba. Rozvoj ploch drobné a řemeslné výroby, typicky určených 
pro menší výrobní provozy malých firem nebo i drobných podnikatelů a živnostníků, je ve venkovských obcích žádoucí 
jako předpoklad podpory rozvoje podnikatelských aktivit místních obyvatel, resp. podnikatelských subjektů, s 
potenciálem vytvořit pracovní místa pro místní obyvatele. 

e) Plocha je vymezená bezprostředně podél železniční tratě a stávající přístupové komunikace k ploše. Dojde tak k vynětí 
okraje současného bloku zemědělské půdy, vymezením plochy tak nevzniknou žádné zbytkové neobhospodařovatelné 
enklávy zemědělské půdy. Vymezení plochy proto nijak nenaruší organizaci ZPF ani hydrologické a odtokové poměry.   

f) V rámci plochy se nenachází žádná zemědělská účelová komunikace. 
g) Plocha není vymezena pro liniovou stavbu.  
h) Pořadí změn v ploše není stanoveno. 
i) Plocha je dopravně napojená a dopravně obsloužená a napojená na sítě technické infrastruktury z existující přístupové 

komunikace k existujícími výrobnímu areálu v ploše. Vymezení plochy tak proto nevyvolá zásadní nároky na budování 
související veřejné dopravní a technické infrastruktury. 
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ZPF25 90-Z ZO – zahrady obytné 

a) Plocha není v platném ÚPO Ohníč ani v jeho platných změnách vymezená. 
b) Plocha je vymezená v rozsahu bývalé okrasné zahrady obklopující bývalý letohrádek Ladenburg, vystavěný majiteli 

zámku v Křemýži na přelomu 17. a 18. století. Letohrádek spolu se zahradou jsou tak součástí celého souboru staveb 
navazujících na zámek v Křemýži a rozmístěných jednak po obvodu areálu zámku a také ve volné krajině. Letohrádek se 
zahradou je umístěn na kopci nad zámkem, přímo v ose symetrie hlavní budovy zámku v Křemýži (mezi zámek a 
letohrádek byl ve 2. polovině 20. století (záměrně) necitlivě vestavěn zemědělský areál). Letohrádek byl ve své době 
velmi oblíbeným cílem lázeňských hostů z nedalekých lázní Teplice. Letohrádek je tak němým svědkem bohaté historie 
původně samostatné obce Křemýž a je proto žádoucí tuto historickou stopu v krajině kolem Křemýže zachovat.  
Vymezení plochy 90-Z přímo souvisí s vymezením plochu 36-P navržené pro možnou obnovu historického letohrádku, 
resp. nahrazení ruiny bývalého letohrádku novostavbou na stejném půdoryse. Důvodem pro vymezení plochy zahrady 
je možnost obnovy historické zahrady, jako případné součásti areálu obnoveného letohrádku pro účely kultury nebo 
cestovního ruchu. 

c) Plocha je vymezená na ZPF IV. třídy ochrany.  
d) Plocha není vymezená na ZPF I. nebo II. třídy ochrany.  
e) Plocha je vymezená na okraji bloku orné půdy, plocha obaluje zastavěnou plochu zbořeniště bývalého letohrádku 

Ladenburg a přímo navazuje na polní cestu, která z východu vymezuje blok orné půdy. Dojde tak k vynětí okraje 
současného bloku orné půdy, vymezením plochy tak nevzniknou žádné zbytkové neobhospodařovatelné enklávy 
zemědělské půdy. Vymezení plochy proto nijak nenaruší organizaci ZPF ani hydrologické a odtokové poměry.   

f) V rámci plochy se nenachází žádná zemědělská účelová komunikace. 
g) Plocha není vymezena pro liniovou stavbu.  
h) Pořadí změn v ploše není stanoveno. 
i) Plocha je dopravně napojitelná a dopravně obsloužitelná a napojitelná na sítě technické infrastruktury z existující 

zemědělské účelové komunikace procházející po západním okraji plochy. Vymezení plochy tak proto nevyvolá žádné 
nároky na budování související veřejné dopravní a technické infrastruktury. 

ZPF26 91-Z ZR – zahrady rekreační 

a) Plocha není v platném ÚPO Ohníč ani v jeho platných změnách vymezená. 
b) Plocha je vymezená prioritně z důvodu kompenzace za navrhované zrušení soukromých rekreačních zahrádek v aktivní 

zóně záplavového území řeky Bíliny (plocha změn v krajině 111-K), tedy pro možné přesunutí zahrádek z aktivní zóny 
záplavového území řeky Bíliny, kde je umístění oplocených zahrádek nepřípustné, v rozporu s § 67 zákona č. 254/2001 
Sb., o vodách (vodní zákon). Plocha rušených zahrádek na břehu řeky Bíliny je 0,4250 ha, plocha 91-Z navržená pro 
přesunutí zahrádek má velikost 0,5163 ha, plocha tak kromě přemístění rušených zahrádek umožní i rozvoj několika 
dalších zahrádek. 
Plocha je vymezená v rozsahu zbytkového pozemku mezi stávající chatovou osadou v Němečkách, zahradami rodinných 
domů a lesem. Plocha tak vhodně doplňuje jižní okraj jádrového sídla Ohníč a navrhované zahrádky tak vhodně navazují 
na chatovou osadu a obytné zahrady. Zapadají tak do urbanistické koncepce převážně rekreačního využití jižního okraje 
jádrového sídla Ohníč, tvořeného chatovou osadou, obytnými zahradami rodinných domů a nově navrženými 
zahrádkami.  
Vzhledem ke značenému omezení výstavby toliko doplňkových objektů v rámci navrhovaných rekreačních zahrádek, 
jsou soukromé zahrádky vhodným využitím na okraji lesa, ve vzdálenosti 50 m od okraje lesa. 

c) Plocha je vymezená na ZPF IV. třídy ochrany.  
d) Plocha není vymezená na ZPF I. nebo II. třídy ochrany.  
e) Plocha je vymezená v rozsahu zbytkového, ladem ležícího, pozemku mezi jihovýchodním okrajem zástavby sídla Ohníč a 

lesem. Využitím plochy dojde k vynětí celého pozemku trvalého travního porostu, který je součástí plochy, nevzniknou 
tak žádné zbytkové neobhospodařovatelné enklávy zemědělské půdy. Vymezení plochy proto nijak nenaruší organizaci 
ZPF ani hydrologické a odtokové poměry.   

f) V rámci plochy se nenachází žádná zemědělská účelová komunikace. 
g) Plocha není vymezena pro liniovou stavbu.  
h) Pořadí změn v ploše není stanoveno. 
i) Plocha je dopravně napojitelná a dopravně obsloužitelná z existující přístupové komunikace k chatové osadě 

v Němečkám ze severu. Vymezení plochy tak proto nevyvolá žádné nároky na budování související veřejné dopravní a 
technické infrastruktury. 
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ZPF27 101-K W – vodní plochy a toky 

a) Plocha není v platném ÚPO Ohníč ani v jeho platných změnách vymezená. 
b) Plocha je vymezená dle návrhu Plánu společných zařízení KPÚ v k.ú. Křemýž (vodohospodářské opatření rev 1 – úprava 

Kladrubského potoka – úsek č. 5), který navrhuje rozvolnění v současné době kanalizovaného regulovaného koryta 
levého přítoku Kladrubského potoka z Pňoviček. Pro účely rozvolnění koryta potoka vymezuje KPÚ vodní plochu 
v rozsahu současné nezorané nivy potoka, kterou ÚP v identickém rozsahu přebírá jako plochu určenou k revitalizaci 
dnes kanalizovaného úseku drobného vodního toku.  
Důvodem vymezení plochy je tedy vytvoření podmínek pro zvýšení retenční kapacity nivy drobného vodního toku, 
zpomalení odtoku vody z povodí Kladrubského potoka a umožnění případného rozlivu vody mimo koryto potoka. 
Revitalizační vodohospodářské opatření je důležité mimo jiné i proto, že do drobného vodního toku je zaústěn odtok 
jednotné kanalizace z Pňoviček. 

c) Plocha je celá vymezená na ZPF I. třídy ochrany.  
d) Veřejnému zájmu na ochranu ZPF je nadřazen veřejný zájem na vytvoření podmínek pro zvýšení retenční schopnosti a 

retenční kapacity území, protipovodňové ochrany území a zvýšení ekologické stability území.  
e) Plocha je vymezená v rozsahu současné nezorané nivy potoka – levého přítoku Kladrubského potoka. Současná nezoraná 

niva potoka již dnes vzájemně odděluje dva sousedící bloky orné půdy. Toto oddělení zůstane zachováno, nevzniknou 
tak žádné zbytkové neobhospodařovatelné enklávy zemědělské půdy. Vymezení plochy proto nijak nenaruší organizaci 
ZPF ani hydrologické a odtokové poměry.   

f) V rámci plochy se nenachází žádná zemědělská účelová komunikace. 
g) Plocha není vymezena pro liniovou stavbu.  
h) Pořadí změn v ploše není stanoveno. 
i) Jedná se o plochu změn v krajině, bez nároků na veřejnou infrastrukturu. 

ZPF28 120-K NL – les 

a) Plocha není v platném ÚPO Ohníč ani v jeho platných změnách vymezená. 
b) Plocha je vymezená z důvodu potvrzení reálného dlouhodobého stavu využití předmětné plochy. Na pozemcích v rámci 

plochy, které jsou v katastru nemovitostí vedené jako trvalé travní porosty, je ve skutečnosti již desítky let rozvinutý 
porost charakteru lesa, plocha má totiž tvar úzkého pruhu obklopeného ze všech stran lesy, které se do úzkého pruhu 
vysemenily.   Územní plán tedy vymezením plochy lesa toliko potvrzuje skutečný stav využití plochy. 
Plocha s rozvinutým porostem charakteru lesa plní významnou protierozní, retenční a protipovodňovou funkci a je 
vhodné ji proto zachovat. 
Plocha je jako plocha lesa vymezená i v návrhu Plánu společných zařízení KPÚ v k.ú. Křemýž. 

c) Plocha je vymezená na ZPF IV. třídy ochrany.  
d) Plocha není vymezená na ZPF I. nebo II. třídy ochrany.  
e) Plocha je vymezená v rozsahu současné zbytkové úzké enklávy trvalého travního porostu obklopené ze všech stran 

lesem. Zábor ZPF je navržen v celém rozsahu fragmentu trvalého travního porostu v lese, po jeho vynětí nezbydou žádné 
zbytkové a neobhospodařovatelné enklávy orné půdy. Vymezení plochy proto nijak nenaruší organizaci ZPF ani 
hydrologické a odtokové poměry. Naopak, současné využití plochy, které je územním plánem potvrzeno, přispívá ke 
zvýšení retenční schopnosti a kapacity území, přispívá k zadržení vody v krajině a má tak pozitivní vliv na hydrologické a 
odtokové poměry. 

f) V rámci plochy se nenachází žádná zemědělská účelová komunikace. 
g) Plocha není vymezena pro liniovou stavbu.  
h) Pořadí změn v ploše není stanoveno. 
i) Jedná se o plochu změn v krajině, bez nároků na veřejnou infrastrukturu. 

ZPF29 121-K NL – les 

Viz podrobné odůvodnění předpokládaných záborů ZPF plochou ZPF28 / 120-K, odůvodnění je zcela identické. ↑ 

ZPF30 122-K NL – les 

a) Plocha není v platném ÚPO Ohníč ani v jeho platných změnách vymezená. 
b) Plocha je vymezená z důvodu potvrzení reálného dlouhodobého stavu využití předmětné plochy. Na části pozemku 

v rámci plochy, který je v katastru nemovitostí vedený jako orná půda, je ve skutečnosti již desítky let rozvinutý porost 
lesního charakteru, jedná se o vysemeněný sousední les. Územní plán tedy vymezením plochy lesa toliko potvrzuje 
skutečný stav využití plochy. 
Jedná se o zbytkový cíp pozemku orné půdy oddělený navrhovanou polní/lesní cestou (plocha 52-Z). 
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Plocha s rozvinutým porostem charakteru lesa plní významnou protierozní, retenční a protipovodňovou funkci a je 
vhodné ji proto zachovat. 
Plocha je jako plocha lesa vymezená i v návrhu Plánu společných zařízení KPÚ v k.ú. Křemýž. 

c) Plocha je vymezená na ZPF III. třídy ochrany.  
d) Plocha není vymezená na ZPF I. nebo II. třídy ochrany.  
e) Plocha je vymezená v rozsahu malého cípu orné půdy mezi současnou polní cestou vedenou po obvodu lesa (cesta je 

v ÚP, v souladu s návrhem Plánu společných zařízení KPÚ v k.ú. Křemýž, navržena k rozšíření – plocha 52-Z) a sousedním 
lesem. Jedná se o zbytkovou enklávu orné půdy, která dlouhodobě zůstává neobhospodařovaná a je na ní vysemeněný 
les a rozvinutá vegetace charakteru lesa. Vymezení plochy proto nijak nenaruší organizaci ZPF ani hydrologické a 
odtokové poměry. Naopak, současné využití plochy, které je územním plánem potvrzeno, přispívá ke zvýšení retenční 
schopnosti a kapacity území, přispívá k zadržení vody v krajině a má tak pozitivní vliv na hydrologické a odtokové poměry. 

f) V rámci plochy se nenachází žádná zemědělská účelová komunikace. 
g) Plocha není vymezena pro liniovou stavbu.  
h) Pořadí změn v ploše není stanoveno. 
i) Jedná se o plochu změn v krajině, bez nároků na veřejnou infrastrukturu. 

ZPF31 123-K NL – les 

a) Plocha není v platném ÚPO Ohníč ani v jeho platných změnách vymezená. 
b) Plocha je vymezená z důvodu potvrzení reálného dlouhodobého stavu využití předmětné plochy. Na pozemcích v rámci 

plochy, které jsou v katastru nemovitostí vedené jako orná půda, resp. ostatní plocha, je ve skutečnosti již desítky let 
rozvinutý porost charakteru lesa. Územní plán tedy vymezením plochy lesa toliko potvrzuje skutečný stav využití plochy. 
Plocha s rozvinutým porostem charakteru lesa plní významnou protierozní, retenční a protipovodňovou funkci a je 
vhodné ji proto zachovat. 
Plocha je jako plocha lesa vymezená i v návrhu Plánu společných zařízení KPÚ v k.ú. Křemýž. 

c) Plocha je vymezená na ZPF IV. třídy ochrany.  
d) Plocha není vymezená na ZPF I. nebo II. třídy ochrany.  
e) Plocha je vymezená v rozsahu plochy, na níž je rozvinutá vegetace charakteru lesa, která již dnes vzájemně odděluje 

bloky orné půdy. Vymezení plochy proto nijak nenaruší organizaci ZPF ani hydrologické a odtokové poměry. Naopak, 
současné využití plochy, které je územním plánem potvrzeno, přispívá ke zvýšení retenční schopnosti a kapacity území, 
přispívá k zadržení vody v krajině a má tak pozitivní vliv na hydrologické a odtokové poměry. 

f) V rámci plochy se nenachází žádná zemědělská účelová komunikace. 
g) Plocha není vymezena pro liniovou stavbu.  
h) Pořadí změn v ploše není stanoveno. 
i) Jedná se o plochu změn v krajině, bez nároků na veřejnou infrastrukturu. 

ZPF32 124-K NL – les 

a) Plocha není v platném ÚPO Ohníč ani v jeho platných změnách vymezená. 
b) Plocha je vymezená z důvodu potvrzení reálného dlouhodobého stavu využití předmětné plochy. Na pozemcích v rámci 

plochy, které jsou v katastru nemovitostí vedené jako trvalé travní porosty, resp. ostatní plochy, je ve skutečnosti již 
desítky let rozvinutý porost charakteru lesa. Územní plán tedy vymezením plochy lesa toliko potvrzuje skutečný stav 
využití plochy. Navrhované potvrzení zalesnění propojuje současné fragmenty lesa do souvislé plochy. 
Plocha s rozvinutým porostem charakteru lesa plní významnou protierozní, retenční a protipovodňovou funkci a je 
vhodné ji proto zachovat. 
Plocha je jako plocha lesa vymezená i v návrhu Plánu společných zařízení KPÚ v k.ú. Křemýž. 

c) Plocha je vymezená na ZPF III. a IV. třídy ochrany.  
d) Plocha není vymezená na ZPF I. nebo II. třídy ochrany.  
e) Plocha je vymezená v rozsahu plochy, na níž je rozvinutá vegetace charakteru lesa, která již dnes vzájemně odděluje 

bloky orné půdy. Vymezení plochy proto nijak nenaruší organizaci ZPF ani hydrologické a odtokové poměry. Naopak, 
současné využití plochy, které je územním plánem potvrzeno, přispívá ke zvýšení retenční schopnosti a kapacity území, 
přispívá k zadržení vody v krajině a má tak pozitivní vliv na hydrologické a odtokové poměry. 

f) V rámci plochy se nenachází žádná zemědělská účelová komunikace. 
g) Plocha není vymezena pro liniovou stavbu.  
h) Pořadí změn v ploše není stanoveno. 
i) Jedná se o plochu změn v krajině, bez nároků na veřejnou infrastrukturu. 
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ZPF33 125-K NL – les 

a) Plocha není v platném ÚPO Ohníč ani v jeho platných změnách vymezená. 
b) Plocha je vymezená z důvodu potvrzení reálného dlouhodobého stavu využití předmětné plochy. Na pozemcích v rámci 

plochy, které jsou v katastru nemovitostí vedené jako orná půda, je ve skutečnosti již desítky let rozvinutý porost 
charakteru lesa. Jedná se o vysemeněný les sousedící s předmětnou plochou. Územní plán tedy vymezením plochy lesa 
toliko potvrzuje skutečný stav využití plochy. 
Plocha s rozvinutým porostem charakteru lesa plní významnou protierozní, retenční a protipovodňovou funkci a je 
vhodné ji proto zachovat. 
Plocha je jako plocha lesa vymezená i v návrhu Plánu společných zařízení KPÚ v k.ú. Křemýž. 

c) Plocha je vymezená na ZPF III. a IV. třídy ochrany.  
d) Plocha není vymezená na ZPF I. nebo II. třídy ochrany.  
e) Plocha je vymezená v rozsahu plochy, na níž je rozvinutá vegetace charakteru lesa, která již dnes vzájemně odděluje 

bloky orné půdy. Vymezení plochy proto nijak nenaruší organizaci ZPF ani hydrologické a odtokové poměry. Naopak, 
současné využití plochy, které je územním plánem potvrzeno, přispívá ke zvýšení retenční schopnosti a kapacity území, 
přispívá k zadržení vody v krajině a má tak pozitivní vliv na hydrologické a odtokové poměry. 

f) V rámci plochy se nenachází žádná zemědělská účelová komunikace. 
g) Plocha není vymezena pro liniovou stavbu.  
h) Pořadí změn v ploše není stanoveno. 
i) Jedná se o plochu změn v krajině, bez nároků na veřejnou infrastrukturu. 

ZPF34 137-K NK – krajinná zeleň 

a) Plocha není v platném ÚPO Ohníč ani v jeho platných změnách vymezená. 
b) Plocha je vymezená z důvodu potvrzení reálného dlouhodobého stavu využití předmětné plochy. Na pozemcích v rámci 

plochy, které jsou v katastru nemovitostí vedené jako trvalé travní porosty, je ve skutečnosti již desítky let rozvinutý 
porost vzrostlé krajinné vegetace charakteru lesa. Jedná se o les vysemeněný na jeho okraji. Územní plán tedy 
vymezením plochy přírodní – plochy krajinné zeleně toliko potvrzuje skutečný stav využití plochy.  
Plocha s rozvinutým porostem charakteru lesa plní, mimo jiné i z důvodu polohy na svahu, významnou protierozní, 
retenční a protipovodňovou funkci a je vhodné ji proto zachovat. 

c) Plocha je vymezená na ZPF IV. třídy ochrany.  
d) Plocha není vymezená na ZPF I. nebo II. třídy ochrany.  
e) Plocha je vymezená na okraji bloku zemědělské půdy, na přechodu do sousedního lesa. Dojde tak k záboru okraje bloku 

zemědělské plochy, nevzniknou žádné zbytkové a neobhospodařovatelné enklávy zemědělské půdy. Vymezení plochy 
proto nijak nenaruší organizaci ZPF ani hydrologické a odtokové poměry. Naopak, současné využití plochy, které je 
územním plánem potvrzeno, přispívá ke zvýšení retenční schopnosti a kapacity území, přispívá k zadržení vody v krajině 
a má tak pozitivní vliv na hydrologické a odtokové poměry. 

f) V rámci plochy se nenachází žádná zemědělská účelová komunikace. 
g) Plocha není vymezena pro liniovou stavbu.  
h) Pořadí změn v ploše není stanoveno. 
i) Jedná se o plochu změn v krajině, bez nároků na veřejnou infrastrukturu. 

ZPF35 138-K NK – krajinná zeleň 

a) Plocha není v platném ÚPO Ohníč ani v jeho platných změnách vymezená. 
b) Plocha je vymezená z důvodu potvrzení reálného dlouhodobého stavu využití předmětné plochy. Na pozemcích v rámci 

plochy, které jsou v katastru nemovitostí vedené jako trvalé travní porosty, je ve skutečnosti již desítky let rozvinutý 
sukcesní porost zarůstající nálety dřevin, navazující na další plochy krajinné zeleně a na les. Územní plán tedy vymezením 
plochy přírodní – plochy krajinné zeleně toliko potvrzuje skutečný stav využití plochy.  
Plocha s rozvinutým porostem lesního charakteru plní, mimo jiné i z důvodu polohy na poměrně prudkém svahu, 
významnou protierozní, retenční a protipovodňovou funkci a je vhodné ji proto zachovat. 

c) Plocha je vymezená na ZPF IV. třídy ochrany.  
d) Plocha není vymezená na ZPF I. nebo II. třídy ochrany.  
e) Plocha je vymezená v celém rozsahu fragmentu zemědělské půdy mezi lesem na navrhovanou novou polní/lesní cestou 

(plocha 54-Z). Vymezení plochy proto nijak nenaruší organizaci ZPF ani hydrologické a odtokové poměry. Naopak, 
současné využití plochy, které je územním plánem potvrzeno, přispívá ke zvýšení retenční schopnosti a kapacity území, 
přispívá k zadržení vody v krajině a má tak pozitivní vliv na hydrologické a odtokové poměry. 

f) V rámci plochy se nenachází žádná zemědělská účelová komunikace. 
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g) Plocha není vymezena pro liniovou stavbu.  
h) Pořadí změn v ploše není stanoveno. 
i) Jedná se o plochu změn v krajině, bez nároků na veřejnou infrastrukturu. 

ZPF36 139-K NK – krajinná zeleň 

a) Plocha není v platném ÚPO Ohníč ani v jeho platných změnách vymezená. 
b) Plocha je vymezená z důvodu potvrzení reálného dlouhodobého stavu využití předmětné plochy. Na pozemcích v rámci 

plochy, které jsou v katastru nemovitostí vedené jako trvalé travní porosty, je ve skutečnosti již desítky let rozvinutý 
sukcesní porost zarůstající nálety dřevin, navazující na další plochy krajinné zeleně a na les. Územní plán tedy vymezením 
plochy přírodní – plochy krajinné zeleně toliko potvrzuje skutečný stav využití plochy.  
Plocha s rozvinutým porostem lesního charakteru plní, mimo jiné i z důvodu polohy na poměrně prudkém svahu, 
významnou protierozní, retenční a protipovodňovou funkci a je vhodné ji proto zachovat. 

c) Plocha je vymezená na ZPF IV. třídy ochrany.  
d) Plocha není vymezená na ZPF I. nebo II. třídy ochrany.  
e) Plocha je vymezená v rozsahu celého bloku zemědělské půdy ohraničeného po obvodu lesem, plochami nelesní vegetace 

a dvěma navrhovanými cestami (plochy 53-Z a 54-Z). Protože dojde k záboru celého bloku zemědělské půdy, vymezení 
plochy nijak nenaruší organizaci ZPF ani hydrologické a odtokové poměry. Naopak, současné využití plochy, které je 
územním plánem potvrzeno, přispívá ke zvýšení retenční schopnosti a kapacity území, přispívá k zadržení vody v krajině 
a má tak pozitivní vliv na hydrologické a odtokové poměry. 

f) V rámci plochy se nenachází žádná zemědělská účelová komunikace. 
g) Plocha není vymezena pro liniovou stavbu.  
h) Pořadí změn v ploše není stanoveno. 
i) Jedná se o plochu změn v krajině, bez nároků na veřejnou infrastrukturu. 

ZPF37 140-K NK – krajinná zeleň 

a) Plocha není v platném ÚPO Ohníč ani v jeho platných změnách vymezená. 
b) Plocha je vymezená z důvodu potvrzení reálného dlouhodobého stavu využití předmětné plochy. Na pozemcích v rámci 

plochy, které jsou v katastru nemovitostí vedené jako trvalé travní porosty, je ve skutečnosti již desítky let rozvinutý 
sukcesní porost zarůstající nálety dřevin, navazující na další plochy krajinné zeleně a na les. Má ekotonální charakter. 
Územní plán tedy vymezením plochy přírodní – plochy krajinné zeleně toliko potvrzuje skutečný stav využití plochy.  
Plocha s rozvinutým porostem charakteru lesa plní, mimo jiné i z důvodu polohy na poměrně prudkém svahu, 
významnou protierozní, retenční a protipovodňovou funkci a je vhodné ji proto zachovat. 

c) Plocha je vymezená na ZPF IV. třídy ochrany.  
d) Plocha není vymezená na ZPF I. nebo II. třídy ochrany.  
e) Plocha je vymezená v rozsahu celého bloku zemědělské půdy ohraničeného po obvodu lesem, plochami nelesní vegetace 

a navrhovanou cestou (plocha 53-Z). Protože dojde k záboru celého bloku zemědělské půdy, vymezení plochy nijak 
nenaruší organizaci ZPF ani hydrologické a odtokové poměry. Naopak, současné využití plochy, které je územním plánem 
potvrzeno, přispívá ke zvýšení retenční schopnosti a kapacity území, přispívá k zadržení vody v krajině a má tak pozitivní 
vliv na hydrologické a odtokové poměry. 

f) V rámci plochy se nenachází žádná zemědělská účelová komunikace. 
g) Plocha není vymezena pro liniovou stavbu.  
h) Pořadí změn v ploše není stanoveno. 
i) Jedná se o plochu změn v krajině, bez nároků na veřejnou infrastrukturu. 

ZPF38 141-K NK – krajinná zeleň 

a) Plocha není v platném ÚPO Ohníč ani v jeho platných změnách vymezená. 
b) Plocha je vymezená z důvodu potvrzení reálného dlouhodobého stavu využití předmětné plochy. Na pozemcích v rámci 

plochy, které jsou v katastru nemovitostí vedené jako trvalé travní porosty, je ve skutečnosti již desítky let rozvinutý 
porost vzrostlé krajinné vegetace charakteru lesa. Jedná se o les vysemeněný na jeho okraji. Plocha má ekotonální 
charakter okraje lesa a přímo navazuje na další plochy krajinné zeleně. Územní plán tedy vymezením plochy přírodní – 
plochy krajinné zeleně toliko potvrzuje skutečný stav využití plochy.  
Plocha s rozvinutým porostem charakteru lesa plní, mimo jiné i z důvodu polohy na svahu, významnou protierozní, 
retenční a protipovodňovou funkci a je vhodné ji proto zachovat. 

c) Plocha je vymezená na ZPF IV. třídy ochrany.  
d) Plocha není vymezená na ZPF I. nebo II. třídy ochrany.  
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e) Plocha je vymezená v celém rozsahu fragmentu zemědělské půdy mezi plochami nelesní vegetace a dvěma 
navrhovanými polními/lesními cestami (plocha 54-Z). Vymezení plochy proto nijak nenaruší organizaci ZPF ani 
hydrologické a odtokové poměry. Naopak, současné využití plochy, které je územním plánem potvrzeno, přispívá ke 
zvýšení retenční schopnosti a kapacity území, přispívá k zadržení vody v krajině a má tak pozitivní vliv na hydrologické a 
odtokové poměry. 

f) V rámci plochy se nenachází žádná zemědělská účelová komunikace. 
g) Plocha není vymezena pro liniovou stavbu.  
h) Pořadí změn v ploše není stanoveno. 
i) Jedná se o plochu změn v krajině, bez nároků na veřejnou infrastrukturu. 

ZPF39 142-K NK – krajinná zeleň 

a) Plocha není v platném ÚPO Ohníč ani v jeho platných změnách vymezená. 
b) Plocha je vymezená z důvodu potvrzení reálného dlouhodobého stavu využití předmětné plochy. Na pozemcích v rámci 

plochy, které jsou v katastru nemovitostí vedené jako trvalé travní porosty, je ve skutečnosti již desítky let rozvinutý 
porost vzrostlé krajinné vegetace charakteru lesa. Jedná se o les vysemeněný na jeho okraji. Plocha má ekotonální 
charakter okraje lesa a přímo navazuje na další plochy krajinné zeleně. Územní plán tedy vymezením plochy přírodní – 
plochy krajinné zeleně toliko potvrzuje skutečný stav využití plochy.  
Plocha s rozvinutým porostem charakteru lesa plní, mimo jiné i z důvodu polohy na svahu, významnou protierozní, 
retenční a protipovodňovou funkci a je vhodné ji proto zachovat. 

c) Plocha je vymezená na ZPF IV. třídy ochrany.  
d) Plocha není vymezená na ZPF I. nebo II. třídy ochrany.  
e) Plocha je vymezená na okraji bloku zemědělské půdy, na přechodu do sousední plochy nelesní vegetace navazující na 

les. Dojde tak k záboru okraje bloku zemědělské plochy, nevzniknou žádné zbytkové a neobhospodařovatelné enklávy 
zemědělské půdy. Vymezení plochy proto nijak nenaruší organizaci ZPF ani hydrologické a odtokové poměry. Naopak, 
současné využití plochy, které je územním plánem potvrzeno, přispívá ke zvýšení retenční schopnosti a kapacity území, 
přispívá k zadržení vody v krajině a má tak pozitivní vliv na hydrologické a odtokové poměry. 

f) V rámci plochy se nenachází žádná zemědělská účelová komunikace. 
g) Plocha není vymezena pro liniovou stavbu.  
h) Pořadí změn v ploše není stanoveno. 
i) Jedná se o plochu změn v krajině, bez nároků na veřejnou infrastrukturu. 

ZPF40 143-K NK – krajinná zeleň 

Viz podrobné odůvodnění předpokládaných záborů ZPF plochou ZPF39 / 142-K, odůvodnění je zcela identické. ↑ 

ZPF41 149-K NK – krajinná zeleň 

a) Plocha není v platném ÚPO Ohníč ani v jeho platných změnách vymezená. 
b) Plocha je vymezená z důvodu potvrzení reálného dlouhodobého stavu využití předmětné plochy. Na pozemcích v rámci 

plochy, které jsou v katastru nemovitostí vedené jako orná půda, resp. jako trvalé travní porosty, je ve skutečnosti již 
desítky let rozvinutý sukcesní porost zarůstající nálety dřevin, navazující na další plochy krajinné zeleně a propojuje dva 
menší lesní celky. Plocha tak vytváří propojenou kostru ekologické stability doplňující lokální a regionální ÚSES. Územní 
plán tedy vymezením plochy přírodní – plochy krajinné zeleně toliko potvrzuje skutečný stav využití plochy.  
Plocha s rozvinutým vzrostlým dřevitým porostem plní významnou protierozní, retenční a protipovodňovou funkci a je 
vhodné ji proto zachovat. 

c) Plocha je vymezená na ZPF IV. a V. třídy ochrany.  
d) Plocha není vymezená na ZPF I. nebo II. třídy ochrany.  
e) Plocha je vymezená na okraji bloku zemědělské půdy, podél cesty lemující blok zemědělské půdy. Dojde tak k záboru 

okraje bloku zemědělské plochy, nevzniknou žádné zbytkové a neobhospodařovatelné enklávy zemědělské půdy. 
Vymezení plochy proto nijak nenaruší organizaci ZPF ani hydrologické a odtokové poměry. Naopak, současné využití 
plochy, které je územním plánem potvrzeno, přispívá ke zvýšení retenční schopnosti a kapacity území, přispívá k zadržení 
vody v krajině a má tak pozitivní vliv na hydrologické a odtokové poměry. 

f) V rámci plochy se nenachází žádná zemědělská účelová komunikace. 
g) Plocha není vymezena pro liniovou stavbu.  
h) Pořadí změn v ploše není stanoveno. 
i) Jedná se o plochu změn v krajině, bez nároků na veřejnou infrastrukturu. 
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ZPF42 150-K NK – krajinná zeleň 

a) Plocha není v platném ÚPO Ohníč ani v jeho platných změnách vymezená. 
b) Plocha je vymezená z důvodu potvrzení reálného dlouhodobého stavu využití předmětné plochy. Na pozemcích v rámci 

plochy, které jsou v katastru nemovitostí vedené jako orná půda, resp. jako trvalé travní porosty, je ve skutečnosti již 
desítky let rozvinutý sukcesní porost zarůstající nálety dřevin, navazující na další plochy krajinné zeleně a propojuje dva 
menší lesní celky. Plocha tak vytváří propojenou kostru ekologické stability doplňující lokální a regionální ÚSES. Územní 
plán tedy vymezením plochy přírodní – plochy krajinné zeleně toliko potvrzuje skutečný stav využití plochy.  
Plocha s rozvinutým vzrostlým dřevitým porostem plní významnou protierozní, retenční a protipovodňovou funkci a je 
vhodné ji proto zachovat. 

c) Plocha je vymezená na ZPF III., IV. a V. třídy ochrany.  
d) Plocha není vymezená na ZPF I. nebo II. třídy ochrany.  
e) Plocha je vymezená v rozsahu celého fragmentu bloku zemědělské půdy nepravidelného tvaru, obklopeného ostatními 

plochami porostlými nelesní vegetací. Dojde tak k záboru celého bloku zemědělské půdy, nevzniknou žádné zbytkové a 
neobhospodařovatelné enklávy zemědělské půdy. Vymezení plochy proto nijak nenaruší organizaci ZPF ani hydrologické 
a odtokové poměry. Naopak, současné využití plochy, které je územním plánem potvrzeno, přispívá ke zvýšení retenční 
schopnosti a kapacity území, přispívá k zadržení vody v krajině a má tak pozitivní vliv na hydrologické a odtokové poměry. 

f) V rámci plochy se nenachází žádná zemědělská účelová komunikace. 
g) Plocha není vymezena pro liniovou stavbu.  
h) Pořadí změn v ploše není stanoveno. 
i) Jedná se o plochu změn v krajině, bez nároků na veřejnou infrastrukturu. 

ZPF43 151-K NK – krajinná zeleň 

a) Plocha není v platném ÚPO Ohníč ani v jeho platných změnách vymezená. 
b) Plocha je navržena jako vegetační doprovod navrhované cesty. Cesta je navržená mezi svažitými zemědělskými pozemky, 

silně ohroženými vodní erozí, na nichž je erozní ohrožení identifikováno i v analýze stavu erozní ohroženosti pro potřeby 
návrhu Plánu společných zařízení KPÚ v k.ú. Křemýž. Důvodem vymezení vegetačního doprovodu navrhované cesty, a to 
v dimenzi větší, než je prosté stromořadí, je protierozní a protipovodňová prevence svažitých zemědělských pozemků. 
Proto byl pás zeleně podél navrhované cesty zařazený do ploch krajinné zeleně. 

c) Plocha je vymezená na ZPF IV. a V. třídy ochrany.  
d) Plocha není vymezená na ZPF I. nebo II. třídy ochrany.  
e) Plocha je vymezená v rozsahu pásu lemujícího navrhovanou novou polní cestu (plocha 61-Z). Dojde tak k záboru okraje 

bloku zemědělské půdy, nevzniknou žádné zbytkové a neobhospodařovatelné enklávy zemědělské půdy. Vymezení 
plochy proto nijak nenaruší organizaci ZPF ani hydrologické a odtokové poměry. Naopak, navrhované využití plochy pro 
krajinnou zeleň přispěje ke zvýšení retenční schopnosti a kapacity území, k zadržení vody v krajině a bude mít tak 
pozitivní vliv na hydrologické a odtokové poměry. 

f) V rámci plochy se nenachází žádná zemědělská účelová komunikace. 
g) Plocha není vymezena pro liniovou stavbu.  
h) Pořadí změn v ploše není stanoveno. 
i) Jedná se o plochu změn v krajině, bez nároků na veřejnou infrastrukturu. 

ZPF44 neobsazeno  

ZPF45 neobsazeno  

ZPF46 160-K NK – krajinná zeleň 

a) Plocha není v platném ÚPO Ohníč ani v jeho platných změnách vymezená. 
b) Plocha je vymezená z důvodu potvrzení reálného dlouhodobého stavu využití předmětné plochy. Na části pozemku 

vedeného v katastru nemovitostí jako orná půda, je ve skutečnosti již desítky let rozvinutý sukcesní porost charakteru 
lesa, navazující přímo na les. Jedná se o zbytkový úzký cíp orné půdy mezi lesem a silnicí, který je špatně zemědělsky 
obhospodařovatelný, a proto je dlouhodobě neobhospodařovaný a rozšířil se na něj lesní porost ze sousedního lesa. 
Plocha tak vhodně rozšiřuje stávající les až k silnici a dodává tak lesnímu remízu celistvý charakter. 
Plocha s rozvinutým porostem lesního charakteru plní významnou protierozní, retenční a protipovodňovou funkci a je 
vhodné ji proto zachovat v současném stavu. 

c) Plocha je vymezená celá na ZPF I. třídy ochrany.  
d) Veřejnému zájmu na ochranu ZPF je nadřazen veřejný zájem na vytvoření podmínek pro zvýšení retenční schopnosti a 

retenční kapacity území, protipovodňové ochrany území a zvýšení ekologické stability území.  
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e) Plocha je vymezená v rozsahu niky/apendixu orné půdy vklíněné mezi pozemek lesa a silnici III/25331. Orná půda v ploše 
je dlouhodobě zarostlá vegetací charakteru lesa, jedná se o vysemeněný blízký les. Dojde tak k záboru niky/apendixu 
zemědělské plochy, nevzniknou žádné zbytkové a neobhospodařovatelné enklávy zemědělské půdy. Vymezení plochy 
proto nijak nenaruší organizaci ZPF ani hydrologické a odtokové poměry. Naopak, současné využití plochy, které je 
územním plánem potvrzeno, přispívá ke zvýšení retenční schopnosti a kapacity území, přispívá k zadržení vody v krajině 
a má tak pozitivní vliv na hydrologické a odtokové poměry. 

f) V rámci plochy se nenachází žádná zemědělská účelová komunikace. 
g) Plocha není vymezena pro liniovou stavbu.  
h) Pořadí změn v ploše není stanoveno. 
i) Jedná se o plochu změn v krajině, bez nároků na veřejnou infrastrukturu. 

I.1.5. Odůvodnění záborů ZPF koridorem změn 

Odůvodnění předpokládaných záborů ZPF koridorem změn je provedeno shodně jako odůvodnění jednotlivých dílčích 
záborů ZPF plochami se záborem ZPF a s vyhodnocením záborů ZPF v následující struktuře:  

a) Vymezení koridoru v platné územně plánovací dokumentaci, včetně specifikace, zda je v platné územně 
plánovací dokumentaci předmětná plocha vymezena pro stejné využití (§ 4 odst. 4 zákona č. 334/1992 Sb., o 
ochraně ZPF) 

b) Urbanistické důvody vymezení koridoru 

c) Kvalita půdy představující zábor předmětným koridorem (§ 4 odst. 1 bod b) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 
ZPF) 

d) V případě záboru ZPF I. anebo II. třídy ochrany specifikace veřejného zájmu nadřazeného veřejnému zájmu na 
ochranu ZPF (§ 4 odst. 3 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF) 

e) Odůvodnění vlivu na organizaci ZPF a na hydrologické a odtokové poměry v území (§ 4 odst. 1 bod c) zákona  
č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF) 

f) Odůvodnění vlivu na síť zemědělských účelových komunikací (§ 4 odst. 1 bod c) zákona č. 334/1992 Sb., 
o ochraně ZPF) 

g) U směrových a liniových staveb odůvodnění vlivu na obhospodařování ZPF (§ 4 odst. 1 bod e) zákona 
č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF) 

h) Pořadí změn v území, pokud je v předmětném koridoru stanoveno 

i) Odůvodnění hospodárného využití existující veřejné infrastruktury. 

č. lokality záboru ZPF ozn. koridoru  

odůvodnění předpokládaných záborů ZPF 

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ OHNÍČ 

KZ01 01-X  

a) Koridor není vymezen v platném ÚPO Ohníč ani v jeho Změně č. 1. 
b) Koridor je vymezen z důvodu vytvoření podmínek pro možné vedení páteřní nadregionální cyklostezky Bělská – 

Podkrušnohorská stezka přes území obce Ohníč. Jedná se o cyklostezku navrženou v rámci Koncepce rozvoje cykloturistiky 
v Ústeckém kraji (Euro Managers, s.r.o., 05-12/2012) v trase podél řeky Bíliny v úseku Ústí nad Labem – Trmice – Stadice – 
Rtyně nad Bílinou – Hostomice – Světec – Bílina – Ohnice – Most – Jirkov – Chomutov – Kadaň a dále se dvěma odbočkami 
Teplice – Duchcov – Bílina a Jirkov – Orasín – Kalek.  
Poměrně široké břehy řeky Bíliny umožňují vedení samostatné cyklostezky, resp. stezky pro chodce a cyklisty odděleně od 
motorové dopravy přímo nivou řeky. Trasa je v ÚP navržena převážně po pravém břehu řeky, kde je niva řeky širší. Levý 
břeh řeky je v Ohníči užší a jeho šíře je omezená náspem, resp. pozemním tělesem železniční trati, která je vedená právě po 
levém břehu řeky, souběžně s řekou. Výjimku tvoří úsek navrhované cyklostezky kolem zastavené části jádrového území 
sídla Ohníč, kde zástavba dosahuje prakticky až ke břehové linii řeky. V tomto úseku je navrženo převedení cyklostezky na 
levý břeh řeky.  
Důvodem vymezení koridoru je vytvoření podmínek pro možné zvýšení atraktivity území obce Ohníč pro rekreaci a cestovní 
ruch. Na území obce Ohníč se řeka Bílina zařezává do kopců podhůří Českého středohoří a vine se romantickými meandry 
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č. lokality záboru ZPF ozn. koridoru  

odůvodnění předpokládaných záborů ZPF 

poměrně úzkým kaňonem až k soutoku s řekou Labe v Ústí nad Labem. Celé údolí řeky Bíliny mezi Ohníčí a Ústím nad Labem 
je velmi romantické, dlouhodobě nízká turistická atraktivita však pramení z absence jakékoli turistické infrastruktury podél 
řeky (ani po stávajících komunikacích v souběhu s řekou není v úseku mezi Ohníčí a Úpořinami vedena značená 
cykloturistická trasa), krajinářská hodnota údolí je navíc okolo Řehlovic a Stadic narušena vedením dálnice D8 a silnice I/63 
údolím řeky. Vybudování kvalitní a bezpečné cyklostezky, resp. stezky pro chodce a cyklisty, odděleně od motorové dopravy, 
v podstatě zcela rovinaté, bez výškových převýšení, je šancí na zvýšení atraktivity údolí řeky Bíliny pro cykloturistiku a 
cestovní ruch.  
Cyklostezka, pokud by byla postupně vybudována i přes území sousedních obcí, by mohla účelně sloužit také pro každodenní 
cesty obyvatel obce Ohníč do nejbližšího velkého města Bíliny (podél řeky cca 7-8 km).  
Koridor pamatuje i na možné napojení cyklostezky na sportovní areál v Ohníči, který by mohl (zejména v letní sezóně) plnit 
synergicky roli zázemí pro cyklisty užívající cyklostezku. 

c) Koridor vykazuje zábor především ZPF I. a II. třídy ochrany. 
d) Veřejnému zájmu na ochranu ZPF nejvyšších tříd ochrany je nadřazen veřejný zájem na zajištění rozvoje veřejné dopravní 

infrastruktury nadregionálního významu pro zlepšení podmínek cyklistické a pěší dopravy, zejména pro zvýšení bezpečnosti 
a pohodlí cyklistické dopravy vedené podél řeky Bíliny od jejího pramene až po ústí do řeky Labe v  Ústí nad Labem 
v maximálním množství úseků po samostatné komunikaci odděleně od motorové dopravy.  

e) Koridor je vymezený přímo v ploše nivy řeky a vzhledem k liniovému charakteru stezky, o šířce cca 3 m, nedojde k 
negativnímu vlivu na organizaci ZPF ani na hydrologické a odtokové poměry.  

f) V rámci koridoru se nenachází žádná zemědělská účelová komunikace.  
g) Koridor je vymezený pro liniovou stavbu, převážně přes pozemky v územním plánu určené k nezemědělskému využití. 

V úseku, kde na pravém břehu řeky Bíliny, ve vazbě na zastavěné území jádrového sídla Ohníč, koridor kříží několik pozemků 
trvalých travních porostů, bude v navazujících řízeních v rámci koridoru hledána trasa co nejméně konfliktní pro  

h) obhospodařování ZPF.  
i) Pořadí změn v ploše není stanoveno.  
j) Plocha představuje součást veřejné dopravní infrastruktury, nevyvolává však zásadní nároky na budování související veřejné 

dopravní a technické infrastruktury.  

I.2. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na 
pozemky k plnění funkcí lesa  

I.2.1. Metoda vyhodnocení  

Z hlediska záboru pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) jsou vyhodnoceny všechny plochy změn (zastavitelné 
plochy, plochy přestavby a plochy změn v krajině) a všechny koridory změn (návrhové koridory). Způsob vyhodnocení 
v základním principu vychází z metodiky vyhodnocení záborů ZPF v ÚP Ohníč.  

Vyhodnocení je provedeno také pro plochy zasahující do vzdálenosti 50 m od okraje pozemků PUPFL. 

Zdrojem pro identifikaci záboru PUPFL a určení kultur jednotlivých pozemků a kategorií lesa byly údaje uvedené 
v katastrální mapě od ČÚZK, stav k 1. 5. 2021, nikoli údaje o lesích uvedené v datech ÚAP SO ORP Bílina, které 
nekorelují s vymezením pozemků lesa dle katastru nemovitostí. 

Vymezení ploch záboru PUPFL, resp. prosté zobrazení ploch změn zasahujících do ochranného pásma lesa je zobrazeno 
v grafické příloze Odůvodnění Územního plánu Ohníč ve výkrese II.3. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu. 

I.2.2. Vyhodnocení předpokládaných důsledků vymezení ploch změn na PUPFL  

Všechny plochy změn vymezené v ÚP Ohníč jsou s ohledem na jejich vztah k PUPFL rozděleny do následujících skupin 
ploch:  

Plochy změn se záborem PUPFL  

▪ plochy změn se záborem PUPFL s předpokladem odnětí PUPFL 

41-Z, 46-Z, 50-Z, 51b-Z, 52-Z, 53-Z, 54-Z, 55b-Z, 56-Z, 110-K 

▪ plochy změn se záborem PUPFL s předpokladem omezení PUPFL 

nejsou vymezeny 
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Všechny předpokládané zábory PUPFL plochami změn jsou podrobně odůvodněny v kapitole I.2.3 Odůvodnění 
předpokládaných záborů PUPFL tohoto Odůvodnění ÚP Ohníč. 

Plochy změn bez záboru PUPFL 

Všechny ostatní plochy změn vymezené v ÚP Ohníč, vyjma ploch 31a-Z a 65a-Z.  

Plochy a koridory změn zasahující do vzdálenosti 50 m od okraje lesa 

Do vzdálenosti 50 m od okraje lesa v rámci řešení ÚP Ohníč zasahují tyto plochy změn: 

▪ zastavitelné plochy a plochy přestavby 

06-P, 07-P, 08-P, 09-P, 17-P, 18-P, 19-P, 20-Z, 21-Z, 26-Z, 30-Z, 40-Z, 41-Z, 42-Z, 43-Z, 44-Z, 45-Z, 47-Z, 48-Z, 
49-Z, 50-Z, 51a-P, 51b-Z, 52-Z, 53-Z, 54-Z, 55a-P, 55b-Z, 56-Z, 57-Z, 58-Z, 62-Z, 65-Z, 67-Z, 69-Z, 85-Z, 91-Z 

▪ plochy změn v krajině 

110-K, 112-K, 113-K, 120-K, 121-K, 122-K, 123-K, 124-K, 125-K, 132-K, 134-K, 136-K, 137-K, 138-K, 139-K, 
140-K, 141-K, 142-K, 143-K, 144-K, 145-K, 146-K, 147-K, 148-K, 149-K, 150-K, 152-K, 153-K, 154-K, 155-K, 
156-K, 157-K, 158-K, 160-K, 163-K, 164-K  

▪ koridory 

01-X 

Všechny zásahy ploch změn a koridorů do vzdálenosti 50 m od okraje lesa jsou podrobně odůvodněny v kapitole 
I.2.3 Odůvodnění předpokládaných záborů PUPFL tohoto Odůvodnění Územního plánu Ohníč. 

Dotčení vzdálenosti 50 m od okraje lesa není odůvodňováno u ploch změn v krajině, které nemohou mít žádný 
negativní vliv na blízké pozemky PUPFL. Plochy změn v krajině, konkrétně plochy navrhovaného zalesnění i 
všechny nově navrhované plochy krajinné zeleně zasahující do vzdálenosti 50 m od okraje lesa v ÚP Ohníč 
doplňují stávající plochy lesa o nové ekologicky stabilní prvky, a to zejména v souvislosti s vymezením ÚSES a 
zajištěním odpovídajících parametrů jednotlivých skladebných částí ÚSES a dále v souvislosti se zachováním 
rozvinuté sukcese charakteru lesa po obvodu sousedních existujících lesů nebo ve vazbě na ně. K narušení nebo 
ohrožení stávajících ploch lesa proto při vymezení výše uvedených ploch změn v krajině nedojde.  

I.2.2.1 Tabulka vyhodnocení předpokládaných důsledků vymezení ploch změn na PUPFL 

číslo 
lokality 
záboru 
PUPFL 

ozn. 
plochy 
změny způsob využití plochy 

celková výměra 
záboru PUPFL 

(ha) kategorie lesa 
charakter 
záboru PUPFL 

k. ú., na němž 
leží zábor 
PUPFL 

LPF01 41-Z PV – veřejná prostranství 0,1497 les zvláštního určení odnětí Ohníč 

LPF02 46-Z PV – veřejná prostranství 0,0276 les zvláštního určení odnětí Ohníč 

LPF03 50-Z PV – veřejná prostranství 0,0475 les zvláštního určení odnětí Ohníč 

LPF04 51b-Z PV – veřejná prostranství 0,4465 les zvláštního určení odnětí Křemýž 

LPF05 52-Z PV – veřejná prostranství 0,1195 les zvláštního určení odnětí Křemýž 

LPF06 53-Z PV – veřejná prostranství 0,1061 les zvláštního určení odnětí Křemýž 

LPF07 54-Z PV – veřejná prostranství 0,1405 les zvláštního určení odnětí Křemýž 

LPF08 55b-Z PV – veřejná prostranství 0,1936 les zvláštního určení odnětí Křemýž 

LPF09 56-Z PV – veřejná prostranství 0,0932 les zvláštního určení odnětí Křemýž 

LPF10 110-K NZ – zemědělská půda 0,3259 les zvláštního určení odnětí Křemýž 

Celkem zábor PUPFL (ha) 1,6501 les zvláštního určení odnětí  
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I.2.3. Odůvodnění předpokládaných záborů PUPFL  

I.2.3.1 Odůvodnění předpokládaných záborů PUPFL plochami změn 

č. lokality záboru PUPFL označení plochy změny 

odůvodnění předpokládaných záborů PUPFL 

LPF01 41-Z 

Plocha je vymezená dle schváleného Plánu společných zařízení Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Ohníč, zapsané do 
katastru nemovitostí dne 1. 12. 2016 (doplňková polní cesta DPC22) z důvodu zajištění dopravní přístupnosti a obsluhy 
pozemků ve volné krajině a pro zajištění prostupnosti volné krajiny okolo Dolánek pro chodce a cyklisty.  
Pozemek nově vymezené cesty je již na základě schválené KPÚ zapsán v katastru nemovitostí. 
Důvodem vymezení plochy je tedy prostřednictvím územního plánu zajistit prostorovou spojitost a kontinuitu systému 
veřejných prostranství ve volné krajině a v návaznosti na sídla. Navržená cesta, ve spojení s dalšími navrhovanými 
cestami v plochách 42-Z, 43-Z či 51b-Z, umožní zokruhování cestní sítě ve volné krajině okolo Dolánek a umožní 
realizaci různě dlouhých pěších a cyklistických okruhů kolem Dolánek a propojí Dolánky například s Křemýží či sousední 
obcí Kladruby na severozápad od Dolánek. 
Plocha je v rozsahu pozemku lesa vymezená pro novou lesní cestu, která vzhledem ke svému lineárnímu charakteru 
a malé šířce nenaruší celistvost plochy lesa, nenaruší funkci lesa a nenaruší a ani zásadně nesníží jeho 
ekosystémové, retenční a další environmentální funkce. 

LPF02 46-Z 

Plocha je vymezená pro novou ulici integrující místní komunikaci pro dopravní napojení a dopravní obsluhu nově 
vymezované plochy přestavby pro bydlení 17-P. Dopravní napojení plochy 17-P je umožněno jednak nově 
navrhovanou lesní cestou vymezenou ve schváleném Plánu společných zařízení KPÚ pro k.ú. Ohníč jako doplňková 
polní cesta DPC15 (plocha 47-Z). Toto dopravní napojení je však jako jediné dopravní napojení plochy 17-P zcela 
nevyhovující, neboť je velmi komplikované, směřující složitou trasou pod vodojemem do nejvyššího místa plochy 17-
P. Kromě komplikovaného dopravního napojení plochy 17-P by toto napojení, navržené ve schváleném Plánu 
společných zařízení KPÚ pro k.ú. Ohníč, navíc neumožnilo racionální napojení plochy na sítě technické infrastruktury. 
Z toho důvodu vymezuje ÚP plochu 46-Z, která plochu přestavby pro bydlení 17-P dopravně napojuje přímo na začátek 
ulice vedoucí z jádra Ohníče k vodojemu, a to přímo na okraji jádra Ohníče. Navrhovanou ulicí v ploše 46-Z je možné 
do plochy 17-P přivést sítě technické infrastruktury, zejména vedení vodovodu, plynovodu či silnoproudu. 
Plocha představuje zábor okraje výběžku jednoho z největších bloků lesa na území obce Ohníč, zábor lesa je tak 
v kontextu celého bloku lesa zcela zanedbatelný. Vzhledem k tomu, že se jedná o zábor samotného kraje lesa a 
v šíři max. 10 m, zábor nenaruší celistvost plochy lesa, nenaruší funkci lesa a nenaruší a ani zásadně nesníží jeho 
ekosystémové, retenční a další environmentální funkce. 

LPF03 50-Z 

Plocha je vymezená pro obnovení historické, avšak dnes již zaniklé, cesty, doložené např. v mapách Stabilního 
katastru, a navíc dodnes katastrované, mezi Ohníčí a Dolánkami. Jedná se o přímou historickou spojnici obou sídel. 
Plocha představuje zábor okraje výběžku jednoho poměrně velkého bloku lesa, zábor lesa je tak v kontextu celého 
bloku lesa zanedbatelný. Vzhledem k tomu, že se jedná o zábor samotného kraje lesa a v šíři max. 5 m, zábor 
nenaruší celistvost plochy lesa, nenaruší funkci lesa a nenaruší a ani zásadně nesníží jeho ekosystémové, retenční 
a další environmentální funkce. 

LPF04 51b-Z 

Plocha 51a-P a 51b-Z je částečně převzatá z platného ÚPO, kde je vymezená jako stabilizovaná plocha místních 
komunikací a cest nezpevněných. 
Plocha je vymezená na území k.ú. Křemýž dle návrhu Plánu společných zařízení KPÚ v k.ú. Křemýž (polní cesta C19) a 
na území k.ú. Ohníč dle schváleného Plánu společných zařízení Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Ohníč, zapsané do 
katastru nemovitostí dne 1. 12. 2016 (hlavní polní cesta HPC7), z důvodu zajištění dopravní přístupnosti a obsluhy 
pozemků ve volné krajině a pro zajištění prostupnosti volné krajiny mezi Dolánkami, Karolinou a Křemýží pro chodce 
a cyklisty.  
Důvodem vymezení plochy je (v kombinaci s plochou 52-Z) návrh nového přímého pěšího a cyklistického propojení 
Ohníče s územím sousední obce Kladruby. Navíc cesta v kombinaci s dalšími navrhovanými cestami v plochách 42-Z, 
43-Z, 50-Z, 53-Z, 54-Z umožní zokruhování cestní sítě severně od Ohníče a Karoliny a umožní tak realizaci různě 
dlouhých a náročných pěších a cyklistických okruhů pro každodenní rekreaci obyvatel Ohníče a Dolánek. 
Plocha je vymezená pro obnovení historické, avšak dnes již zaniklé, cesty, doložené např. v mapách Stabilního 
katastru, a navíc dodnes katastrované. 
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č. lokality záboru PUPFL označení plochy změny 

odůvodnění předpokládaných záborů PUPFL 

Plocha je v rozsahu pozemku lesa vymezená pro novou lesní cestu, která vzhledem ke svému lineárnímu charakteru 
a malé šířce nenaruší celistvost plochy lesa, nenaruší funkci lesa a nenaruší a ani zásadně nesníží jeho 
ekosystémové, retenční a další environmentální funkce. 

LPF05 52-Z 

Plocha je vymezená dle návrhu Plánu společných zařízení KPÚ v k.ú. Křemýž (polní cesta C10) z důvodu zajištění 
dopravní přístupnosti a obsluhy pozemků ve volné krajině a pro zajištění prostupnosti volné krajiny severně od 
jádrového sídla Ohníč pro chodce a cyklisty.  
Důvodem vymezení plochy je (v kombinaci s plochou 51a-P a 51b-Z) návrh nového přímého pěšího a cyklistického 
propojení Ohníče s územím sousední obce Kladruby. 
Plocha je v rozsahu pozemků lesa vymezená pro novou lesní cestu, která vzhledem ke svému lineárnímu charakteru 
a malé šířce nenaruší celistvost plochy lesa, nenaruší funkci lesa a nenaruší a ani zásadně nesníží jeho 
ekosystémové, retenční a další environmentální funkce. 

LPF06 53-Z 

Důvodem vymezení plochy je (v kombinaci s plochou 43-Z) návrh nového přímého pěšího a cyklistického propojení 
Dolánek s Křemýží, a to v topograficky výhodné trase s minimálním výškovým převýšením, bez ztraceného spádu. 
Plocha je navíc s výhodou vymezena v rozsahu dodnes katastrované (i když fyzicky již zaniklé) cesty.  
Plocha je vymezená pro obnovení historické, avšak dnes již zaniklé, cesty, doložené např. v mapách Stabilního 
katastru, a navíc dodnes katastrované. 
Plocha představuje lineární zásah do jednoho z největších bloků lesa na území obce Ohníč, zábor lesa je tak 
v kontextu celého bloku lesa zcela zanedbatelný. Vzhledem k tomu, že se jedná o úzký lineární zábor v šíři max. 10 
m, zábor nenaruší celistvost plochy lesa, nenaruší funkci lesa a nenaruší a ani zásadně nesníží jeho ekosystémové, 
retenční a další environmentální funkce. 

LPF07 54-Z 

Plocha je vymezená dle návrhu Plánu společných zařízení KPÚ v k.ú. Křemýž (polní cesta C27) z důvodu zajištění 
dopravní přístupnosti a obsluhy pozemků ve volné krajině a pro zajištění prostupnosti volné krajiny mezi 
Ohníčí/Karolinou a Křemýží pro chodce a cyklisty.  
Důvodem vymezení plochy je dále návrh nového přímého pěšího a cyklistického propojení Ohníče/Karoliny s Křemýží. 
Cílem je maximální možná vzájemná integrace dvou hlavních obytných sídel na území obce Ohníč, Ohníče a Křemýže, 
pro pěší a cyklistický pohyb. Vysoká míra vzájemného pěšího a cyklistického propojení obou hlavních obytných sídel 
je předpokladem pro dlouhodobou sociální soudržnost komunit obyvatel obou sídel a předpokladem pro kooperaci 
obou sídel, včetně např. vzájemného sdílený vybraných zařízení občanského vybavení apod. 
Plocha představuje ve východní části lineární zásah do jednoho z největších bloků lesa na území obce Ohníč, 
v západní části pak zábor okraje menšího remízu, zábor lesa je tak v kontextu celého velkého bloku lesa zcela 
zanedbatelný a v případě remízu dojde k jeho zúžení na cca třetinu až polovinu. Vzhledem k tomu, že se jedná o 
úzký lineární zábor v šíři max. 10 m, zábor nenaruší celistvost dotčených ploch lesa, nenaruší funkci lesů a nenaruší 
a ani zásadně nesníží jejich ekosystémové, retenční a další environmentální funkce. 

LPF08 55b-Z 

Plocha 55a-P a 55b-Z je vymezena pro stezku pro chodce a cyklisty v nejkratší možné trase mezi dvěma hlavními 
obytnými sídly Ohníč a Křemýž. Plocha je vymezena na základě požadavku obce Ohníč na co nejpřímější a co 
nejbezpečnější pěší a cyklistické propojení Ohníče a Křemýže. Vedení stezky pro chodce a cyklisty přímo podél silnice 
III/25331 je předpokladem vyšší sociální kontroly stezky, než jakou disponují cesty ve volné krajině mimo souběh se 
silnicemi. Automobilový provoz na silnici totiž vytvoří přirozenou sociální kontrolu stezky, důležitou zejména za tmy 
nebo za špatného počasí. Vedení stezky pro chodce a cyklisty umožní také vybudování umělého osvětlení stezky, které 
by ve volné krajině bylo s ohledem na ochranu přírody nevhodné. 
Plocha představuje lineární zásah do okraje jednoho z největších bloků lesa na území obce Ohníč, zábor lesa je tak 
v kontextu celého bloku lesa zcela zanedbatelný. Vzhledem k tomu, že se jedná o úzký lineární zábor v šíři max. 10 
m na samém okraji bloku lesa, zábor nenaruší celistvost plochy lesa, nenaruší funkci lesa a nenaruší a ani zásadně 
nesníží jeho ekosystémové, retenční a další environmentální funkce. 

LPF09 56-Z 

Plocha je vymezená dle návrhu Plánu společných zařízení KPÚ v k.ú. Křemýž (polní cesta C20) pro stabilizaci existujícího 
dopravního napojení samoty západně od železniční stanice Ohníč. Samota je dnes dopravně napojena ze silnice 
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č. lokality záboru PUPFL označení plochy změny 

odůvodnění předpokládaných záborů PUPFL 

III/25331 vyježděnou polní cestou bez vlastního pozemku. Návrh Plánu společných zařízení KPÚ v k.ú. Křemýž 
vymezuje pro dopravní napojení samostatný pozemek, který ÚP přebírá. 
Plocha představuje lineární zásah do okraje malého bloku lesa. Vzhledem k tomu, že se jedná o úzký lineární zábor 
v šíři kolem 10 m na samém okraji bloku lesa, zábor nenaruší celistvost plochy lesa, nenaruší funkci lesa a nenaruší 
a ani zásadně nesníží jeho ekosystémové, retenční a další environmentální funkce. 

LPF10 110-K 

Plocha je vymezená v rozsahu části pozemku lesa (PUPFL), který je již desítky let rozoraný a je intenzivně zemědělsky 
obhospodařovaný. ÚP tak toliko potvrzuje stav využití území, který není v rozporu s navrhovanou urbanistickou 
koncepcí ani koncepcí uspořádání krajiny navrhovanými v ÚP Ohníč. Rozoraná a zemědělsky využívaná část lesa totiž 
leží v tradičně intenzivně zemědělsky využívané krajině kolem Křemýže a přímo navazuje na bloky polí 
s nejúrodnějšími zemědělskými půdami I. třídy ochrany ZPF. 
Plocha představuje zábor pozemku lesa v rozsahu, kde již desítky let les není a je nahrazen oraným polem. 

I.2.3.2 Odůvodnění zásahů zastavitelných ploch a ploch přestavby do vzdálenosti 50 m od okraje lesa  

ozn. plochy 

odůvodnění vymezení plochy ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa 

06-P   

Plocha je převzatá z ÚPO Ohníč, kde je ve stejném rozsahu a pro stejný způsob využití vymezená jako plocha D. 
Plocha je vymezená z důvodu umožnění zastavění proluky v obytné zástavbě v Němečkách, tedy z důvodu umožnění 
zastavění pro rozvoj bydlení vhodné proluky v zastavěném území, přednostně před rozvojem zástavby mimo 
zastavěné území.  
Dalším urbanistickým důvodem vymezení plochy je dostavba proluky v zástavbě rodinnými domy v páteřní ulici 
Němeček. Cílem je urbanistické dotvoření dnes přerušené zástavby rodinných domů podél ulice, a dále hospodárné 
využití existující veřejné dopravní a technické infrastruktury v rámci ulice. 
Dalším urbanistickým důvodem vymezení plochy je snaha o maximální možnou intenzifikaci bytové zástavby v pěší 
docházkové vzdálenosti centra obce Ohníč, s koncentrací veškerého základního občanského vybavení obce (obecní 
úřad, MŠ, pošta, obchod s potravinami, sportovní hřiště, dětské hřiště ad.). 
Plocha zasahuje do vzdálenosti 50 m od okraje lesa pouze velmi okrajově, většina plochy leží mimo vzdálenost 50 
m od okraje lesa a je tak pro zástavbu dobře využitelná i mimo vzdálenost 50 m od okraje lesa.  

07-P   

Plocha je převzatá z ÚPO Ohníč, kde je ve stejném rozsahu a pro stejný způsob využití vymezená jako plocha B. 
Plocha je vymezená z důvodu umožnění zastavění proluky v obytné zástavbě v Němečkách, tedy z důvodu umožnění 
zastavění pro rozvoj bydlení vhodné proluky v zastavěném území, přednostně před rozvojem zástavby mimo 
zastavěné území.  
Dalším urbanistickým důvodem vymezení plochy je dostavba proluky v zástavbě rodinnými domy na jižním okraji 
páteřní ulice Němeček. Cílem je urbanistické dotvoření dnes přerušené zástavby rodinných domů na konci ulice, a 
dále hospodárné využití existující veřejné dopravní a technické infrastruktury v rámci ulice. 
Dalším urbanistickým důvodem vymezení plochy je snaha o maximální možnou intenzifikaci bytové zástavby v pěší 
docházkové vzdálenosti centra obce Ohníč, s koncentrací veškerého základního občanského vybavení obce (obecní 
úřad, MŠ, pošta, obchod s potravinami, sportovní hřiště, dětské hřiště ad.). 
Plocha je celá vymezená ve vzdálenosti 50 m od okraje lesa a její využití pro zástavbu je tak silně omezené. Plochu 
lze však využít jako obytnou zahradu sousedních rodinných domů a také pro umístění doplňkových drobných 
staveb, parkovacích stání apod. Umožnění zastavitelnosti plochy územním plánem je tak zcela legitimní a účelné, i 
přes polohu v celém rozsahu ve vzdálenosti 50 m od okraje lesa.  

08-P   

Plocha je převzatá ze Změny č. 1 ÚPO Ohníč, kde je ve stejném rozsahu a pro stejný způsob využití vymezená jako 
plocha Z1/7. 
Plocha je vymezená v rozsahu dvou plošně rozlehlých zahrad v ulici jinak obestavěné rodinnými domy primárně 
z důvodu hospodárného využití zastavěného území, přednostně před rozvojem zástavby mimo zastavěné území. 
Dalším urbanistickým důvodem vymezení plochy je oboustranné obestavění ulice, která je dnes rodinnými domy 
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ozn. plochy 

odůvodnění vymezení plochy ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa 

obestavěná v daném místě pouze ze severní strany. Důvodem je tedy vytvoření podmínek pro hospodárné 
využití existující veřejné dopravní a technické infrastruktury v rámci této ulice. 
Plocha bezprostředně navazuje na jádro obce Ohníč, a je v bezprostřední docházkové vzdálenosti veškerého 
základního občanského vybavení v obci (obecní úřad, MŠ, pošta, obchod s potravinami, sportovní hřiště, dětské hřiště 
ad.). Takto výhodně lokalizované plochy je žádoucí v maximální možné míře intenzifikovat pro bydlení a zajistit tak 
koncentraci obyvatelstva přednostně v jádru obce, resp. v pěší dostupnosti jádra obce s koncentrací občanského 
vybavení, veřejných prostranství a dalších aktivit. 
Plocha zasahuje do vzdálenosti 50 m od okraje lesa pouze velmi okrajově, většina plochy leží mimo vzdálenost 50 
m od okraje lesa a je tak pro zástavbu dobře využitelná i mimo vzdálenost 50 m od okraje lesa. 

09-P   

Plocha je vymezená v rozsahu rozlehlé zahrady na jihovýchodním okraji zastavěného území jádrového sídla Ohníč, na 
jižním okraji ulice jinak obestavěné rodinnými domy, a to primárně z důvodu hospodárného využití zastavěného 
území, přednostně před rozvojem zástavby mimo zastavěné území. Dalším urbanistickým důvodem vymezení plochy 
je oboustranné obestavění ulice, která je dnes jedním rodinným domem obestavěná v daném místě pouze z jižní 
strany. Důvodem je tedy vytvoření podmínek pro hospodárné využití existující veřejné dopravní a technické 
infrastruktury v rámci této ulice.  
Plocha je v bezprostřední docházkové vzdálenosti veškerého základního občanského vybavení v obci (obecní úřad, 
MŠ, pošta, obchod s potravinami, sportovní hřiště, dětské hřiště ad.). Takto výhodně lokalizované plochy je žádoucí 
v maximální možné míře intenzifikovat pro bydlení a zajistit tak koncentraci obyvatelstva přednostně v jádru obce, 
resp. v pěší dostupnosti jádra obce s koncentrací občanského vybavení, veřejných prostranství a dalších aktivit. 
Plocha je celá vymezená ve vzdálenosti 50 m od okraje lesa a její využití pro zástavbu je tak silně omezené. Plochu 
lze však využít jako obytnou zahradu sousedních rodinných domů a také pro umístění doplňkových drobných 
staveb, parkovacích stání apod. Umožnění zastavitelnosti plochy územním plánem je tak zcela legitimní a účelné, i 
přes polohu v celém rozsahu ve vzdálenosti 50 m od okraje lesa. 

17-P   

Plocha je převzatá ze Změny č. 1 ÚPO Ohníč, kde je ve stejném rozsahu a pro stejný způsob využití vymezená jako 
plocha Z1/6. 
Plocha je vymezená z důvodu umožnění zastavění proluky v obytné zástavbě při západním okraji jádrového sídla 
Ohníč, tedy z důvodu umožnění zastavění pro rozvoj bydlení vhodné proluky v zastavěném území, přednostně před 
rozvojem zástavby mimo zastavěné území.  
Plocha přímo navazuje na stávající obytnou zástavbu jádra Ohníče a vyplňuje tak dosud nezastavěnou proluku mezi 
jádrem Ohníče a lesem západně od Ohníče. Plocha obaluje obytnou zástavbou jádro sídla Ohníč ze západu a tím 
příznivě přispívá k lepší centralitě jádra obce, které je v současné době vyosené mimo těžiště zástavbu Ohníče. Plocha 
tak vytváří protipól/protiváhu zástavbě rozvinuté ve svazích východně od jádra Ohníče. 
Plocha zasahuje do vzdálenosti 50 m od okraje lesa jen z části, severovýchodní část plochy leží mimo vzdálenost 50 
m od okraje lesa a je tak pro zástavbu dobře využitelná, zbytek plochy uvnitř vzdálenosti 50 m od okraje lesa lze 
využít jako obytnou zahradu a také pro umístění doplňkových drobných staveb, parkovacích stání apod. 

18-P   

Plocha je převzatá ze Změny č. 1 ÚPO Ohníč, kde je ve stejném rozsahu a pro stejný způsob využití vymezená jako 
plocha Z1/4. 
Plocha je vymezená z důvodu umožnění zastavění proluky na severním okraji obytné zástavby části sídla Karolina, tedy 
z důvodu umožnění zastavění pro rozvoj bydlení vhodné proluky v zastavěném území, přednostně před rozvojem 
zástavby mimo zastavěné území.  
Karolina je severní obytnou částí (čtvrtí) sídla Ohníč, původně hornickou osadou/kolonií, která se rozvinula na počátku 
20. století v souvislosti se založením hlubinného dolu na hnědé uhlí Karolina pod kopci na levém břehu řeky Bíliny. 
Původně hornická kolonie je dnes obytnou čtvrtí, která, přestože je od jádra Ohníče oddělená řekou Bílinou a 
železniční tratí, prostorově dotváří severní okraj jádrového sídla Ohníč. Zástavba Karoliny podporuje centralitu jádra 
Ohníče, které je vůči zástavbě samotného jádra Ohníče a Němeček situováno velmi excentricky, blízko severnímu 
okraji zástavby jádra Ohníče. Karolina tak již dnes vyvažuje zástavbu ve svazích jižně od jádra Ohníče (část sídla 
Němečky) a vzhledem k velmi výhodné poloze Karoliny v pěší dostupnosti jádra Ohníče s koncentrací základního 
občanského vybavení a hlavních veřejných prostranství obce, v bezprostřední vazbě na železniční stanici Ohníč (přímé 
vlakové spojení do Bíliny a do Ústí nad Labem) a zejména na jižním, tedy perfektně osluněném svahu, je žádoucí 
novým územním plánem další rozvoj obytné zástavby v sídle Karolina plně podporovat. 
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ozn. plochy 

odůvodnění vymezení plochy ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa 

Plocha zasahuje do vzdálenosti 50 m od okraje lesa jen z cca 1/3, západní část plochy leží mimo vzdálenost 50 m od 
okraje lesa a je tak pro zástavbu dobře využitelná, zbytek plochy uvnitř vzdálenosti 50 m od okraje lesa lze využít 
jako obytné zahrady a také pro umístění doplňkových drobných staveb, parkovacích stání apod. 

19-P   

Zastavitelnost jižní části plochy je převzatá z ÚPO Ohníč, kde je v jižní části plochy 19-P pro stejný způsob využití 
vymezená plocha X. 
Plocha je vymezená z důvodu umožnění zastavění proluky v západní části sídla Karolina, tedy z důvodu umožnění 
zastavění pro rozvoj bydlení vhodné proluky v zastavěném území, přednostně před rozvojem zástavby mimo 
zastavěné území. Proluka je ze třech stran obklopená stávající obytnou zástavbou. 
Plocha zasahuje do vzdálenosti 50 m od okraje lesa z cca 2/3, jihozápadní část plochy, ve vazbě na příjezdovou 
komunikaci, leží mimo vzdálenost 50 m od okraje lesa a je tak pro zástavbu dobře využitelná, zbytek plochy uvnitř 
vzdálenosti 50 m od okraje lesa lze využít jako obytné zahrady a také pro umístění doplňkových drobných staveb, 
parkovacích stání apod. 

20-Z   

Plochy 20-Z a 21-Z jsou vymezené z důvodu přiblížení obytné zástavby v části sídla Karolina k hlavní kompoziční ose 
jádrového sídla Ohníč, která vede z velkorysé centrální návsi na křížení silnic III/25325 a III/25331 směrem na sever 
podél silnice Do Křemýže k mostu přes řeku Bílinu, přes řeku a železniční trať do Karoliny. Obytná zástavba Karoliny je 
dnes od této hlavní kompoziční osy, podél níž je koncentrováno nejvíce občanského vybavení obce Ohníč (pošta, 
obchod s potravinami, restaurace, hasičská zbrojnice, vstup do bývalého statku u řeky Bíliny), odsunutá na západ. 
Vymezením souboru ploch pro rozvoj bydlení 20-Z a 21-Z vytváří ÚP podmínky pro posunutí těžiště zástavby Karoliny 
blíže k severojižní kompoziční ose jádrového sídla Ohníč. 
Obě plochy 20-Z a 21-Z navazují bezprostředně na zastavěné území a zachovávají koncentrické uspořádání zástavby 
Karoliny. Plocha 20-Z je vymezená částečně v rozsahu stávající zahrady a vyplňuje urbanistickou proluku mezi okrajem 
stávající zástavby Karoliny a blízkým lesem. Plocha 21-Z urbanisticky dotváří vyplněním proluky mezi stávající obytnou 
zástavbou na západě a lesem na východě zástavbu východního okraje Karoliny do kompaktnějšího tvaru. 
Plocha je téměř celá vymezená ve vzdálenosti 50 m od okraje lesa a její využití pro zástavbu je tak silně omezené. 
Plochu lze však využít jako obytnou zahradu sousedních rodinných domů a také pro umístění doplňkových drobných 
staveb, parkovacích stání apod. Umožnění zastavitelnosti plochy územním plánem je tak zcela legitimní a účelné, i 
přes polohu v téměř celém rozsahu ve vzdálenosti 50 m od okraje lesa. 

21-Z   

Viz podrobné odůvodnění vymezení plochy 20-Z. ↑ 
Plocha zasahuje do vzdálenosti 50 m od okraje lesa jen z cca 1/3, západní část plochy leží mimo vzdálenost 50 m od 
okraje lesa a je tak pro zástavbu dobře využitelná, zbytek plochy uvnitř vzdálenosti 50 m od okraje lesa lze využít 
jako obytné zahrady a také pro umístění doplňkových drobných staveb, parkovacích stání apod. 

26-Z   

Vzdálenost 50 m od okraje lesa danou plochu jen okrajově tečuje, zástavba v ploše tak nebude mít žádný vliv na 
blízký les. 

30-Z   

Důvodem vymezení plochy je umožnění minimálního rozvoje stávající chatové osady v Němečkách na jihu jádrového 
sídla Ohníč. Plocha je vymezená v urbanistické proluce v rozsahu úzkého nevyužitého/zbytkového pozemku mezi 
stávající chatovou osadou a pozemkem rodinného domu, plocha tak nerozšiřuje plošně zastavěné území směrem do 
volné krajiny, ale vyplňuje proluku obklopenou ze 3 stran zástavbou. 
Důvodem využití plochy je zhodnocení rekreačního potenciálu obce Ohníč, která leží v atraktivní poloze v údolí řeky 
Bíliny a v blízkosti hranice CHKO České středohoří. 
Plocha zasahuje do vzdálenosti 50 m od okraje lesa jen z cca 1/3, severní část plochy leží mimo vzdálenost 50 m od 
okraje lesa a je tak pro zástavbu dobře využitelná, zbytek plochy uvnitř vzdálenosti 50 m od okraje lesa lze využít 
jako rekreační zahrady a také pro umístění doplňkových drobných staveb, parkovacích stání apod. 

40-Z   

Plocha je převzatá z platného ÚPO, kde je vymezená jako stabilizovaná plocha místních komunikací a cest 
nezpevněných. 
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Plocha je vymezená dle schváleného Plánu společných zařízení Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Ohníč, zapsané do 
katastru nemovitostí dne 1. 12. 2016 (vedlejší polní cesta VPC5) z důvodu zajištění dopravní přístupnosti a obsluhy 
pozemků ve volné krajině a pro zajištění prostupnosti volné krajiny okolo sídla Dolánky pro chodce a cyklisty. Důvodem 
vymezení plochy je tak rovněž pěší a cyklistické propojení Dolánek s lesem na severozápad od Dolánek, jako 
potenciálním cílem každodenní rekreace obyvatel Dolánek. 
Pozemek nově vymezené cesty je již na základě schválené KPÚ zapsán v katastru nemovitostí. 
Plocha je vymezená pro obnovení historické, avšak dnes již zaniklé, cesty, doložené např. v mapách Stabilního 
katastru. 
Vzhledem k charakteru záměru cesty nedojde k žádnému ohrožení stávajících sousedních lesů, využití cesty ve volné 
krajině nepředstavuje žádné riziko pro sousední lesy.  

41-Z   

Plocha je vymezená dle schváleného Plánu společných zařízení Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Ohníč, zapsané do 
katastru nemovitostí dne 1. 12. 2016 (doplňková polní cesta DPC22) z důvodu zajištění dopravní přístupnosti a obsluhy 
pozemků ve volné krajině a pro zajištění prostupnosti volné krajiny okolo Dolánek pro chodce a cyklisty.  
Pozemek nově vymezené cesty je již na základě schválené KPÚ zapsán v katastru nemovitostí. 
Důvodem vymezení plochy je tedy prostřednictvím územního plánu zajistit prostorovou spojitost a kontinuitu systému 
veřejných prostranství ve volné krajině a v návaznosti na sídla. Navržená cesta, ve spojení s dalšími navrhovanými 
cestami v plochách 42-Z, 43-Z či 51b-Z, umožní zokruhování cestní sítě ve volné krajině okolo Dolánek a umožní 
realizaci různě dlouhých pěších a cyklistických okruhů kolem Dolánek a propojí Dolánky například s Křemýží či sousední 
obcí Kladruby na severozápad od Dolánek. 
Vzhledem k charakteru záměru cesty nedojde k žádnému ohrožení stávajících sousedních lesů, využití cesty ve volné 
krajině nepředstavuje žádné riziko pro sousední lesy. 

42-Z   

Plocha je vymezená dle schváleného Plánu společných zařízení Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Ohníč, zapsané do 
katastru nemovitostí dne 1. 12. 2016 (doplňková polní cesta DPC22) z důvodu zajištění dopravní přístupnosti a obsluhy 
pozemků ve volné krajině a pro zajištění prostupnosti volné krajiny okolo Dolánek pro chodce a cyklisty.  
Pozemek nově vymezené cesty je již na základě schválené KPÚ zapsán v katastru nemovitostí. 
Důvodem vymezení plochy je tedy prostřednictvím územního plánu zajistit prostorovou spojitost a kontinuitu systému 
veřejných prostranství ve volné krajině a v návaznosti na sídla. Navržená cesta, ve spojení s dalšími navrhovanými 
cestami v plochách 41-Z, 43-Z či 51b-Z, umožní zokruhování cestní sítě ve volné krajině okolo Dolánek a umožní 
realizaci různě dlouhých pěších a cyklistických okruhů a propojí Dolánky například s Křemýží či sousední obcí Kladruby 
na severozápad od Dolánek. 
Vzhledem k charakteru záměru cesty nedojde k žádnému ohrožení stávajících sousedních lesů, využití cesty ve volné 
krajině nepředstavuje žádné riziko pro sousední lesy. 

43-Z   

Plocha je převzatá z platného ÚPO, kde je vymezená jako stabilizovaná plocha místních komunikací a cest 
nezpevněných. 
Plocha je vymezená na území k.ú. Ohníč dle schváleného Plánu společných zařízení Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. 
Ohníč, zapsané do katastru nemovitostí dne 1. 12. 2016 (doplňková polní cesta DPC23) a na území k.ú. Křemýž dle 
návrhu Plánu společných zařízení KPÚ v k.ú. Křemýž (polní cesta C12), z důvodu zajištění dopravní přístupnosti a 
obsluhy pozemků ve volné krajině a pro zajištění prostupnosti volné krajiny mezi Dolánkami, Karolinou a Křemýží pro 
chodce a cyklisty.  
Pozemek nově vymezené cesty je na území k.ú. Ohníč již na základě schválené KPÚ zapsán v katastru nemovitostí. 
Důvodem vymezení plochy je (v kombinaci s plochou 53-Z) návrh nového přímého pěšího a cyklistického propojení 
Dolánek s Křemýží, a to v topograficky výhodné trase s nejmenším možným výškovým převýšením, bez ztraceného 
spádu.  
Plocha je vymezená pro obnovení historické, avšak dnes již zaniklé, cesty, doložené např. v mapách Stabilního 
katastru. 
Vzhledem k charakteru záměru cesty nedojde k žádnému ohrožení stávajících sousedních lesů, využití cesty ve volné 
krajině nepředstavuje žádné riziko pro sousední lesy. 
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ozn. plochy 

odůvodnění vymezení plochy ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa 

44-Z   

Plocha je vymezená dle schváleného Plánu společných zařízení Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Ohníč, zapsané do 
katastru nemovitostí dne 1. 12. 2016 (vedlejší polní cesta VPC16) z důvodu zajištění dopravní přístupnosti a obsluhy 
pozemků ve volné krajině a pro zajištění prostupnosti volné krajiny okolo jádrového sídla Ohníč pro chodce a cyklisty. 
Pozemek nově vymezené cesty je již na základě schválené KPÚ zapsán v katastru nemovitostí. 
Důvodem vymezení plochy je zprostupnění údolí bezejmenné vodoteče (přítoku řeky Bíliny) na východním okraji sídla 
Ohníč a ve spojení s plochou 45-Z pak zejména pěší a cyklistické propojení Ohníče se sousedním sídlem Lhenice na 
území obce Bžany. Vymezení plochy 44-Z navíc, ve spojení s plochou 45-Z a stávající cestou mezi Ohníčí a Úpoří, 
umožní zohruhování cestní sítě jižně od Ohníče a realizaci různě dlouhých pěších a cyklistických okruhů kolem Ohníče. 
Vzhledem k charakteru záměru cesty nedojde k žádnému ohrožení stávajících sousedních lesů, využití cesty ve volné 
krajině nepředstavuje žádné riziko pro sousední lesy. 

45-Z   

Plocha je vymezená dle schváleného Plánu společných zařízení Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Ohníč, zapsané do 
katastru nemovitostí dne 1. 12. 2016 (hlavní polní cesta HPC8) z důvodu zajištění dopravní přístupnosti a obsluhy 
pozemků ve volné krajině a pro zajištění prostupnosti volné krajiny jižně od Ohníče pro chodce a cyklisty.  
Pozemek nově vymezené cesty je již na základě schválené KPÚ zapsán v katastru nemovitostí. 
Důvodem vymezení plochy je zejména pěší a cyklistické propojení Ohníče se sousedním sídlem Lhenice na území obce 
Bžany. Vymezení plochy 45-Z navíc, ve spojení s plochou 44-Z a stávající cestou mezi Ohníčí a Úpoří, umožní 
zohruhování cestní sítě jižně od Ohníče a realizaci různě dlouhých pěších a cyklistických okruhů kolem Ohníče. 
Vzhledem k charakteru záměru cesty nedojde k žádnému ohrožení stávajících sousedních lesů, využití cesty ve volné 
krajině nepředstavuje žádné riziko pro sousední lesy. 

47-Z   

Plocha je vymezená dle schváleného Plánu společných zařízení Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Ohníč, zapsané do 
katastru nemovitostí dne 1. 12. 2016 (doplňková polní cesta DPC15) z důvodu zajištění dopravní přístupnosti a obsluhy 
pozemků ve volné krajině západně od jádrového sídla Ohníč a pro zajištění prostupnosti volné krajiny pro chodce a 
cyklisty. Pozemek nově vymezené cesty je již na základě schválené KPÚ zapsán v katastru nemovitostí. 
Důvodem vymezení plochy je zajištění dopravního napojení a dopravní obsluhy pozemku parc. č. 75/4 v k.ú. Ohníč (v 
rozsahu tohoto pozemku vymezuje ÚP plochu přestavby pro bydlení 17-P). 
Vzhledem k charakteru záměru cesty nedojde k žádnému ohrožení stávajících sousedních lesů, využití cesty ve volné 
krajině nepředstavuje žádné riziko pro sousední lesy. 

48-Z   

Plocha je vymezená dle schváleného Plánu společných zařízení Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Ohníč, zapsané do 
katastru nemovitostí dne 1. 12. 2016 (vedlejší polní cesta VPC20) z důvodu zajištění dopravní přístupnosti a obsluhy 
pozemků ve volné krajině a pro zajištění prostupnosti volné krajiny jižně od jádrového sídla Ohníč pro chodce a 
cyklisty.  
Pozemek nově vymezené cesty je již na základě schválené KPÚ zapsán v katastru nemovitostí. 
Důvodem vymezení plochy je zprostupnění údolí bezejmenné vodoteče (přítoku řeky Bíliny) jižně od sídla Ohníč a 
doplnění dnes chybějící přímého pěšího a cyklistického propojení Ohníče s Úpoří, na území sousední obce Světec. 
Nová cesta mezi Ohníčí a Úpoří je navržena v co nejkratší možné trase a navazuje přímo na uliční síť Němeček, tedy 
jižního okraje sídla Ohníč. 
Vzhledem k charakteru záměru cesty nedojde k žádnému ohrožení stávajících sousedních lesů, využití cesty ve volné 
krajině nepředstavuje žádné riziko pro sousední lesy. 

49-Z   

Plocha je vymezená dle schváleného Plánu společných zařízení Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Ohníč, zapsané do 
katastru nemovitostí dne 1. 12. 2016 (vedlejší polní cesta VPC3) z důvodu zajištění dopravní přístupnosti a obsluhy 
pozemků ve volné krajině a pro zajištění prostupnosti volné krajiny jihozápadně od jádrového sídla Ohníč pro chodce 
a cyklisty.  
Pozemek nově vymezené cesty je již na základě schválené KPÚ zapsán v katastru nemovitostí. 
Důvodem vymezení plochy je zajištění pěšího a cyklistického propojení Ohníče s územím sousední obce Světec, 
konkrétně s volnou krajinou mezi Světcem, Úpoří a Šterbicemi, tedy s krajinou s vysokým potenciálem pro každodenní 
nenáročnou rekreaci v přírodě. 
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ozn. plochy 

odůvodnění vymezení plochy ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa 

Vzhledem k charakteru záměru cesty nedojde k žádnému ohrožení stávajících sousedních lesů, využití cesty ve volné 
krajině nepředstavuje žádné riziko pro sousední lesy. 

50-Z   

Plocha je vymezená pro obnovení historické, avšak dnes již zaniklé, cesty, doložené např. v mapách Stabilního 
katastru, a navíc dodnes katastrované, mezi Ohníčí a Dolánkami. Jedná se o přímou historickou spojnici obou sídel. 
Vzhledem k charakteru záměru cesty nedojde k žádnému ohrožení stávajících sousedních lesů, využití cesty ve volné 
krajině nepředstavuje žádné riziko pro sousední lesy. 

51a-P 
51b-Z 

  

Plocha 51a-P a 51b-Z je částečně převzatá z platného ÚPO, kde je vymezená jako stabilizovaná plocha místních 
komunikací a cest nezpevněných. 
Plocha je vymezená na území k.ú. Křemýž dle návrhu Plánu společných zařízení KPÚ v k.ú. Křemýž (polní cesta C19) a 
na území k.ú. Ohníč dle schváleného Plánu společných zařízení Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Ohníč, zapsané do 
katastru nemovitostí dne 1. 12. 2016 (hlavní polní cesta HPC7), z důvodu zajištění dopravní přístupnosti a obsluhy 
pozemků ve volné krajině a pro zajištění prostupnosti volné krajiny mezi Dolánkami, Karolinou a Křemýží pro chodce 
a cyklisty.  
Pozemek nově vymezené cesty je na území k.ú. Ohníč již na základě schválené KPÚ zapsán v katastru nemovitostí. 
Důvodem vymezení plochy je (v kombinaci s plochou 52-Z) návrh nového přímého pěšího a cyklistického propojení 
Ohníče s územím sousední obce Kladruby. Navíc cesta v kombinaci s dalšími navrhovanými cestami v plochách 42-Z, 
43-Z, 50-Z, 53-Z, 54-Z umožní zokruhování cestní sítě severně od Ohníče a Karoliny a umožní tak realizaci různě 
dlouhých a náročných pěších a cyklistických okruhů pro každodenní rekreaci obyvatel Ohníče a Dolánek. 
Plocha je vymezená pro obnovení historické, avšak dnes již zaniklé, cesty, doložené např. v mapách Stabilního 
katastru, a navíc dodnes katastrované. 
Vzhledem k charakteru záměru cesty nedojde k žádnému ohrožení stávajících sousedních lesů, využití cesty ve volné 
krajině nepředstavuje žádné riziko pro sousední lesy. 

52-Z   

Plocha je vymezená dle návrhu Plánu společných zařízení KPÚ v k.ú. Křemýž (polní cesta C10) z důvodu zajištění 
dopravní přístupnosti a obsluhy pozemků ve volné krajině a pro zajištění prostupnosti volné krajiny severně od 
jádrového sídla Ohníč pro chodce a cyklisty.  
Důvodem vymezení plochy je (v kombinaci s plochou 51a-P a 51b-Z) návrh nového přímého pěšího a cyklistického 
propojení Ohníče s územím sousední obce Kladruby. 
Vzhledem k charakteru záměru cesty nedojde k žádnému ohrožení stávajících sousedních lesů, využití cesty ve volné 
krajině nepředstavuje žádné riziko pro sousední lesy. 

53-Z   

Důvodem vymezení plochy je (v kombinaci s plochou 43-Z) návrh nového přímého pěšího a cyklistického propojení 
Dolánek s Křemýží, a to v topograficky výhodné trase s minimálním výškovým převýšením, bez ztraceného spádu. 
Plocha je navíc s výhodou vymezena v rozsahu dodnes katastrované (i když fyzicky již zaniklé) cesty.  
Plocha je vymezená pro obnovení historické, avšak dnes již zaniklé, cesty, doložené např. v mapách Stabilního 
katastru, a navíc dodnes katastrované. 
Vzhledem k charakteru záměru cesty nedojde k žádnému ohrožení stávajících sousedních lesů využití cesty ve volné 
krajině nepředstavuje žádné riziko pro sousední lesy. 

54-Z   

Plocha je vymezená dle návrhu Plánu společných zařízení KPÚ v k.ú. Křemýž (polní cesta C27) z důvodu zajištění 
dopravní přístupnosti a obsluhy pozemků ve volné krajině a pro zajištění prostupnosti volné krajiny mezi 
Ohníčí/Karolinou a Křemýží pro chodce a cyklisty.  
Důvodem vymezení plochy je dále návrh nového přímého pěšího a cyklistického propojení Ohníče/Karoliny s Křemýží. 
Cílem je maximální možná vzájemná integrace dvou hlavních obytných sídel na území obce Ohníč, Ohníče a Křemýže, 
pro pěší a cyklistický pohyb. Vysoká míra vzájemného pěšího a cyklistického propojení obou hlavních obytných sídel 
je předpokladem pro dlouhodobou sociální soudržnost komunit obyvatel obou sídel a předpokladem pro kooperaci 
obou sídel, včetně např. vzájemného sdílený vybraných zařízení občanského vybavení apod. 
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ozn. plochy 

odůvodnění vymezení plochy ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa 

Vzhledem k charakteru záměru cesty nedojde k žádnému ohrožení stávajících sousedních lesů, využití cesty ve volné 
krajině nepředstavuje žádné riziko pro sousední lesy. 

55a-P 
55b-Z 

  

Plocha 55a-P a 55b-Z je vymezena pro stezku pro chodce a cyklisty v nejkratší možné trase mezi dvěma hlavními 
obytnými sídly Ohníč a Křemýž. Plocha je vymezena na základě požadavku obce Ohníč na co nejpřímější a co 
nejbezpečnější pěší a cyklistické propojení Ohníče a Křemýže. Vedení stezky pro chodce a cyklisty přímo podél silnice 
III/25331 je předpokladem vyšší sociální kontroly stezky, než jakou disponují cesty ve volné krajině mimo souběh se 
silnicemi. Automobilový provoz na silnici totiž vytvoří přirozenou sociální kontrolu stezky, důležitou zejména za tmy 
nebo za špatného počasí. Vedení stezky pro chodce a cyklisty umožní také vybudování umělého osvětlení stezky, které 
by ve volné krajině bylo s ohledem na ochranu přírody nevhodné. 
Vzhledem k charakteru záměru stezky pro chodce a cyklisty nedojde k žádnému ohrožení stávajících sousedních 
lesů, využití stezky pro nemotorovou dopravu ve volné krajině nepředstavuje žádné riziko pro sousední lesy. 

56-Z   

Plocha je vymezená dle návrhu Plánu společných zařízení KPÚ v k.ú. Křemýž (polní cesta C20) pro stabilizaci existujícího 
dopravního napojení samoty západně od železniční stanice Ohníč. Samota je dnes dopravně napojena ze silnice 
III/25331 vyježděnou polní cestou bez vlastního pozemku. Návrh Plánu společných zařízení KPÚ v k.ú. Křemýž 
vymezuje pro dopravní napojení samostatný pozemek, který ÚP přebírá. 
Vzhledem k charakteru záměru cesty nedojde k žádnému ohrožení stávajících sousedních lesů, využití cesty ve volné 
krajině nepředstavuje žádné riziko pro sousední lesy. 

57-Z   

Plochy 57-Z a 58-Z jsou vymezeny pro zlepšení prostupnosti volné krajiny mezi údolím řeky Bíliny a krajinou mezi 
Ohníčí a Křemýží pro pěší a cyklistický pohyb. Navrhovaná cesta navazuje na existující i nově navrhovanou cestní síť 
v prostoru volné krajiny mezi Ohníčí/Karlinou, Dolánkami a Křemýží, hlavním cílem vymezení cest je příčné propojení 
cest mezi Ohníčí a Křemýží a zokruhování cestní sítě v této části volné krajiny a umožnění realizace pěších a 
cyklistických okruhů ve volné krajině východně od Křemýže. 
Vzhledem k charakteru záměru cesty nedojde k žádnému ohrožení stávajících sousedních lesů, využití cesty ve volné 
krajině nepředstavuje žádné riziko pro sousední lesy. 

58-Z   

Viz podrobné odůvodnění vymezení plochy 57-Z. ↑ 

62-Z   

Východní část plochy podél hřbitova je převzatá v platného ÚPO, kde je vymezená jako stabilizovaná plocha místních 
komunikací a cest nezpevněných. 
Plocha je vymezená z důvodu zajištění dopravní přístupnosti a obsluhy pozemků ve volné krajině a pro zajištění 
prostupnosti volné krajiny západně od Křemýže pro chodce a cyklisty. Důvodem vymezení plochy je rovněž pěší a 
cyklistické propojení Křemýže se sousedním městysem Hostomice, jako potenciálním cílem každodenní rekreace 
obyvatel Křemýže. 
Plocha je vymezená pro obnovení stopy historické, avšak dnes již zaniklé, cesty, doložené např. v mapách Stabilního 
katastru, a navíc dodnes katastrované. 
Vzhledem k charakteru záměru cesty nedojde k žádnému ohrožení stávajících sousedních lesů, využití cesty ve volné 
krajině nepředstavuje žádné riziko pro sousední lesy. 

65-Z   

Návrh na rozšíření stávající místní komunikace vedené po východním okraji Pňoviček, včetně rekonstrukce napojení 
na silnici III/25331, je převzatý z platného ÚPO Ohníč, kde je daný záměr vymezen jako dopravní záměr D6. 
Plocha je vymezená pro možné rozšíření stávající hlavní obslužné komunikace sídla Pňovičky. Stávající hlavní obslužná 
komunikace Pňoviček má šíři jen maximálně 4 m v nejširším místě, v některých úsecích nedosahuje šíře komunikace 
ani 3 m. Tato šíře místní obslužné komunikace je nedostatečná pro obousměrný provoz a dopravní obsluhu sídla s cca 
50 obyvateli. 
Plocha pro navrhované rozšíření komunikace do vzdálenosti 50 m od okraje lesa zasahuje pouze okrajově, využití 
komunikace nepředstavuje žádné riziko pro sousední les. 
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ozn. plochy 

odůvodnění vymezení plochy ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa 

67-Z   

Plocha je převzatá z platného ÚPO, kde je vymezená jako stabilizovaná plocha místních komunikací a cest 
nezpevněných. 
Plocha je vymezená z důvodu zajištění dopravní přístupnosti a obsluhy pozemků ve volné krajině a pro zajištění 
prostupnosti volné krajiny severně od Křemýže pro chodce a cyklisty.  
Důvodem vymezení plochy je přímé pěší a cyklistické propojení Pňoviček se sousední obcí Kladruby, a to v  trase 
historické cesty vedoucí podél Kladrubského potoka. Plocha je tak vymezená pro obnovení historické, avšak dnes již 
zaniklé, cesty, doložené např. v mapách Stabilního katastru, a navíc dodnes katastrované. 
Plocha je napojená na sousední radiální cestu z Křemýže do Kladrub (plocha 66-Z) a umožňuje tak zokruhování cestní 
sítě severně od Křemýže, a tedy umožnění realizace vycházkových nebo vyjížďkových okruhů kolem Křemýže, směrem 
ke Kladrubskému potoku a rybníkům na Kladrubském potoce, jako významnému cíli každodenní rekreace obyvatel 
Křemýže a Pňoviček. 
Vzhledem k charakteru záměru cesty nedojde k žádnému ohrožení stávajících sousedních lesů, využití cesty ve volné 
krajině nepředstavuje žádné riziko pro sousední lesy. 

69-Z   

Plocha je vymezená pro novou ulici pro zpřístupnění a dopravní napojení a dopravní obsluhu navrhovaných 
rozvojových ploch pro bydlení na východní straně Karoliny (plochy 18-P a 21-Z). 
Vzhledem k charakteru záměru cesty nedojde k žádnému ohrožení stávajících sousedních lesů, využití cesty ve volné 
krajině nepředstavuje žádné riziko pro sousední lesy. 

85-Z   

Plocha je vymezená v rozsahu stávajícího oploceného výrobně-skladového areálu na levém břehu řeky Bíliny v Ohníči, 
na pozemcích parc. č. 143/7, 143/8 a 134/9, plocha je však oproti rozsahu stávajícího areálu redukována tak, aby 
nezasahovala do záplavového území Q100, oproti stávajícímu areálu je plocha naopak zvětšena dále na východ.  
Územní plán vymezením plochy potvrzuje existenci tohoto areálu. Stávající využití areálu je sice v rozporu s platným 
ÚPO Ohníč, který v dané ploše vymezuje plochu orné půdy a návrh na zatravnění skládky, nicméně není v zásadním 
rozporu s urbanistickou koncepcí navrhovanou v novém ÚP. Obecně je žádoucí v území každé obce vytvářet podmínky 
pro rozvoj lokálních ekonomických aktivit, zejména řemesel, drobné výroby a služeb a dalších forem malého a 
středního podnikání a vytvářet tak podmínky pro možný vznik nových pracovních příležitostí přímo v obci. V malých 
venkovských obcích jako je Ohníč je jedná zpravidla o plochy zemědělské výroby nebo o plochy zemědělské výroby. 
Plocha je vymezená přímo u železniční trati, tedy v území zatíženém hlukem z provozu na železnici, který není 
konfliktní s drobnou a řemeslnou výrobou. Plocha má vyřešení dopravní přístup přímo na silnici III/25331. Plocha 
nezasahuje přímo do meandru řeky Bíliny a je vymezená podélně podél železniční trati.  
Plocha zasahuje do vzdálenosti 50 m od okraje lesa jen okrajově, téměř celá plocha leží mimo vzdálenost 50 m od 
okraje lesa a je tak pro zástavbu dobře využitelná, zbytek plochy uvnitř vzdálenosti 50 m od okraje lesa lze využít 
jako dopravní nebo manipulační plochy s vyloučením nadzemní zástavby. 

91-Z   

Plocha je vymezená prioritně z důvodu kompenzace za navrhované zrušení soukromých rekreačních zahrádek 
v aktivní zóně záplavového území řeky Bíliny (plocha změn v krajině 111-K), tedy pro možné přesunutí zahrádek 
z aktivní zóny záplavového území řeky Bíliny, kde je umístění oplocených zahrádek nepřípustné, v rozporu s § 67 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon). Plocha rušených zahrádek na břehu řeky Bíliny je 0,4250 ha, plocha 
91-Z navržená pro přesunutí zahrádek má velikost 0,5163 ha, plocha tak kromě přemístění rušených zahrádek umožní 
i rozvoj několika dalších zahrádek. 
Plocha je vymezená v rozsahu zbytkového pozemku mezi stávající chatovou osadou v Němečkách, zahradami 
rodinných domů a lesem. Plocha tak vhodně doplňuje jižní okraj jádrového sídla Ohníč a navrhované zahrádky tak 
vhodně navazují na chatovou osadu a obytné zahrady. Zapadají tak do urbanistické koncepce převážně rekreačního 
využití jižního okraje jádrového sídla Ohníč, tvořeného chatovou osadou, obytnými zahradami rodinných domů a nově 
navrženými zahrádkami.  
Vzhledem ke značenému omezení výstavby toliko doplňkových objektů v rámci navrhovaných rekreačních zahrádek, 
jsou soukromé zahrádky vhodným využitím na okraji lesa, ve vzdálenosti 50 m od okraje lesa. 
Plocha zasahuje celá do vzdálenosti 50 m od okraje lesa, plocha je ovšem vymezená pro rekreační zahrady, kde se 
s výjimkou drobných doplňkových staveb altánů či přístřešků proti povětrnosti a oplocení nepředpokládá výstavba 
žádných nadzemních staveb. 
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I.2.3.3 Odůvodnění zásahů koridorů do vzdálenosti 50 m od okraje lesa  

ozn. koridoru 

odůvodnění vymezení koridoru ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa 

01-X   

Koridor je vymezen z důvodu vytvoření podmínek pro možné vedení páteřní nadregionální cyklostezky Bělská – 
Podkrušnohorská stezka přes území obce Ohníč. Jedná se o cyklostezku navrženou v rámci Koncepce rozvoje 
cykloturistiky v Ústeckém kraji (Euro Managers, s.r.o., 05-12/2012) v trase podél řeky Bíliny v úseku Ústí nad Labem – 
Trmice – Stadice – Rtyně nad Bílinou – Hostomice – Světec – Bílina – Ohnice – Most – Jirkov – Chomutov – Kadaň a 
dále se dvěma odbočkami Teplice – Duchcov – Bílina a Jirkov – Orasín – Kalek.  
Poměrně široké břehy řeky Bíliny umožňují vedení samostatné cyklostezky, resp. stezky pro chodce a cyklisty odděleně 
od motorové dopravy přímo nivou řeky. Trasa je v ÚP navržena převážně po pravém břehu řeky, kde je niva řeky širší. 
Levý břeh řeky je v Ohníči užší a jeho šíře je omezená náspem, resp. pozemním tělesem železniční trati, která je vedená 
právě po levém břehu řeky, souběžně s řekou. Výjimku tvoří úsek navrhované cyklostezky kolem zastavené části 
jádrového území sídla Ohníč, kde zástavba dosahuje prakticky až ke břehové linii řeky. V tomto úseku je navrženo 
převedení cyklostezky na levý břeh řeky.  
Důvodem vymezení koridoru je vytvoření podmínek pro možné zvýšení atraktivity území obce Ohníč pro rekreaci a 
cestovní ruch. Na území obce Ohníč se řeka Bílina zařezává do kopců podhůří Českého středohoří a vine se 
romantickými meandry poměrně úzkým kaňonem až k soutoku s řekou Labe v Ústí nad Labem. Celé údolí řeky Bíliny 
mezi Ohníčí a Ústím nad Labem je velmi romantické, dlouhodobě nízká turistická atraktivita však pramení z absence 
jakékoli turistické infrastruktury podél řeky (ani po stávajících komunikacích v souběhu s řekou není v úseku mezi 
Ohníčí a Úpořinami vedena značená cykloturistická trasa), krajinářská hodnota údolí je navíc okolo Řehlovic a Stadic 
narušena vedením dálnice D8 a silnice I/63 údolím řeky. Vybudování kvalitní a bezpečné cyklostezky, resp. stezky pro 
chodce a cyklisty, odděleně od motorové dopravy, v podstatě zcela rovinaté, bez výškových převýšení, je šancí na 
zvýšení atraktivity údolí řeky Bíliny pro cykloturistiku a cestovní ruch.  
Cyklostezka, pokud by byla postupně vybudována i přes území sousedních obcí, by mohla účelně sloužit také pro 
každodenní cesty obyvatel obce Ohníč do nejbližšího velkého města Bíliny (podél řeky cca 7-8 km).  
Koridor pamatuje i na možné napojení cyklostezky na sportovní areál v Ohníči, který by mohl (zejména v letní sezóně) 
plnit synergicky roli zázemí pro cyklisty užívající cyklostezku. 
Vzhledem k charakteru záměru stezky nedojde k žádnému ohrožení stávajících sousedních lesů, využití stezky ve 
volné krajině nepředstavuje žádné riziko pro sousední lesy. 
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J .  V ÝSLEDEK P ŘEZ KOUMÁNÍ  ÚZ EMNÍH O PLÁNU 
P OD LE §  53  OD ST.  4  STAVEBNÍH O ZÁKONA  
(kap i to la  zp racovaná  p oř izovate le m ÚP)   

J.1. Přezkoumání souladu Územního plánu Ohníč  s Politikou územního 
rozvoje ČR  

Návrh ÚP Ohníč byl zpracován v právním prostředí Politiky územního rozvoje ČR (PÚR ČR), schválené usnesením vlády 
ČR č. 929 dne 20. 7. 2009 ve znění Aktualizací č.1, 2, 3, 4 a 5 které byly schváleny   usnesením vlády ČR:  

▪ Aktualizace č. 1 PÚR ČR dne 15.04.2015 (usnesení vlády č. 276), 

▪ Aktualizace č. 2 PÚR ČR dne 02.09.2019 (usnesení vlády č. 629), 

▪ Aktualizace č. 3 PÚR ČR dne 02.09.2019 (usnesení vlády č. 630), 

▪ Aktualizace č. 4 PÚR ČR dne 12.06.2021 (usnesení vlády č. 618), 

▪ Aktualizace č. 5 PÚR ČR dne 17.08.2020 (usnesení vlády č. 833). 

 

ke kapitole 2 PÚR ČR:  REPUBLIKOVÉ PRIORITY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE 
ÚZEMÍ: 

Politika územního rozvoje stanovuje republikové priority územního plánování, které jsou v souladu s přílohou č. 7 
vyhlášky č. 500/2006 Sb.  odůvodněny v kapitole B.1.1. textové části odůvodnění ÚP Ohníč.  

Upravený návrh ÚP Ohníč bude doplněn o vyhodnocení souladu se 4. a 5. aktualizaci PÚR ČR.  

 

ke kapitole 3 PÚR ČR:  ROZVOJOVÉ OBLASTI A ROZVOJOVÉ OSY: 

Řešené území  je součástí rozvojové osy OS7. ÚP řádně odůvodňuje v kapitole B.1.2. textové části odůvodnění ÚP Ohníč, 
jednotlivá kritéria, podmínky a úkoly územního plánování stanovené pro obce nacházející se v rozvojové ose OS7. 

Upravený návrh ÚP Ohníč bude doplněn o vyhodnocení souladu se 4. a 5. aktualizaci PÚR ČR.  

 

ke kapitole 4 PÚR ČR: SPECIFICKÉ OBLASTI: 

Řešené území je zahrnuto do specifické oblasti SOB5 Mostecko. ÚP řádně odůvodňuje v kapitole B.1.3. textové části 
odůvodnění ÚP Ohníč, jednotlivá kritéria, podmínky a úkoly územního plánování stanovené pro obce nacházející se ve 
specifické oblasti SOB5.   

Upravený návrh ÚP Ohníč bude doplněn o vyhodnocení souladu se 4. a 5. aktualizaci PÚR ČR.  

 

ke kapitole 5 PÚR ČR:  KORIDORY A PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY: 

Na řešené území nezasahuje žádný koridory ani plochy dopravní infrastruktury. 

 

ke kapitole 6 PÚR ČR:  KORIDORY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A SOUVISEJÍCÍCH ROZVOJOVÝCH ZÁMĚRŮ: 

Správní území obce Ohníč je okrajově dotčeno koridorem E10 pro vedení 400 kV Výškov–Chotějovice.  ÚP řádně 
odůvodňuje v kapitole B.1.5. textové části odůvodnění vymezení koridoru E10 ve vazbě ke správnímu území obce Ohníč.  

ÚP Ohníč respektuje navržený koridor E10, který se řešeného území dotýká pouze okrajově, fyzicky se koridor nachází 
na území sousední obce Světec. Průběh koridoru E10 byl zpřesněn v ÚP Světec a to tak, že nezasahuje na správní území 
obce Ohníč.  

--------------- 
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Soulad ÚP Ohníč s Politikou územního rozvoje ČR byl také posouzen Krajským úřadem Ústeckého kraje, odborem 
územního plánování a stavebního řádu podle §50 odst. 7) stavebního zákona, který k posuzované dokumentaci vydal 
souhlasné stanovisko JID: 187881/2018/KÚÚK, č.j.: 157/UPS/2017 ze dne 26.11.2018 a dle § 52 odst. (3) stavebního 
zákona pod č.j.: KUUK/00987/2021 ze dne 03.02.2021. 

 

Návrh ÚP Ohníč bude doplněn o vyhodnocení souladu se 4. a 5. aktualizaci PÚR ČR.    

J.2. Přezkoumání souladu Územního plánu Ohníč   
s územně plánovací dokumentací vydanou krajem  
(ZÚR Ústeckého  kraje) 

Nadřazenou územně plánovací dokumentací vydanou krajem jsou Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje (ZÚR ÚK) 
vydané Zastupitelstvem Ústeckého kraje 5.10.2011 na základě usnesení ZÚK č. 23/25Z/2011 ze dne 7.9.2011 ve znění 
Aktualizace č. 1, 2 a 3, které nabyly účinnosti:  

▪ Aktualizace č. 1 ZÚR ÚK (usnesení ZÚK č. 022/4Z/2017), která nabyla účinnosti dne 20.05.2017 

▪ Aktualizace č. 2 ZÚR ÚK (usnesení ZÚK č. 025/30Z/2020), která nabyla účinnosti dne 06.08.2020 

▪ Aktualizace č. 3 ZÚR ÚK (usnesení ZÚK č. 008/17Z/2019), která nabyla účinnosti dne17.02.2019. 

 

V souladu s § 53 odst. 4. písm. a) stavebního zákona provedl pořizovatel přezkum souladu ÚP s územně plánovací 
dokumentací vydanou krajem.  

Dle textové části odůvodnění ÚP kapitoly B.2. Vyhodnocení souladu ÚP Ohníč s územně plánovací dokumentací vydanou 
krajem je návrh ÚP Ohníč vyhodnocen ve vazbě na ZÚR ÚK ve znění 1, 2 a 3 Aktualizace ZÚR ÚK.  

ke kapitole_1. ZÚR ÚK:  „Stanovení priorit územního plánování ústeckého kraje pro zajištění udržitelného rozvoje 
území včetně zohlednění priorit stanovených v PÚR“: 

ÚP odůvodňuje v kapitole B.2.1. textové části odůvodnění ÚP Ohníč, jednotlivé priority územního plánování (základní, 
životního prostředí, hospodářského rozvoje, rozvojové oblasti a osy, specifické oblasti, dopravní a technické 
infrastruktury, sídelní soustavy a rekreace, sociální soudržnost obyvatel, ochrana území před potenciálními riziky a 
přírodními katastrofami a pokrytí území kraje územními plány)  stanovené pro územně plánovací činnost obcí ústeckého 
kraje v souladu s 1. a 3. aktualizací ZÚR ÚK. Nejsou však do textové části zahrnuty úpravy, které vycházejí z 2. aktualizace 
ZÚR ÚK.  

ke kapitole_2. ZÚR ÚK:  „Zpřesnění vymezení rozvojových oblastí a rozvojových os vymezených v PÚR a vymezení 
oblastí se zvýšenými požadavky na změny v území které svým významem přesahují území více obcí (nadmístní 
rozvojové oblasti a nadmístní rozvojové osy)“: 

Řešené území není součástí rozvojové oblasti, rozvojové oblasti nadmístního významu ani rozvojové osy nadmístního 
významu, ale  je součástí rozvojové osy OS7. ÚP řádně odůvodňuje v kapitole B.2.2. textové části odůvodnění ÚP Ohníč 
splnění jednotlivých úkolů stanovených ZÚR ÚK pro  územní plány obcí nacházející se v rozvojové ose OS7  v souladu s 1. 
a 3. aktualizací ZÚR ÚK.. Nejsou však do textové části zahrnuty úpravy, které vycházejí z 2. aktualizace ZÚR ÚK.  

 

ke kapitole_3. ZÚR ÚK:  „Zpřesnění vymezení specifických oblastí vymezených v PÚR a vymezení dalších specifických 
oblastí nadmístního významu“: 

Řešené území není součástí specifické oblasti nadmístního významu, ale je součástí specifické oblastí SOB5. ÚP 
odůvodňuje v kapitole B.2.3. textové části odůvodnění ÚP Ohníč splnění jednotlivých úkolů stanovených ZÚR ÚK pro  
územní plány obcí nacházející se ve specifické oblasti SOB5 v souladu s 1. a 3. aktualizací ZÚR ÚK. Nejsou však do textové 
části zahrnuty úpravy, které vycházejí z 2. aktualizace ZÚR ÚK.  

 

ke kapitole_4. ZÚR ÚK:  „Zpřesnění vymezení ploch a koridorů vymezených v PÚR a vymezení ploch a koridorů 
nadmístního významu, včetně ploch a koridorů veřejné infrastruktury, ÚSES a územních rezerv, u ploch územních 
rezerv stanovení využití, které má být prověřeno“: 
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Pro území obce Ohníč jsou ZÚR ÚK stanoveny následující úkoly, které jsou řádně odůvodněny v textové části odůvodnění 
v kapitole B.2.4.: 

4.1. Plochy a koridory dopravní infrastruktury vymezené v PÚR 

ZÚR ÚK pro území obce Ohníč nestanovuje žádné úkoly.  

4.2. Plochy a koridory nadmístního významu 

ZÚR ÚK pro území obce Ohníč nestanovuje žádné úkoly.  

4.3. Plochy a koridory technické infrastruktury vymezené v PÚR 

Správní území obce Ohníč je okrajově dotčeno koridorem E10 pro vedení 400 kV Výškov–Chotějovice.  ÚP Ohníč 
respektuje navržený koridor E10, který se řešeného území dotýká pouze okrajově, fyzicky se koridor nachází na území 
sousední obce Světec. Průběh koridoru E10 byl zpřesněn v ÚP Světec a to tak, že nezasahuje na správní území obce 
Ohníč. 

4.4. Plochy a koridory technické infrastruktury nadmístního významu 

ZÚR ÚK pro území obce Ohníč nestanovuje žádné úkoly. 

4.5. Plochy pro výrobu nadmístního významu 

ZÚR ÚK pro území obce Ohníč nestanovuje žádné úkoly.  

4.6. Plochy pro těžbu nerostných surovin nadmístního významu 

ZÚR ÚK pro území obce Ohníč nestanovuje žádné úkoly. 

4.7. Plochy a koridory ÚSES 

Úkoly 1-9 vztahující se k území obce Ohníč jsou ÚP Ohníč splněny a řádně odůvodněny v textové části odůvodnění 
v kapitole B.2.4. 

Aktualizací č. 4 došlo k úpravě průběhu regionálního biokoridoru RBK 564. 

ÚP odůvodňuje v kapitole B.2.4. textové části odůvodnění ÚP Ohníč splnění jednotlivých úkolů stanovených ZÚR ÚK pro 
územní obce Ohníč v souladu s 1. a 3. aktualizací ZÚR ÚK. Nejsou však do textové části zahrnuty úpravy, které vycházejí 
z 2. aktualizace ZÚR ÚK.      

ke kapitole_5. ZÚR ÚK: „Upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, civilizačních a 
kulturních hodnot území kraje“ 

ÚP Ohníč řádně odůvodňuje v kapitole B.2.5.  textové části odůvodnění ÚP Ohníč splnění jednotlivých úkolů stanovených 
ZÚR ÚK pro  zachování přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území ústeckého kraje v souladu s 1. a 3. aktualizací 
ZÚR ÚK. Nejsou však do textové části zahrnuty úpravy, které vycházejí z 2. aktualizace ZÚR ÚK.  

ke kapitole_6. ZÚR ÚK: „Stanovení cílových kvalit krajin, včetně územních podmínek pro jejich zachování nebo 
dosažení“: 

Správní území obce Ohníč je dle ZÚR ÚK zařazeno do 2 cílových kvalit krajin: 

▪ KC České středohoří – Lounské středohoří (6b)  

▪ KC Severočeské nížiny a pánve (13) 

ÚP Ohníč splňuje   a řádně odůvodňuje (viz kapitola B.2.6. textové části ODŮVODNĚNÍ ÚP) úkoly stanovené pro obce 
nacházející se v cílové kvalitě krajiny (6b) a (13). 

ke kapitole_7. ZÚR ÚK: „Vymezení VPS, VPO, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a vymezených 
asanačních území, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit“: 

Úkoly vyplývající ze ZÚR ÚK pro území obce Ohníč: 

7.1. Vymezení ploch a koridorů veřejně prospěšných staveb 

ZÚR ÚK pro území obce Ohníč nestanovuje žádné úkoly.  

7.2. Vymezení ploch a koridorů veřejně prospěšných opatření 

ZÚR ÚK vymezují na území obce veřejně prospěšná opatření: 

- RBK 563 Husův vrch – RBK 562 
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- RBK 564 Husův vrch – Bílina u Rtyně 

- RBK 569 Milešovka – RBK 564 

ÚP Ohníč splňuje a řádně odůvodňuje úkoly územního plánování stanovené ZÚR ÚK pro území obce Ohníč. 

7.3. Vymezení staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu 

ZÚR ÚK nevymezují žádné stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu. 

7.4. Vymezení asanačních území nadmístního významu 

ZÚR ÚK pro území obce Ohníč nestanovuje žádné úkoly. 

___________________ 

 

Soulad ÚP Ohníč se Zásadami územního rozvoje ÚK byl posouzen Krajským úřadem Ústeckého kraje, odborem územního 
plánování a stavebního řádu podle §50 odst. 7) stavebního zákona, který k posuzované dokumentaci vydal souhlasné 
stanovisko JID: 187881/2018/KÚÚK, č.j.: 157/UPS/2017 ze dne 26.11.2018 a dle § 52 odst. (3) stavebního zákona pod 
č.j.: KUUK/00987/2021 ze dne 03.02.2021.  

 

I přes souhlas vydaný KÚ ÚK dokumentace nezajišťuje soulad se ZÚR ÚK ve znění 1., 2. a 3. aktualizace. Návrh ÚP 
Ohníč bude pro opakované veřejné projednání upraven tak, aby byl zajištěn soulad s touto nadřazenou územně 
plánovací dokumentací.  

------------------------------- 

Pořizovatel prověřil a posoudil soulad zpracované a projednané dokumentace ÚP Ohníč s politikou územního rozvoje 
a územně plánovací dokumentací vydanou krajem a konstatuje, že ÚP Ohníč není zajištěn soulad se Zásadami 
územního rozvoje ÚK ve znění 1., 2. a 3. aktualizace a Politikou územního rozvoje ve znění 1., 2., 3., 4. a 5. aktualizace. 

J.3. Přezkoumání souladu s  cíli  a úkoly územního plánování  
(dle § 18 a § 19 Stavebního zákona), zejména s  požadavky na 
ochranu architektonických a urbanistických hodnot v  území a 
požadavky na ochranu nezastavěného území  

Během celého procesu pořizování Územního plánu Ohníč byly naplňovány činnosti, které jsou stanoveny v §§ 18 a 19 
stavebního zákona, výsledný územně plánovací dokument proto splňuje požadavky na úkoly a cíle územního plánování.  
Odůvodnění jednotlivých cílů územního plánování dle §18 stejně tak jako odůvodnění jednotlivých úkolů územního 
plánování dle §19 stavebního zákona je součásti textové části ODŮVODNĚNÍ ÚP Ohníč v kapitole „B.3 Vyhodnocení 
souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot 
v území a požadavky na ochranu nezastavěného území“. 

------------------------------- 

Pořizovatel prověřil a posoudil soulad zpracované a projednané dokumentace Územního plánu Ohníč s cíli a úkoly 
územního plánování dle §§18 a 19 stavebního zákona a konstatuje, že ÚP Ohníč je v souladu s ustanoveními §§ 18 a 
19 stavebního zákona a jednotlivá ustanovení §§ 18 a 19 stavebního zákona jsou ve vazbě k ÚP Ohníč řádně 
odůvodněna v kapitole B.3 textové části odůvodnění ÚP. 

J.4. Přezkoumání souladu s požadavky Stavebního zákona a  jeho 
prováděcích právních předpisů  

Územní plán splňuje požadavky stanovené stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy.  

ÚP je zpracován a byl pořizován v souladu s cíli a úkoly územního plánování stanovenými v § 18 a 19 stavebního zákona 
(viz kap. B.3 Odůvodnění ÚP Ohníč).  

ÚP splňuje požadavky na obsah územního plánu a jeho odůvodnění stanovené v § 43 a § 54 stavebního zákona a v 
příloze č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu 
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evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů. ÚP rovněž splňuje požadavky vyhlášky č. 501/2006 
Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.  

V souladu s § 158 stavebního zákona byl ÚP zpracován fyzickou osobou, která má oprávnění k výkonu vybraných činností 
ve výstavbě (zpracování ÚPD) podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů). 

V souladu s § 6 odst. 2 a s § 24 odst. 1 stavebního zákona je pořizovatelem Městský úřad Bílina, splňující kvalifikační 
požadavky pro výkon územně plánovací činností kladené na úředníky obecních úřadů stanovené v § 24 odst. 2 
stavebního zákona.  

Při projednávání jednotlivých fází územního plánu bylo postupováno v souladu se stavebním zákonem a jeho 
prováděcími předpisy. 

------------------------ 

 

Územní plán Ohníč byl pořízen a zpracován v souladu s požadavky stavebního zákona i prováděcích předpisů. 

J.5. Přezkoumání souladu s  požadavky zvláštních právních předpisů a 
se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních 
předpisů, popřípadě s  výsledkem řešení rozporů  

Požadavky zvláštních právních předpisů uplatněné dotčenými orgány k návrhu zadání ÚP Ohníč byly zapracovány do 
textu Zadání ÚP (viz textové části Odůvodnění kapitola „D. Vyhodnocení splnění požadavků zadání“), které bylo 
Zastupitelstvem obce Ohníč schváleno usnesením č. R 111/2017 dne 25.09.2017. Další požadavky vyplývající ze 
zvláštních právních předpisů byly dotčenými orgány uplatněny v rámci společného jednání o návrhu dle § 50 stavebního 
zákona a v rámci řízení o návrhu dle § 52 stavebního zákona, jejich výsledky jsou vyhodnoceny v následujících kapitolách 
J.5.1. a J.5.2.  

J.5.1. Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů a krajského úřadu dle § 50 stavebního zákona 

Na základě schváleného zadání ÚP byl zpracován návrh územního plánu pro společné jednání.  V souladu s § 50 odst. 2 
stavebního zákona, ve znění tehdejších platných právních předpisů, pořizovatel oznámil dotčeným orgánům, krajskému 
úřadu, sousedním obcím a obci Ohníč místo a dobu konání společného jednání a termín pro podání stanovisek a 
připomínek (viz kapitola Postup pořízení územního plánu).  

V rámci společného jednání obdržel pořizovatel od 18 oslovených dotčených orgánů celkem 15 stanovisek, ze kterých 
10 bylo souhlasných a 5 požadovalo respektování podmínek či úpravu textové a grafické části, 3 oslovené dotčené 
orgány neuplatnili stanovisko.   

SOUHLASNÁ STANOVISKA A STANOVISKA BEZ PŘIPOMÍNEK: 

Souhlasná stanoviska nebo stanoviska bez připomínek obdržel pořizovatel od 10 oslovených dotčených orgánů: 

1. Hasičský záchranný sbor ÚK, Teplice 

2. Městský úřad Bílina, odbor dopravy 

3. Městský úřad Bílina, OSÚŽP, odd. životního prostředí 

4. Ministerstvo zdravotnictví ČR, ČILZ, 

5. Krajská veterinární správa ÚK, 

6. Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství 

7. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR,  

8. Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková, Praha 

9. Ministerstvo vnitra ČR, 

10. Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Praha 
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Úplné znění nebo významná část podání jednotlivých stanovisek spolu s odůvodněním, které provedl pořizovatel spolu 
s určeným zastupitelem: 

1. Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, Teplice: 

Č.j.:  HSUL-1701-6/TP-2017 ze dne 17.07.2018 

Úplné znění nebo významná část podání:  

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o 
požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 12 odst. 2 písm. i) zákona č. 239/2001 
Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu 
ustanovení § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 
předpisů, posoudil návrh územního plánu.  

K uvedené dokumentaci vydává souhlasné koordinované stanovisko.   

ODŮVODNĚNÍ: 

Posouzená dokumentace specifikovaná v úvodu stanoviska splňuje obsahové náležitosti uvedené ve vyhlášce č. 
500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 
plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č. 13/2018 Sb., ve vztahu k přístupovým komunikacím a zdrojům požární vody 
jakožto veřejně prospěšným stavbám definovaným podle ustanovení § 2 odst. 1 písm. l) zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Předložená dokumentace 
dále splňuje požadavky § 20 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. 

Odůvodnění pořizovatelem: 

Textová i grafická část dokumentace ÚP Ohníč je zpracována v souladu s požadavky HZS. 

2. Městský úřad Bílina, odbor dopravy 

Č.j.:  MUBI 26104/2018  ze dne 25.06.2018 

Úplné znění nebo významná část podání: 

Městský úřad Bílina, odbor dopravy, jako příslušný dotčený orgán z hlediska řešení místních a účelových 
komunikací  dle §   40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů, vydává   z hlediska zákona o pozemních komunikacích toto stanovisko, kdy zároveň souhlasí  s 
předloženým návrhem Územního plánu Ohníč  a to bez dalších požadavků na obsah územního plánu. 

Odůvodnění: Předložený návrh Územního plánu Ohníč, byl posuzován v intenci části „D – Koncepce veřejné 
infrastruktury“ (D.1 – D.1.3) je z hlediska zájmů sledovaných zdejším správním orgánem, tedy z hlediska zákona 
o pozemních komunikacích dostačující a není potřeba jej dále nikterak doplňovat či upravovat.   

Zdejší správní orgán z tohoto důvodu mohl vydat toto kladné vyjádření. 

Odůvodnění pořizovatelem: 

Bez připomínek. Bereme na vědomí. 

3. Městský úřad Bílina, odbor životního prostředí 

Č.j.: MUBI36402/201 ze dne10.09.2018 

Úplné znění nebo významná část podání: 

Ochrana přírody a krajiny: 

▪ přísl. dle §77 odst. 1 písm. q) zák. č. 114/1992 Sb. ochraně přírody a krajiny. 

▪ upozorňujeme na nutnost dodržování ustanovení § 4 zákona č. 114/1992 Sb.,       o ochraně přírody a krajiny, 
který upravuje základní nástroje obecné ochrany přírody a krajiny.  

Státní správa lesů: 

▪ přísl. dle §48 odst. 2 písm. b) zák. č. 289/1995 Sb. o lesích. 

▪ bez připomínek; 
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Ochrana ovzduší: 

▪ přísl. dle §17 odst. 1 písm. a) zák. č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší 

▪ bez připomínek; 

Odpadové hospodářství: 

▪ přísl. dle §79 odst. 1 písm. b) zák. č. 185/2001 Sb. odpadech 

▪ bez připomínek; 

Vodoprávní úsek: 

▪ přísl. dle §106 odst. 2 zák. č. 254/2001 Sb. o vodách 

bez připomínek. 

Toto vyjádření nenahrazuje povolení nebo souhlasy potřebné podle jiných právních předpisů. Projednání 
podmínek se správci jednotlivých inženýrských sítí případně majiteli zasažených pozemků nespadá do kompetence 
odboru životního prostředí. 

Odůvodnění pořizovatelem: 

Ochrana přírody a krajiny: 

Koncepce ochrany přírody a krajiny ÚP Ohníč je zpracována v souladu s §4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny. 

Státní správa lesů: 

Bez připomínek, bereme na vědomí. 

Ochrana ovzduší: 

Bez připomínek, bereme na vědomí. 

Zemědělský půdní fond: 

Bez připomínek, bereme na vědomí. 

Odpadové hospodářství: 

Bez připomínek, bereme na vědomí. 

Vodoprávní úsek: 

Bez připomínek, bereme na vědomí. 

4. Ministerstvo zdravotnictví ČR, Český inspektorát lázní a zřídel, Praha: 

Č.j.: MZDR 28044/2018-2/OIS-ČIL-L ze dne 10.08.2018 

Úplné znění nebo významná část podání: 

Ministerstvo zdravotnictví - Český inspektorát lázní a zřídel (dále jen „Ministerstvo“), jako  dotčený orgán podle 
ustanovení § 37 odst. 1 zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, 
přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „lázeňský zákon“), na základě oznámení č.j. MUBI 25782/2018 ze dne 21. 6. 2018 o konání 
společného jednání o návrhu Územního plánu Ohníč dne 16. 7. 2018 obsahujícího výzvu dotčeným orgánům k 
uplatnění stanoviska, které ve smyslu ustanovení § 50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zaslal Ministerstvu dne 22. 6. 2018 datovou 
schránkou Městský úřad Bílina, odbor stavební úřad a životní prostředí, úřad územního plánování, Břežánská 50/4, 
418 31 Bílina, vydává toto stanovisko, kterým      S O U H L A S Í     s návrhem Územního plánu Ohníč pro společné 
jednání, jehož dokumentace byla zveřejněna na webových stránkách Městského úřadu Bílina a byla použita jako 
podklad pro vydání tohoto stanoviska.   

Odůvodnění: 

Z hlediska ochrany přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Teplice v Čechách, v jejichž ochranném pásmu II. 
stupně II C se celé řešené území nachází, není návrh Územního plánu Ohníč a jím navrhovaný způsob funkčního 
využití ploch v rozporu s podmínkami ochrany přírodních léčivých zdrojů vymezenými v návaznosti na místní 
geologické podmínky ve smyslu § 23 odst. 3 lázeňského zákona výměrem MZ č.j. LZ/3-2884-14.9.59 ze dne 9. 10. 
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1959, ve znění následných právních předpisů, kterým byla ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů lázeňského 
místa Teplice v Čechách stanovena. 

Odůvodnění pořizovatelem: 

Bez připomínek. Bereme na vědomí. 

5. Krajská veterinární správa SVS pro Ústecký kraj 

Č.j.:  SVS/2018/090770-U//30.07.2018 

Úplné znění nebo významná část podání: 

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Ústecký kraj jako správní orgán místně a věcně příslušný 
podle § 47 odst. 4 a § 49 odst. 1 písm. j) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících 
zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále „správní orgán“), ve věci uplatnění stanoviska 
k projednání návrhu Územního plánu Ohníč na základě oznámení, vydává v souladu s § 149 zákona č. 500/2004 
Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, toto stanovisko  

Správní orgán  n e m á   n á m i t k y   k  návrhu  Územního plánu Ohníč. 

Odůvodnění: 

Správní orgán obdržel dne 26.07.2017 oznámení o projednání návrhu Územního plánu Ohníč. Na základě tohoto 
podání správní orgán prostudoval přístupné dokumenty k územnímu plánu obce Ohníč a následně bylo Krajskou 
veterinární správou Státní veterinární správy pro Ústecký kraj vydáno závazné stanovisko č. j. SVS/2018/090770-U 
pro územní plán. Vzhledem ke skutečnosti, že tímto návrhem nejsou dotčeny žádné subjekty, které jsou pod 
státním veterinárním dozorem, nemá Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Ústecký kraj k tomuto 
návrhu námitek. 

Odůvodnění pořizovatelem: 

Vzhledem ke skutečnosti, že návrhem řešení ÚP Ohníč  nejsou dotčeny žádné subjekty, které jsou pod státním 
veterinárním dozorem, nemá Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Ústecký kraj k tomuto návrhu 
námitek. 

6. Krajský úřad ÚK - odbor dopravy a SH: 

JID: 108202/2018/KUUK, č.j.: 2361/DS/2018 ze dne 28.06.2018 

Úplné znění nebo významná část podání: 

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako dotčený orgán ve věcech silnic II. a III. 
třídy v souladu s ust. § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů, souhlasí s návrhem územního plánu Ohníč bez připomínek. 

Územní plán Ohníč respektuje stávající síť silnic III. třídy jako základní kostru komunikačního systému obce.  

Odůvodnění pořizovatele:  

Bez požadavku, bere na vědomí. 

7. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Praha 

Č.j.: MPO/25782/2018/SÚ ze dne 21.06.2018 

Úplné znění nebo významná část podání: 

Z hlediska působnosti MPO ČR ve věci využívání nerostného bohatství a ve smyslu ustanovení §15 odst. 2 zákona 
č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, neuplatňuje 
podle ustanovení §50 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů k návrhu ÚP Ohníč připomínky. 

Návrh územního plánu respektuje podle §15 odst. 1 horního zákona a § 13 odst. 1 zákona o geologických pracích 
chráněné ložiskové území Křemýž a dobývací prostory stanovené na výhradním ložisku Dolánky – Lysec. S návrhem 
územního plánu souhlasíme. 

Odůvodnění pořizovatelem: 

Bez požadavku, bere na vědomí. 
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8. Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková, odb. ochrany územních zájmů a řízení programů 
nemovité infrastruktury Praha 

Čj: 103670/2018-1150-OÚZ_LIT ze dne 15.08.2018 

Úplné znění nebo významná část podání: 

Ministerstvo obrany, jehož jménem jednám, ve smyslu ustanovení § 7,  odst.2,  zák. č.219/2000 Sb., o majetku 
České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, na základě ustanovení § 6 
odst.1, písmeno h) zákona č.222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů a 
resortních předpisů (dále jen „zákon o zajišťování obrany ČR“) a zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební 
zákon“) a v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech 
územního plánování a stavebního řádu, v platném znění, ve smyslu § 50 odst. 2 stavebního zákona a dle § 4 odst. 
2 písm. b) stavebního zákona vydává souhlasné stanovisko k předložené územně plánovací dokumentaci.  

Odůvodnění: Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany ČR 
a zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení pořizovatele územně plánovací 
dokumentace (dále jen „ÚPD“) vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu.  

Dotčený orgán neshledal rozpor mezi návrhem funkčního využití ploch a zájmy MO na zajišťování obrany a 
bezpečnosti státu a nemá k řešené ÚPD, při dodržení ustanovení § 175 stavebního zákona, připomínky. 

Odůvodnění pořizovatelem: 

Bez požadavku, bere na vědomí. 

9. Ministerstvo vnitra ČR, Praha 

č.j.: MV-26282-8/OSM-2017 ze dne 15.08.2018 

Úplné znění nebo významná část podání: 

Ministerstvo vnitra ČR je dotčeným orgánem na úseku bezpečnosti státu ve smyslu § 175 odst. 1 zákona 
č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „stavební zákon“).   

V souladu s § 50 odst. 2 stavebního zákona a po prověření u odborných garantů Ministerstva vnitra ČR Vám 
sděluji, že k projednávanému návrhu Územního plánu Ohníč neuplatňujeme z hlediska naší působnosti žádné 
námitky.   

Odůvodnění: V lokalitě předmětného územního plánu se nenachází vymezené území ve smyslu §175 odst. 1 
stavebního zákona. 

Odůvodnění pořizovatelem: 

Bez požadavku, bere na vědomí. 

10. Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Regionální centrum Ústí n.L. 

č.j.: SÚJB/OEHO/17988/2018 ze dne 12.09.2018 

Úplné znění nebo významná část podání: 

K Vaší výzvě o vydání stanoviska k návrhu Územního plánu OHNÍČ  vaše čj. MUBI 25782/2018 spis. značka MUBI 
27604/2017/Pe Vám v souladu s § 208 písm. n) zákona č. 263/2016 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a 
ionizujícího záření (atomový zákon), sdělujeme, že s navrženou zprávou z hlediska působnosti Státního úřadu 
pro jadernou bezpečnost, resp. z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany při činnostech souvisejících s 
využíváním jaderné energie a činnostech vedoucích k ozáření, souhlasíme a k uvedené věci nemáme žádné 
věcné připomínky.  

Na základě analýzy žádosti jsme v souvislosti s územním plánováním neidentifikovali  v oblasti radiační ochrany 
žádný konkrétní, zákonem č.263/2016 Sb. chráněný zájem. 

Odůvodnění pořizovatelem: 

Bez požadavku, bere na vědomí. 
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STANOVISKA S PODMÍNKAMI, POŽADAVKY, NESOUHLASNÁ STANOVISKA: 

Stanoviska s podmínkami, požadavky případně nesouhlasná stanoviska uplatnilo 5 dotčených orgán:   

1. Krajská hygienická stanice ÚK, Ústí n.L. 

2. MěÚ Bílina, OSÚŽP – státní památková péče 

3. Krajský úřad ÚK, odbor životního prostředí  

4. Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad ÚK, pobočka Teplice 

5. Obvodní báňský úřad, Most 

Úplné znění nebo významná část podání jednotlivých stanovisek spolu s odůvodněním, které provedl pořizovatel spolu 
s určeným zastupitelem: 

1. Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje: 

KHSUL 33034/2018 ze dne 12.07.18 

Úplné znění nebo významná část podání: 

Po posouzení z hlediska požadavků ochrany veřejného zdraví vydává Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje 
se sídlem v Ústí nad Labem jako dotčený orgán státní správy ve smyslu § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících předpisů ve znění pozdějších předpisů, toto stanovisko: 

K návrhu Územního plánu Ohníč, v souladu s ust. § 50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, z hlediska zájmů orgánu ochrany veřejného zdraví 
krajská hygienická stanice souhlasí.  

Odůvodnění: 

Při návrhu plochy 20-Z   bydlení pro rozšíření obytné zástavby ve vztahu ke stávající železniční trati 131, budou 
respektovány požadavky pro chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb, stanovené § 30 zák. 
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících předpisů ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“). V navržené lokalitě pro budoucí zástavbu bude řešena hluková zátěž 
z provozu po železnici 131 v souladu s ustanovením § 77 zák. č. 258/2000 Sb. 

Odůvodnění pořizovatelem: 

Požadavek dotčeného orgánu na úseku ochrany veřejného zdraví byl dokumentací pro veřejné projednání respektován a 
to stanovením podmínky v textové části VÝROKU v kapitole „F.1 Podmínky pro využití a prostorové uspořádání ploch 
s rozdílným způsobem využití“, kde u ploch „BI – bydlení příměstské“ byla pro plochu 20-Z stanovena podmínečně 
přípustná podmínka – „v ploše 20-Z: bydlení a další činnosti se stanovenými hygienickými limity hladin hluku pouze za 
podmínky splnění hygienických limitů hladin hluku v souladu s platnými právními předpisy. 

2. Městský úřad Bílina, odbor SÚ a ŽP, státní památková péče: 

Č.j.: MUBI  32480/2018 ze dne14.08.2018 

Úplné znění nebo významná část podání:  

Na základě ustanovení § 4 odst. 2 stavebního zákona, vydává Městský úřad Bílina, Odbor stavební úřad a životní 
prostředí - Státní památková péče, jako dotčený orgán ve věci památkové péče, podle § 29 odst. 2 písm. c) zákona 
č. 20/1987 Sb., památkového zákona, v platném znění, toto stanovisko:  

Na řešeném území se nachází tyto nemovité kulturní památky: 

Křemýž: 

▪ Kostel sv. Petra (r.č.  43318/5-2698), zámek (r.č.  42368/5-2697). 

▪ Ohníč – Dolánky: soubor mlýnů (r.č.  42363/8-2696), kaple (r.č.  43376/5-2695). 

▪ Území s archeologickými nálezy (ÚAN) Řešené území je územím s archeologickými nálezy kategorie III. ÚAN je 
limitem v tom smyslu, že veškerou stavební činnost je třeba dle ust. § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péče, ve znění pozdějších předpisů ohlašovat Archeologickému ústavu Akademie věd ČR.  

Městský úřad v Bílině, Odbor stavební úřad a životní prostředí - Státní památková péče konstatuje, že předložený 
návrh Územního plánu Ohníč je přípustný za podmínky:   
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1. Pro plochy označené 73 - P a 74 - P v sídle Křemýž nelze připustit využití jako plochy pro hromadné a skupinové 
garáže. 

ODŮVODNĚNÍ: 

Dne 22.06.2018 přijal Městský úřad Bílina, Odbor stavební úřad a životní prostředí – Státní památkové žádost o 
vydání stanoviska k výše uvedené územně plánovací dokumentaci. Dne 16.07.2018 požádal správní orgán 
Národní památkový ústav územní odborné pracoviště Ústí nad Labem (dále jen „NPÚ“) o vydání jejich odborného 
písemného vyjádření. NPÚ žádost obdržel dne 17.07.2018, tato skutečnost je doložena doručenkou, která je 
součástí spisu. V průběhu lhůty, kterou stanovil pořizovatel ÚP správní orgán vyjádření NPÚ neobdržel, a tak 
stanovisko vydal. K pozdě zaslaným stanoviskům pořizovatel nepřihlíží.   

Návrh územního plánu respektuje historický charakter a uspořádání sídel a chrání jejich kulturně historické 
hodnoty – nemovité kulturní památky nacházející se v řešeném území a jejich prostředí. Vyzdvihnout je třeba 
zásadu koncepce rozvoje, která chrání kompoziční osu mezi zámkem v Křemýži a bývalým loveckým zámkem 
Tuchlov a nepřipustit její narušení umístěním jakýchkoliv nadzemních staveb podél cesty mezi sídly. Dále státní 
památková péče kvituje obnovení historické cesty (ulice) z návsi k zámku v Křemýži.     

Ad podmínka 1: Plochy označené jako 73 - P a 74 - P se nacházejí mezi zámkem a návsí obce s kostelem. Základní 
koncepcí ochrany a rozvoje hodnot území obce Ohníč je dle předloženého návrhu územního plánu respektovat 
architektonické a historické hodnoty nemovitých kulturních památek na území obce při doplňování nových 
staveb v blízkosti kulturních památek, z těchto hodnot vycházet a maximálně se jim přizpůsobovat. Výše uvedené 
plochy jsou charakterizované jako plochy smíšené obytné venkovské s přípustným využitím vedle hlavního také 
pro parkoviště hromadné a skupinové garáže sloužící uživatelům jak dané plochy, tak širšího okolí. Takové využití 
vidí státní památková péče pro toto místo jako nevhodné. Umístění hromadných nebo skupinových garáží v 
prostoru před zámkem by negativně ovlivnilo pohledové vazby na tuto kulturní památku a současně dominantu 
obce. Zároveň by jistě stavby takového tytu působily rušivě i v celkové tradiční struktuře tohoto vesnického sídla. 
Kvůli absenci plošné ochrany (prostředí kostela a zámku se charakterem takovému území ovšem blíží) považuje 
státní památková péče za důležité tuto regulaci ošetřit v územně plánovací dokumentaci. 

Odůvodnění pořizovatelem: 

Územní plán respektuje uvedené nemovité kulturní památky (NKP) jak v textové, tak grafické části (koordinačním 
výkrese) územního plánu. 

Celé území je územím s archeologickými nálezy kategorie III. 

Požadavek na úpravu územního plánu vyplývající ze stanoviska orgánu SPP: 

Vzhledem k nesouhlasu orgánu SPP s možností umístění hromadného parkoviště nebo skupinových garáží v plochách 73-
P a 74-P byla z regulativů ploch „SV – PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ VENKOVSKÉ“, na kterých jsou plochy 73-P a 74-P 
vymezeny, zcela vypuštěna možnost umísťování hromadných, skupinových a podzemních garáží. 

3. Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství: 

JID: 2602/ZPZ/2018/UP-066 ze dne 22.08.2018 

Úplné znění nebo významná část podání:  

Ochrana ovzduší 

Krajský úřad Ústeckého kraje vydává stanovisko k územnímu plánu a k regulačnímu plánu v souladu s § 11 odst. 
2 písm. a) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). 

Krajský úřad Ústeckého kraje upozorňuje na povinnost plnění imisních limitů pro ochranu zdraví lidí dle přílohy 
č. 1 zákona. Tento požadavek má přímou vazbu na využití území pro průmyslové a zemědělské účely (rozvojové 
lokality). 

Odůvodnění pořizovatelem: 

Bez připomínek. Bereme na vědomí. 

Návrh ÚP respektuje  povinnost plnění imisních limitů pro ochranu zdraví lidí dle přílohy č. 1 zákona č. 201/2012 Sb., o 
ohraně ovzduší, v platném znění, které mají přímou vazbu na využití území pro průmyslové a zemědělské účely (rozvojové 
lokality). 
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Ochrana přírody a krajiny 

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako dotčený orgán ochrany přírody a 
krajiny příslušný k vydávání stanovisek k územním plánům podle § 77a odst. 4 písm. x) zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), a to z hlediska všech zájmů 
chráněných tímto zákonem (není-li příslušný jiný orgán ochrany přírody) sděluje k návrhu územního plánu obce 
Ohníč následující:   

Krajský úřad vydal samostatné stanovisko podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
pod čj. 3022/ZPZ/2017/N-2722, JID 124837/2017/ KUUK ze dne 28. 7. 2017, v němž vyloučil významný vliv 
návrhu na území evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí. 

Návrhem ÚP nebudou dotčena maloplošná zvláště chráněná území ani jejich ochranná pásma. Území 
zpracované v Návrhu ÚP nezasahuje do žádné oblasti zahrnuté do soustavy NATURA 2000, ani do regionálního 
prvku ÚSES.  

V rámci vymezeného LBC 2 Na pískách na lokalitě označené jako 146-K a jejím okolí evidujeme výskyt zvláště 
chráněného druhu hlaváčku jarního (Adonis vernalis). Jedná se o stepní nelesní druh rostliny, z toho důvodu 
upozorňujeme na nebezpečí nevhodného zarůstání či zalesnění ploch s výskytem tohoto druhu.  

V okolí návrhové plochy 48-Z evidujeme výskyt zvláště chráněného druhu lilie zlatohlavá (Lilium martagon). 
Upozorňujeme, že v případě nezbytnosti zásahů do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů, v souvislosti 
s plánovanou zastavitelností území (tj. skrývka a deponie zemin, kácení dřevin apod.) je nutné v souladu s § 56 
zákona požádat orgán ochrany přírody (krajský úřad) o povolení výjimky ze základních podmínek ochrany pro 
zvláště chráněné druhy na lokalitu přímo vázané (zjištěné aktuálním průzkumem). Tuto výjimku lze povolit z 
důvodů taxativně uvedených v § 56 odst. 2 zákona pouze v případě převahy jiného veřejného zájmu nad zájmy 
ochrany přírody; naplnění těchto důvodů i převahu jiného veřejného zájmu je pak nutné prokázat ve správním 
řízení. 

Odůvodnění pořizovatelem: 

Krajský úřad vydal samostatné stanovisko podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, pod čj. 
3022/ZPZ/2017/N-2722, JID 124837/2017/ KUUK ze dne 28. 7. 2017, v němž vyloučil významný vliv návrhu na území 
evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí. 

Ad (1) Návrhem ÚP nebudou dotčena maloplošná zvláště chráněná území ani jejich ochranná pásma. Území 
zpracované v Návrhu ÚP nezasahuje do žádné oblasti zahrnuté do soustavy NATURA 2000, ani do regionálního 
prvku ÚSES. 

Ad (2) V textové části VÝROK  byla u biokoridoru LBC 2 stanoveno:  „zajištění podmínek pro výskyt zvláště chráněného 
druhu hlaváčku jarního (Adoris vernalis)“ . 

Ad (3) Do textové části VÝROKU k plochám „PV – veřejná prostranství“ byla pro plochu 48-Z stanovena podmíněně 
přípustná podmínka:  „při realizaci cesty v ploše 48-Z respektovat zájmy ochrany přírody spočívající ve výskytu 
zvláště chráněného druhu lilie zlatohlavé (Lilium martagon)“. 

Vodní hospodářství 

Krajský úřad Ústeckého kraje není podle § 107 odst. 1 písm. a) zák.č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, úřadem příslušným k vydání stanoviska k územně plánovací 
dokumentaci obcí.  

Odůvodnění pořizovatelem: 

Krajský úřad Ústeckého není úřadem příslušným k vydání stanoviska k územně plánovací dokumentaci obcí. V souladu s 
§106 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) je příslušným dotčeným orgánem Městský úřad Bílina.  

Státní správa lesů 

Krajský úřad Ústeckého kraje v souladu s § 48a odst. 2 písm. a) zákona č.289/1995 Sb., o lesích a o změně a 
doplnění některých zákonů (lesní zákon), je příslušným orgánem státní správy lesů k vydání stanoviska k 
územně plánovací dokumentaci, neboť v návrhu územního plánu Ohníč - společné projednání je uvedeno 
dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa rekreační stavbou cyklostezkou.  

Souhlasíme s návrhem územního plánu pro všechny stavby cyklostezek LPF01 41-Z, LPF02 46-Z, LPF03 50-Z, 
LPF04 51b-Z, LPF05 52-Z, LPF06 53-Z, LPF07 54-Z, LPF08 55b-Z, LPF09 56-Z a změnu využití LPF10 110-K. 
Upozorňujeme na nesoulad označení LPF10 110-K v tabulce vyhodnocení předpokládaných důsledků 
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vymezení ploch změn na PUPFL I.2.2.1 a v odůvodnění předpokládaných záborů PUPFL plochami změn I.2.3.1, 
kde se uvádí LPF10 110-Z. 

Odůvodnění pořizovatelem: 

Bez připomínek. Bereme na vědomí. 

V textové části ODŮVODNĚNÍ v příloze č. 2 - Tabulka vyhodnocení předpokládaných důsledků   vymezení ploch změn na 
ZPF bylo opraveno chybné označení plochy   LPF10 110-Z. na LPF 110-K. 

Posuzování vlivů na životní prostředí 

Krajský úřad Ústeckého kraje jako příslušný úřad z hlediska posuzování vlivů koncepce na životní prostředí dle 
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), 
vydal k návrhu zadání Územního plánu Ohníč samostatné stanovisko č. j. 3025/ZPZ/2017/SEA ze dne 28. 7. 
2017, ve kterém nepožaduje posouzení vlivů ÚP na životní prostředí. 

Odůvodnění pořizovatelem: 

Krajský úřad Ústeckého kraje vydal k návrhu zadání Územního plánu Ohníč samostatné stanovisko č. j. 
3025/ZPZ/2017/SEA ze dne 28. 7. 2017, ve kterém nepožaduje posouzení vlivů ÚP na životní prostředí. Změny v návrhu 
ÚP nestanoví rámec pro umístění záměrů podléhajících posouzení vlivů na životní prostředí (SEA) podle ZPV. 

Prevence závažných havárií 

V daném území se nenachází žádné zařízení (objekt) zařazené dle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných 
havárií, ve znění pozdějších přepisů. Z výše uvedeného důvodu nejsme dotčeným správním úřadem. 

Odůvodnění pořizovatelem: 

Není dotčeným orgánem. Bereme na vědomí. 

Ochrana zemědělského půdního fondu 

Jako dotčený orgán z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF) podle § 17a písm. a) zákona 
č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona), 
vydáváme podle § 5 odst. 2 zákona následující stanovisko: 

1) Předmětem návrhu je i stanovení podmínek využití ploch NZ a NZt, jež jsou vymezeny m.j. na pozemcích 
zemědělského půdního fondu. S návrhem podmínek využití ploch NZ a NZt nelze souhlasit z níže uvedených 
důvodů. Z hlediska zájmů chráněných zákonem je podstatné, jakým způsobem se možné záměry (možné podle 
podmínek využití) dotknou zásad ochrany ZPF a zda budoucí záměry mohou vyvolat potřebu záboru zemědělské 
půdy. S ohledem na stanovené podmínky využití je zřejmé, že postupy podle § 9 zákona budou uplatňovány 
právě pro případy většiny využití podle stanovených podmínek, tzn. bude docházet k nezemědělskému využití 
zemědělské půdy. Z těchto důvodů musí být tyto plochy vyhodnoceny ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 zákona. 
Upozorňujeme však, že plochy jsou vymezeny ve volné krajině paušálně mimo zastavěné území, plochy s 
návrhem jiného využití a lesní pozemky. Takové vymezení s možnostmi využití podle stanovených podmínek v 
návrhu nelze považovat za nezbytné podle zásad ochrany ZPF podle § 4 odst. 1 a 2 zákona. Pro neznalost 
konkrétního území, kde se využití představující důsledky na pozemky ZPF předpokládá, nelze prakticky 
vyhodnotit důsledky podle § 5 odst. 1 s využitím přílohy č. 3 k vyhlášce č. 13/1994 Sb., kterou se upravují 
některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu zákona vyhodnotit. Tam, kde se na pozemcích ZPF 
předpokládá jiné využití, než je využitím pozemků ZPF (§ 1 zákona), je nutné plochy jednoznačně vymezit a 
vyhodnotit v souladu s § 5 odst. 1 zákona. 

2) Na pozemcích ZPF, kde se nepředpokládá jiné využití, doporučujeme vymezit plochy zemědělské s využitím 
podle § § 14 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Použití § 18 odst. 5 
stavebního zákona tímto není dotčeno. 

3) K návrhu ploch 25b-Z, 26-Z, 27-Z pro bydlení a 60-Z pro veřejná prostranství uvádíme následující. Plochy jsou 
navrženy na pozemcích ZPF v rozsahu celkem 2 ha, z většiny na půdách zařazených do IV. třídy ochrany (1,97 
ha), což jsou půdy s podprůměrnou produkční schopností, z malé části na nejcennějších půdách zařazených do 
I. třídy ochrany (0,09 ha). V současné době jsou pozemky obhospodařovány, na ploše 26-Z je orná půda a na 
ploše 27-Z je trvalý travní porost. Návrh ploch nemá žádné jasné hranice, lomové body ploch nejsou nijak 
rozeznatelné, v terénu může být tedy vymezení rozsahu plochy značně problematické. Jelikož z návrhu musí 
být v souladu s § 37 odst. 2 zákona, č. 500/2004 Sb., správní řád, zřejmé, v jakém rozsahu jsou plochy 
navrhovány, měly by být hranice ploch rozpoznatelné. Využitím plochy 26-Z by navíc došlo k vytvoření enklávy 
špatně obhospodařovatelného zemědělského pozemku severozápadně mezi plochou a komunikací a lesem. 
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Zhoršené vlastnosti tvarem pro obhospodařování by měl i pozemek kolem ploch 25b-Z, 27-Z a konce cesty 60-
Z. Takový návrh je v rozporu se zásadou ochrany ZPF podle § 4 odst. 1 písm. c) zákona, podle které nemá 
docházet ke zbytečnému narušení organizace zemědělského půdního fondu. Navíc je návrh ploch 25b-Z, 26-Z 
a 27-Z zdůvodněn m.j. plánovanou polní cestou, jež je navržena plánem společného zařízení pro zajištění 
obsluhy zemědělských pozemků. V odůvodnění je uvedeno: „Nový ÚP Křemýž celou navrhovanou hlavní polní 
cestu C25 povyšuje na novou ulici, která by jednak zajistila dopravní obsluhu rodinných domů stavěných 
postupně v druhé řadě na velkých zahradách na jihozápadním okraji Křemýže a umožnila by zároveň obsluhu 
nově vymezených ploch 26-Z, 27-Z a 25a-P a 25b-Z. Tím by došlo k výhodnému oboustrannému obestavení této 
nové ulice.“ Uvádíme, že uvedený důvod je irelevantní, jelikož plán společných zařízení a následná případná 
realizace polní cesty se řídí zákonem 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech (dále 
zákonem o pozemkových úpravách), podle kterého předmět plánu společného zařízení není předmětem řízení 
o souhlasu s odnětím půdy ze ZPF podle § 9 zákona, a rozhodnutí o pozemkové úpravě nahrazuje rozhodování 
stavebního úřadu. Předmět plánu společného zařízení je uveden v zákoně o pozemkových úpravách, 
předmětem nejsou účelové komunikace pro rodinné domy. Upozorňujeme, že komunikace řešená v 
pozemkových úpravách bude mít zřejmě parametry pro účel zpřístupnění zemědělských pozemků pro techniku 
pro obhospodařování, nikoli pro účel zpřístupnění rodinných domů ani vybudování další infrastruktury pro 
rodinné domy. Účelová komunikace pro zpřístupnění parcel pro budoucí rodinné domy by byla povolovaná v 
jiném režimu a podle jiných zákonů. Územní plán nemůže tedy zdůvodňovat vymezení ploch pro bydlení 
plánovanou účelovou komunikací pro zpřístupnění zemědělských pozemků za účelem hospodaření. 

Z uvedených důvodů nelze shledat návrh ploch za nezbytný podle § 4 odst. 1 a 2 zákona, tudíž s ním 
nesouhlasíme. 

4) Návrh plochy 61-Z je zdůvodněn vymezením pro obnovu historické cesty mezi Křemýží a Husovým vrchem v 
Hostomicích. Není však uveden důvod rozšíření této plochy ve své jižní části. Požadujeme prověřit nezbytnost 
návrhu v této části na pozemku p.č. 40/12 k.ú. Křemýž (§ 4 zákona). V souvislosti s tímto požadujeme prověřit 
nezbytnost návrhu plochy 152-K. Ačkoli není návrh v tomto bodě vyhodnocen z hlediska předpokládaných 
důsledků navrhovaného řešení na pozemky ZPF, jelikož se jedná o návrh součásti ÚSES, nepovažujeme návrh 
této plochy za opodstatněný. Plocha byla v nedávné minulosti obhospodařována jako trvalý travní porost, nic 
nenasvědčuje výraznému zhoršení podmínek pro budoucí zemědělské využití a z dokumentace nevyplývá 
důvod navrhované změny. V souladu se zásadami ochrany ZPF podle § 4 odst. 1 a 2 zákona požadujeme prověřit 
nezbytnost návrhu v těchto bodech. 

5) Plocha 58-Z je navržena tak, že by realizací cesty vznikl špatně obhospodařovatelný pruh zemědělské půdy při 
severní části cesty (podle hranic parcel), což odporuje zásadám ochrany ZPF podle § 4 odst. 1 písm. c) zákona. 
Návrh plochy požadujeme upravit, nebo vyřešit vznikající enklávu. Na pruhu zemědělského pozemku je také 
možné vymezit plochu pro zeleň (např. NK), která se ve skutečnosti na řešené enklávě nachází. Plochu je pak 
nutné vyhodnotit z hlediska předpokládaných důsledků na ZPF. Takové řešení se jeví z pohledu ochrany ZPF 
jako nejvýhodnější vzhledem k současnému využívání plochy cesty pro pojezdy techniky a existenci zeleného 
pruhu. 

6) S návrhem plochy 20-Z, jež je vymezena na půdách zařazených do II. třídy ochrany v rozsahu 0,21 ha (celková 
plocha 0,32 ha) lze souhlasit. Návrh plochy je umístěn na pozemky, jež nejsou zemědělsky obhospodařovány, 
pro jejich tvar, velikost a umístění mezi komunikacemi a lesem ve svahu by zde bylo hospodaření obtížné. 
Vzhledem k umístění plochy v návaznosti na stávající zástavbu bytových domů a při křižovatce cest se jeví návrh 
pro bydlení v tomto místě jako nejvýhodnější z hlediska ochrany ZPF. Návrh lze shledat jako opodstatněný v 
souladu se zásadami ochrany ZPF podle § 4 odst. 1 a 2 zákona, návrh rozvoje bydlení v lokalitě na této ploše lze 
shledat jako převažující veřejný zájem nad zájmem ochrany ZPF, tedy v souladu s § 4 odst. 3 zákona. Pouze 
požadujeme dořešit východní část pozemku p.č. 210/12 k.ú. Ohníč tak, aby nevznikala neobhospodařovatelná 
enkláva zemědělské půdy mezi lesem a komunikací, což odporuje § 4 odst. 1 písm. c) zákona. 

7) Návrh plochy 18-P není sice vyhodnocen z hlediska předpokládaných důsledků na ZPF pro vymezení jako plochy 
přestavby, jedná se však také o pozemky zahrad, jež jsou součástí zemědělského půdního fondu. Na pozemcích 
se nachází stavby neevidované v katastru nemovitostí. Plocha je vymezena na půdách ve II. třídě ochrany. S 
návrhem plochy ze shodných důvodů jako u plochy 20-Z souhlasíme. 

8) Plocha 21-Z pro bydlení je navržena na půdách zařazených do II. třídy ochrany v rozsahu 0,5 ha, celková plocha 
je 0,73 ha. Plocha je umístěna v návaznosti na plochu pro bydlení 18-P. V současné době je pozemek zemědělsky 
obhospodařován jako trvalý travní porost a je součástí většího půdního bloku. Vzhledem k tomu, že v lokalitě 
Karolina jsou vymezeny jiné a z hlediska ochrany ZPF výhodnější plochy umožňující shodné využití v rozsahu 
celkem 1,36 ha (19-P 0,6288 ha, 18-P 0,4039 ha, 20-Z 0,3278 ha), nelze u návrhu plochy 21-Z konstatovat 
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převažující veřejný zájem nad ochranou ZPF. Z uvedených důvodů konstatujeme, že návrh plochy 21-Z odporuje 
zásadám ochrany ZPF podle § 4 odst. 3 zákona a nelze jej považovat za nezbytný podle § 4 odst. 1 a 2 zákona. 

9) S návrhem plochy 85-Z pro drobnou a řemeslnou výrobu v rozsahu 0,6229 ha (na půdách v I. třídě ochrany 0,6 
ha) lze souhlasit. Plocha je umístěna na pozemek, který není v současné době pro zemědělství využíván a 
vzhledem k umístění se jeví jako nejvýhodnější pro uvažované využití. Návrh plochy lze shledat v nezbytném 
rozsahu, tedy v souladu se zásadami ochrany ZPF podle § 4 odst. 1 a 2 zákona, účel využití lze v tomto případě 
považovat za převažující zájem nad zájmem ochrany ZPF, tedy v souladu s § 4 odst. 3 zákona. 

10) Doporučujeme prověřit reálnost využití navrhované plochy 131-K v rámci RBK 564, jelikož plocha je umístěna v 
místě těžby, aby návrh neodporoval schválenému plánu rekultivace. 

11) S návrhem ostatních ploch souhlasíme, jejich vymezení lze shledat v souladu se zásadami ochrany ZPF podle § 
4 zákona. Plochy krajinné zeleně většinou korespondují se stávajícím stavem na pozemku, hospodaření na nich 
by bylo ztížené. Plochy většinou rozšiřují zeleň nebo lesní celky. Zastavitelné plochy doplňují stávající zástavbu, 
většinou se jedná o proluky při zástavbě nebo u komunikací. U návrhu ploch na půdách zařazených do I. a II. 
třídy ochrany (62-Z, 64-Z, 65-Z, 101-K, 159-K, 160-K, 80-Z) lze podle odůvodnění a účelu vymezení shledat 
převažující veřejný zájem nad zájmem ochrany ZPF (§ 4 odst. 3 zákona). U plochy 51b-Z se jedná o minimální 
rozsah plánovaného záboru na půdách ve II. třídě ochrany, plocha je vymezena pro komunikaci, z odůvodnění 
vyplývá převažující veřejný zájem nad zájmem ochrany ZPF, tedy s návrhem souhlasíme. 

12) S návrhem koridoru 01-X souhlasíme, koridor sice vede přes pozemky s půdami zařazenými do I. a II. třídy 
ochrany, účel vymezení pro páteřní nadregionální cyklostezku Bělská – Podkrušnohorská stezka je však v těchto 
místech logický. Skutečný rozsah záboru pozemků ZPF pro realizaci cyklostezky se očekává výrazně menší. 
Koridor je vymezen podél řeky Bíliny, neprotíná větší zemědělské celky a nezpůsobuje tak nadbytečnou 
fragmentaci pozemků ZPF, které jsou zemědělsky obhospodařované. Návrh lze i vzhledem k odůvodnění v 
dokumentaci shledat jako nezbytný v souladu se zásadami ochrany ZPF podle § 4 odst. 1, 2 a 3 zákona. 

13) U plochy 64-Z požadujeme upravit odůvodnění z hlediska důsledků na ZPF v uvedení, na jakých půdách jaké 
kvality je plocha vymezena. Údaje v textu se rozchází s údaji v grafické a tabulkové části vyhodnocení. 

Odůvodnění pořizovatelem: 

Ad (1) Na základě dohody s KUUK (viz níže stanovisko č.j: KUUK/033828/2020 ze dne 18. 2. 2020) byla 
z  regulativů ploch NZ a NZt  vypuštěna vybraná nezemědělská využití, zejména pak stavby a zařízení pro 
myslivost či pozemky určené k plnění funkcí lesa, sady, parky, ochranná a izolační zeleň, okrasná zeleň atp. 
Přípustné využití dle doporučení stanoviska převzato z § 14 odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb. 

Ad (2) Na základě dohody s KUUK (viz níže stanovisko č.j: stanovisko č.j: KUUK/033828/2020 ze dne 18. 2. 
2020) byla konstrukce vyloučení vybraných staveb dle §18 odst. 5 stavebního zákona v plochách 
v nezastavěném území  převedena do roviny „nepřípustnosti“. Stavby přípustné dle § 18 odst. 5 SZ,  jejichž 
umístění ÚP Ohníč vylučuje, jsou nově zásadně uvedeny v nepřípustném využití (má vazbu i na kapitolu E ÚP 
Ohníč).  

Ad (3) Orgán ochrany ZPF vyjádřil svůj nesouhlas: „Návrh ploch nemá žádné jasné hranice, lomové body ploch 
nejsou nijak rozeznatelné, v terénu může být tedy vymezení rozsahu plochy značně problematické“.  Územní 
plán stanovuje základní koncepci rozvoje území formou vymezení zastavitelných ploch, jejichž hranice v případě 
rozsáhlých pozemků nemusí kopírovat hranice pozemku dle KN, ale mohou  vést v poloze, která je odvozena od 
navrženého rozvojového záměru. V takovém případě není možné vycházet z lomových bodů nebo orientačních 
bodu v krajině. Grafická část územního plánu je v souladu s §20a stavebního zákona zpracována ve strojově 
čitelném formátu, který umožňuje získat z tohoto datového souboru konkrétní informace potřebné pro 

vymezení dotčených ploch ve volné krajině   vlastníkovy dotčených pozemku je tedy možné v případě zájmu 
předat  datový soubor v požadovaném formátu pro zpracování geometrického plánu či projektové 
dokumentace. Geometrický plán, který je součástí návrhu na dělení pozemků musí být schválen úřadem 
územního plánování.  

Na základě dohody s KUUK (viz níže stanovisko č.j:  stanovisko č.j: KUUK/033828/2020 ze dne 18. 2. 2020) 
bylo doplněno a zpřesněno odůvodnění vymezení záborů ZPF plochami 26-Z, 25b-Z, 27-Z a 60-Z. Plocha 26-Z 
byla na svém západním okraji zvětšena až k cestě, aby nevznikal neobhospodařovatelný kout ZPF. Plochy 27-Z 
a 60-Z v jihovýchodním rohu zarovnány tak, aby nevznikal těžko přístupný kout ZPF. 

Ad (4) Obnova komunikace 61-Z je převzata do ÚP ze schváleného PSZ Křemýž včetně rozšíření (obratiště) na 
části p.p.č. 40/12, k.ú. Křemýž. Tato komunikace bude navazovat na komunikaci, která bude obnovena v rámci 
PSZ v k.ú. Hostomice.  Plocha 152-K je součástí regionálního biocentra 1698, které je v návrhu ÚP Ohníč 
zpřesněno z nadřazené ÚPD ÚK. Se souhlasem orgánu ZPF   Na základě dohody s KUUK (viz níže stanovisko č.j:  
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stanovisko č.j: KUUK/033828/2020 ze dne 18. 2. 2020)  plocha 61-Z zůstane vymezená v navrženém rozsahu. 
U plochy je stanoveno, že je určena pro obsluhu zemědělských strojů. Využití je zúženo podle pozemkové úpravy, 
jež se zpracovává a kterou je vymezení plochy odůvodněno. 

Ad (5) Enkláva vznikla vymezením cesty 58-Z byla  zahrnuta do koridoru této cesty.. 

Ad (6) Zbytkový pruh stabilizované plochy NZt mezi plochou 20-Z, lesem a cestou podél železniční trati 
vymezen jako součást plochy 20-Z. 

Ad (7) KUUK souhlasí s vymezení plochy 18-Z. Plocha je součástí intravilánu z roku 1966 a nevztahuje se na ní 
podmínka vyhodnocení z hlediska záboru ZPF.   

Ad (8) Na základě dohody s KÚÚK (viz stanovisko č.j.:  KUUK/135205/2019/ZPZ// 12. 11. 2019) zůstává 
plocha 21-Z vymezena v nezměněném rozsahu. Důvodem je skutečnost, že je tato plocha  jediná zastavitelná 
ploch pro bydlení v celém sídle Ohníč. Je to jediná souvislá plocha pro možný koncentrovaný „developerský“ 
rozvoj obytné zástavby, všechny další plochy změn pro bydlení v Ohníči jsou plošně poměrně malé a jedná se ve 
většině případů o výplně proluk ve stávající zástavbě, bez možnosti větší koncentrovanější investice. Ohníč je 
přitom hlavní sídlo obce Ohníč, kde je nezbytné přednostně podporovat rozvoj bydlení, jako prevenci před 
smršťováním tohoto hlavního sídla, dále z důvodu udržitelnosti veřejných infrastruktur (ČOV, MŠ, pošta atp.) a 
z důvodu zachování sociální soudržnosti sídla Ohníč. V Ohníči je koncentrace poměrně velkých zaměstnavatelů 
(HET, Skatt), s ohledem na zajištění optimálních podmínek dostupnosti práce v obci je vhodné podporovat rozvoj 
bydlení v návaznosti, resp. v pěší docházkové vzdálenosti ploch generujících pracovní příležitosti. Sídlo Ohníč 
nemá jiný disponibilní rozvojový směr, než na sever, nad část sídla Karolina. Ze západu, jihu a východu je 
zástavba obce obklopená lesy a navíc geomorfologicky velmi náročným terénem, severním okrajem jádrové 
části sídla Ohníč je pak limitováno nivou řeky Bíliny a železniční tratí. Zbývá tak rozvoj podél severního okraje 
Karoliny. 

Ad (9) KUUK souhlasí s vymezením plochy 85-Z 

Ad (10) Vymezením plochy 131-K dochází k založení chybějícího článku  regionálního biokoridoru RBK 564. 
Jedná se o zpřesnění, které vychází z nadřazené územně plánovací dokumentace Zásad územního rozvoje ÚK.   

Ad (11) S návrhem ostatních ploch KUUK souhlasí.  

Ad (12) KUUK souhlasí s vymezením koridoru 01-X. 

Ad (13) Cesta 64-Z nebude realizována v rámci Plánu společných zařízení. Obec Ohníč nemá zájem komunikaci 
realizovat. Není předpoklad, že by komunikace byla využívána. Komunikace 64-Z byla z návrhu ÚP vypuštěna. 

Ochrana zemědělského půdního fondu 

NOVÉ STANOVISKO č.j.: KUUK/131757/2019/ZPZ/UP-120 ze dne 12.11.2019 

Úplné znění nebo významná část podání: 

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství obdržel dne 27.9.2019 od Městského 
úřadu Bílina žádost o posouzení upravené dokumentace územního plánu Ohníč. Úpravy jsou provedeny na 
základě stanoviska zdejšího orgánu ochrany zemědělského půdního fondu k návrhu ke společnému projednání 
(č.j. 2602/ZPZ/2018/UP-066, ze dne 22.8.2018). Jako podklady bylo doloženo: návrh hlavního výkresu, návrhu 
textu výroku, návrh textu výroku s revizemi (se změnami oproti dokumentaci ke společnému projednání), 
stručný komentář k jednotlivým úpravám. 

Jako dotčený orgán z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF) podle §17a písm. a) zákona 
č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona), 
vydáváme podle § 5 odst. 2 zákona k upravenému návrhu následující stanovisko: 

1) Předmětem úpravy návrhu je stanovení podmínek využití ploch NZ a NZt, jež jsou vymezeny m.j. na pozemcích 
zemědělského půdního fondu. Nelze souhlasit s výčtem podmíněně přípustného využití, jelikož se jedná o 
využití, jež není v souladu s využitím pozemků ZPF podle § 1 zákona (převážně stavby). Jedná se o citované 
využití z § 18 odst. 5 stavebního zákona, přičemž i podmínka pro výčet využití je uvedena ve stavebním zákoně. 
Takové využití lze v souladu se stavebním zákonem pouze omezit, nikoli přímo v zemědělské ploše takové 
využití stanovit. Využití představuje důsledky na pozemky ZPF a takové plochy by pak nutně musely být podle 
§ 5 odst. 1 zákona vyhodnoceny a zdůvodněny. Z podmíněně přípustného využití požadujeme výčet odstranit, 
možnost využití § 18 odst. 5 stavebního zákona tím nebude dotčena, avšak nelze takové obecné využití 
akceptovat na úrovni územního plánu, jelikož se na pozemcích ZPF nejeví jako nezbytné a opodstatněné, využití 
tak odporuje zásadám ochrany ZPF podle § 4 zákona. Z uvedeného vyplývá, že nepřípustné využití je v tomto 
případě v pořádku, jelikož využití z § 18 odst. 5 stavebního zákona jen omezuje. V plochách zemědělských 
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doporučujeme vymezit využití podle § § 14 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání 
území. 

2) Návrh ploch 25b-Z, 26-Z, 27-Z pro bydlení a 60-Z pro veřejná prostranství nebyl ve stanovisku k návrhu ke 
společnému projednání odsouhlasen. Nyní jsou plochy předloženy s drobnými úpravami tak, že plocha 26-Z je 
dotažena ke komunikaci a plocha 27-Z pro bydlení spolu s komunikací 60-Z jsou zaobleny tak, aby okolní 
pozemky mohly být nadále dobře využívány. Nebylo však předloženo upravené odůvodnění. Jelikož plocha 60-
Z pro komunikaci vychází z návrhu pozemkových úprav, které nejsou v současné době schváleny, navíc se má 
jednat o cestu zpřístupňující zemědělský pozemek a protierozní opatření, nejeví se jako vhodné kolem takové 
cesty navrhovat plochy pro bydlení. Navíc je v ploše umožněno výrazně širší využití (plocha PV), než vychází z 
pozemkových úprav, což není nijak dále odůvodněno. Dále je potřeba doložit odůvodnění umístění ploch 25b-
Z, 26-Z a 27-Z, ze kterého bude vyplývat nezbytnost umístění právě na pozemcích ZPF, když jsou navíc vymezeny 
kolem cesty určené pro zajištění hospodaření na okolních pozemcích. 

3) Návrh plochy 61-Z nebyl ve stanovisku k návrhu ke společnému projednání odsouhlasen. Nyní je předloženo 
doplnění odůvodnění: „Rozšíření plochy blízko RBC 1698 je převzaté k návrhu KPÚ a je vymezeno pro obratiště 
zemědělské techniky jako prevence ztužení části pozemku orné půdy při častém otáčení zemědělské techniky“. 
Avšak není jasné, z jakého důvodu se má zemědělská technika otáčet na tomto pozemku, když k hospodaření 
na orné půdě dochází na jiném pozemku opodál, na něm není dle leteckých snímků (ani v minulých letech) vidět 
koncentrované otáčení techniky. Navíc využití vymezené plochy PV umožňuje rozsáhlejší využití, jež jistě 
nevychází z pozemkové úpravy, která je nyní v procesu tvorby. Návrh tak není opodstatněný a odporuje 
zásadám ochrany ZPF podle § 4 zákona. 

4) K cestám, které mají být převzaty z pozemkové úpravy, doporučujeme přiřadit pouze takové využití, které je 
navrženo pozemkovou úpravou, protože takové již bylo v rámci pozemkových úprav projednáváno. 

5) K ploše 152-K je nyní uvedeno, že „plocha zůstává vymezená v navrženém rozsahu, je součástí ÚSES a není 
proto posuzována z hlediska potenciálního záboru ZPF. Bude doplněno odůvodnění vymezení plochy 152-K pro 
účely ÚSES“. Takové odůvodnění odporuje smyslu ochrany ZPF podle zákona. Samotný fakt, že plocha má být 
součástí ÚSES nemůže znamenat, že k ní nelze podle § 5 odst. 2 zákona uplatnit stanovisko. Vymezení plochy 
NK ve svých podmínkách využití obsahuje využití, jež převážně představuje důsledky na pozemky ZPF, dokonce 
i využití stavebního charakteru. Na straně 30 navrhovaného výroku jsou uvedena opatření pro RBC 1698, která 
prakticky představují udržování lučních porostů a zemědělské obhospodařování trvalých travních porostů sečí, 
případně pastvou. Takové využití odpovídá i druhu pozemků (trvalý travní porost) a odpovídá smyslu 
vymezování ploch zemědělských. Smyslem stanoviska zdejšího orgánu ochrany ZPF k návrhu ke společnému 
projednání je snaha vymezit na pozemcích takové využití, jež právě udrží zemědělské hospodaření, což je cílem 
ochrany ZPF podle zákona. Vymezení plochy NK se tak nejen nejeví jako opodstatněné podle § 4 zákona (důvody 
uvedeny ve stanovisku ze dne 22.8.2018), ale navíc odporuje i cíli vymezení prvku ÚSES, kterým je plocha nyní 
odůvodněna. Odůvodnění tak nemůže být shledáno jako relevantní.  

6) S úpravou ploch 58-Z a 20-Z souhlasíme, úprava byla provedena v souladu s vydaným stanoviskem ze dne 
22.8.2018. 

7) Návrh plochy 18-P je dle nyní doloženého komentáře umístěn v intravilánu z roku 1966, proto se jedná o součást 
zastavěného území. Dle metodiky není tedy plocha vyhodnocena z hlediska předpokládaných důsledků na ZPF, 
s tímto souhlasíme. 

8) K ploše 21-Z pro bydlení bylo v předloženém komentáři uvedeno odůvodnění vymezení plochy. Vzhledem ke 
konfiguraci terénu a omezení rozvoje bydlení protékající řekou Bílinou a obklopujícími lesy, lze s ohledem na 
odůvodnění považovat plochu za nezbytnou, kdy lze konstatovat převažující veřejný zájem na rozvoji sídla nad 
ochranou ZPF. Půdy zařazené do II. třídy ochrany jsou navíc v ploše zahrnuty pouze v části plochy, zbývající část 
plochy je tvořena půdami zařazenými do IV. třídy ochrany. Návrh nepředstavuje výraznou újmu nejkvalitnějších 
půd. Návrh tak lze považovat v souladu s § 4 zákona a souhlasíme s ním. 

9) Doporučení ohledně plochy 131-K a požadavek na úpravu vyhodnocení plochy 64-Z zůstává v platnosti. 

Odůvodnění pořizovatelem: 

Ad (1) Na základě dohody s KUUK (viz níže stanovisko č.j:  stanovisko č.j: KUUK/033828/2020 ze dne 18. 2. 
2020) byla z regulativů ploch NZ a NZt  vypuštěna vybraná nezemědělská využití, zejména pak stavby a zařízení 
pro myslivost či pozemky určené k plnění funkcí lesa, sady, parky, ochranná a izolační zeleň, okrasná zeleň atp. 
Přípustné využití dle doporučení stanoviska převzato z § 14 odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb. 

Ad (2) Na základě dohody s KUUK (viz níže stanovisko č.j:  stanovisko č.j: KUUK/033828/2020 ze dne 18. 2. 
2020) bylo doplněno a zpřesněno odůvodnění vymezení záborů ZPF plochami 26-Z, 25b-Z, 27-Z a 60-Z. Plocha 
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26-Z na svém západním okraji zvětšena až k cestě, aby nevznikal neobhospodařovatelný kout ZPF. Plochy 27-Z 
a 60-Z v jihovýchodním rohu zarovnány tak, aby nevznikal těžko přístupný kout ZPF. 

Ad (3) Obnova komunikace 61-Z je převzata do ÚP ze schváleného PSZ Křemýž včetně rozšíření (obratiště) na 
části p.p.č. 40/12, k.ú. Křemýž. Tato komunikace bude navazovat na komunikaci, která bude obnovena v rámci 
PSZ v k.ú. Hostomice.  Plocha 152-K je součástí regionálního biocentra 1698, které je v návrhu ÚP Ohníč zpřesěno 
z nadřazené ÚPD ÚK. Se souhlasem orgánu ZPF   Na základě dohody s KUUK (viz níže stanovisko č.j:  stanovisko 
č.j: KUUK/033828/2020 ze dne 18. 2. 2020)  plocha 61-Z zůstane vymezená v navrženém rozsahu.  U plochy je 
stanoveno, že je určena pro obsluhu zemědělských strojů. Využití je zúženo podle pozemkové úpravy, jež se 
zpracovává a kterou je vymezení plochy odůvodněno.  

Ad (4) Vymezení polních cest převzatých z pozemkových úprav  je v souladu s tímto dokumentem. 

Ad (5)  Na základě dohody s KUUK (viz níže stanovisko č.j: stanovisko č.j: KUUK/033828/2020 ze dne 18. 2. 
2020)  plocha 152-K zůstane vymezená v navrženém rozsahu.  Plocha je vymezena jako součást ÚSES, jedná se 
o svažitý pozemek, který lze jen obtížně obhospodařovat. Vzhledem k odůvodnění a umístění na půdách 
zařazených do V. třídy ochrany, lze návrh považovat v souladu s § 4 zákona, tedy s ním souhlasíme. 

Ad (6) Orgán ochrany ZPF souhlasí s úpravou ploch 58-Z a 20-Z. 

Ad (7) Orgán ochrany ZPF souhlasí s vymezením plochy 18-P.  

Ad (8) Orgán ochrany ZPF souhlasí s vymezením plochy 21-Z. 

Ad (9) Vymezením plochy 131-K dochází k založení chybějícího článku  regionálního biokoridoru RBK 564. 
Jedná se o zpřesnění, které vychází z nadřazené územně plánovací dokumentace Zásad územního rozvoje ÚK. 

Ochrana zemědělského půdního fondu 

NOVÉ STANOVISKO č.j.: KUUK/033828/2020 ze dne 18. 2. 2020 

Úplné znění nebo významná část podání: 

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství obdržel dne 
19.12.2019 od Městského úřadu Bílina žádost o posouzení druhé úpravy návrhu územního plánu Ohníč po 
společném projednání. Úpravy jsou provedeny na základě stanoviska zdejšího orgánu ochrany zemědělského 
půdního fondu k návrhu ke společnému projednání (č.j. 2602/ZPZ/2018/UP-066, ze dne 22.8.2018) a stanoviska 
k první úpravě (spis. zn. KUUK/131757/2019/ZPZ/UP-120, ze dne 12.11.2019). Podklady byly uloženy v digitální 
úschovně zdejšího úřadu: návrh hlavního výkresu, návrh textu výroku s revizemi (se změnami oproti 
dokumentaci v první úpravě), text odůvodnění, text "Vypořádání stanoviska KÚÚK z 12.11.2019". 

Jako dotčený orgán z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF) podle § 17a písm. a) zákona 
č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona), 
vydáváme podle § 5 odst. 2 zákona k upravenému návrhu následující stanovisko: 

1) Předmětem úpravy návrhu je stanovení podmínek využití ploch NZ a NZt. Podmínky využití byly změněny v 
souladu s vydaným stanoviskem ze dne 12.11.2019. S vymezením souhlasíme. 

2) Návrh ploch 25b-Z, 26-Z, 27-Z pro bydlení a 60-Z pro veřejná prostranství nebyl ve stanovisku k návrhu ke 
společnému projednání odsouhlasen. Nyní je předloženo upravené odůvodnění těchto ploch. Vzhledem k 
tomu, že plochy jsou vymezeny na půdách zařazených do IV. třídy ochrany (pouze okraj plochy 26-Z při 
komunikaci je na půdách v I. třídě ochrany, zde by však při vynechání zbyla enkláva malého 
neobhospodařovatelného pozemku), s přihlédnutím k řešení vynechání ploch pro bydlení na východní straně 
obce oproti platnému územnímu plánu a vzhledem k uvedenému odůvodnění s návrhem souhlasíme, avšak to 
za podmínky, že plochy nebudou kolidovat s pozemkovou úpravou, která je v procesu schvalování. Návrh ploch 
lze shledat v souladu s § 4 zákona. 

3) Návrh plochy 61-Z nebyl ve stanovisku k návrhu ke společnému projednání odsouhlasen. Nyní je plocha 
předložena s upravenými podmínkami využití. U plochy je stanoveno, že je určena pro obsluhu zemědělských 
strojů. Využití je zúženo podle pozemkové úpravy, jež se zpracovává a kterou je vymezení plochy odůvodněno. 
Vzhledem k uvedenému a vzhledem k  odůvodnění plochy v předložené dokumentaci s návrhem souhlasíme. 
Plochu lze považovat v souladu s § 4 zákona.  

4) U plochy 152-K bylo doplněno odůvodnění. Plocha je vymezena jako součást ÚSES, jedná se o svažitý pozemek, 
který lze jen obtížně obhospodařovat. Vzhledem k odůvodnění a umístění na půdách zařazených do V. třídy 
ochrany, lze návrh považovat v souladu s § 4 zákona, tedy s ním souhlasíme. 
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Odůvodnění pořizovatelem: 

Ad (1) Orgán ochrany ZPF souhlasí s vymezením podmínek využití ploch NZ – zemědělská půda a NZt – 
zemědělská půda – louky a extenzivní sady. 

Ad (2) Orgán ochrany ZPF souhlasí s vymezením ploch 25b-Z, 26-Z, 27-Z  a 60-Z. 

Ad (3) Orgán ochrany ZPF souhlasí s vymezením plochy 61-Z. 

Orgán ochrany ZPF souhlasí s vymezením plochy 152-Z 

4. Státní pozemkový úřad Teplice, KPÚ pro ÚK, Teplice 

Č.j.: SPU 337173/2018 ze dne 06.08.2018 

Úplné znění nebo významná část podání: 

Pozemkový úřad vydává k návrhu Územního plánu Ohníč v souladu s ustanovením § 19 písm. c) zákona č. 
139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě 
vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů toto stanovisko:  

V katastrálním území Ohníč byl zpracován a schválen návrh pozemkových úprav, jehož součástí je i plán 
společných zařízení, který obsahuje kromě jiného i opatření určená k realizaci. Pozemkový úřad požaduje, aby 
v územním plánu obce Ohníč byla tato opatření zachována včetně jejich umístění.  

V katastrálním území Křemýž probíhají pozemkové úpravy. Je schválen plán společných zařízení  
zastupitelstvem obce Ohníč a zpracovatel projektu pozemkových úprav firma Geodézie Ledeč nad Sázavou 
s.r.o., Koželská 225, 58401 Ledeč nad Sázavou, nyní navrhuje nové uspořádání pozemků. V průběhu zpracování 
návrhu nového uspořádání pozemků může dojít ke změnám v plánu společných zařízení z důvodu zajištění 
přístupu na nově navržené pozemky. Protože se však změny obvykle týkají doplňkových cest, žádáme o 
zachování umístění navržených účelových komunikací dle plánu společných zařízení.  

Pokud by se vyskytl požadavek na úpravu návrhu Územního plánu Ohníč, který by  vyžadoval změnu v plánu 
společných zařízení v k.ú. Křemýž, žádáme o jeho projednání se zpracovatelem pozemkových úprav, protože 
návrh nového uspořádání pozemků je rozpracován a projednáván s vlastníky. 

Odůvodnění pořizovatelem: 

Zpracování návrhu ÚP pro veřejné projednání a Plánu společných zařízení v rámci KoPÚ v k.ú. Křemýž probíhá 
v koordinaci. Závěry z jednání mezi pořizovatelem MěÚ Bílina a PÚ ÚK ze dne 6.3.19. a následně mezi pořizovatelem a 
obcí dne 27.03. 19  jsou  zapracovány do návrhu pro veřejné projednání. 

Státní pozemkový úřad Teplice, KPÚ pro ÚK, Teplice 

NOVÉ STANOVISKO: Č.j.: 433216/2018 ze dne 24.09.2018 

Č.j.: 1133/530/15 48865/ENV/15 ze dne 22.07.2015 

Úplné znění nebo významná část podání: 

V katastrálním území Ohníč a Křemýž jsou schválené plány společných zařízení. V k.ú. Ohníč chceme zahájit 
realizaci navržených opatření, kterou zamýšlíme financovat z dotačního Programu rozvoje venkova. Dotaci lze 
využít pouze na financování výstavby polních cest mimo zastavěné území. Z tohoto důvodu Vás žádáme o 
úpravu navržené hranice zastavěného území  v návrhu územního plánu obce Ohníč tak, aby se pozemek 
vymezený pro ostatní komunikaci nacházel mimo zastavěné území.  

V k ú. Ohníč jsou to pozemkové parcely číslo: 210/15 (cesta VPC12) 192/2   (cesta HPC10) 55/5     (cesta VPC20).  

Odůvodnění pořizovatelem: 

Hranice zastavěného území se v územním plánu vymezuje v souladu s §58 stavebního zákona. Do zastavěného území se 
zahrnují pozemky v intravilánu s výjimkou vinic, chmelnic, pozemků zemědělské půdy určených pro zajišťování speciální 

zemědělské výroby (zahradnictví) nebo pozemků přiléhajících k hranici intravilánu navrácených do orné půdy  hranice 
zastavěného území nemůže být vymezena na úkor zmenšení intravilánu. Vzhledem k tomuto zákonnému ustanovení není 
možné vyhovět požadavku Státního pozemkového úřadu na možnost úpravy hranice zastavěného území v návrhu 
Územního plánu Ohníč. 
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5. Obvodní báňský úřad Most 

Č.j.:SBS/19718/2018/OBÚ-04/1 ze dne 25.07.2018 

Úplné znění nebo významná část podání: 

Obvodní báňský úřad pro území kraje Ústeckého (dále též „OBU“) jako dotčený orgán podle ustanovení §15 
odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále též „horní zákon“), tímto vydává v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále též „stavební zákon“), 
souhlasné stanovisko s podmínkou: 

ke společnému jednání návrhu Územního plánu Ohníč dle § 50 odst. 2 stavebního zákona. 

Podmínka: 

• V textové části návrhu Územního plánu Ohníč požadujeme uvést dobývací prostory, výhradní ložiska a chráněná 
ložisková území v souladu s ustanovením § 17 odst. 5 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákona). 

ODŮVODNĚNÍ: 

Obvodní báňský úřad jako dotčený orgán při pořízení územního plánu vyhodnotil předložený návrh Územního 
plánu Ohníč ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 horního zákona z hlediska ochrany a využití nerostného 
bohatství. Na základě tohoto vyhodnocení s předloženým návrhem souhlasí se shora uvedenou podmínkou, 
protože požadavek zajištění ochrany nerostného bohatství byl řešen již v předchozím vyjádření OBU č.j. SBS 
22050/2017. 

Požadavek uvedení údajů o ložisku v textové části dosud nebyl proveden, proto bylo vydáno stanovisko 
s podmínkou. 

Konstatujeme, že v řešeném území se nachází: 

a) Výhradní ložiska evidovaná pod ozn. B 3149500 Křemýž (surovina: uhlí hnědé, správce: Česká geologická 
služba), a to v k.ú. Křemýž a Ohníč a B 3086100 Dolánky – Lysec (surovina: stavební kámen, správce: EUROVIA 
Kamenolomy, a.s., Liberec), a to v k.ú. Křemýž a Ohníč. 

b) Dobývací prostory (dále též „DP“) evidované po ozn. 70264 Dolánky (surovina: stavební kámen, správce: 
EUROVIA Kamenolomy, a.s., Liberec), a to v k.ú. Křemýž a 70636 Lysec (surovina: stavební kámen, správce: 
EUROVIA Kamenolomy, a.s., Liberec), a to v k.ú. Křemýž a Ohníč. 

c) Chráněná ložisková území (dále též „CHLÚ“)  evidovaná pod ozn. 07850000 Pohradice (surovina: uhlí hnědé, 
správce: Česká geologická služba), a to v k.ú. Ohníč a Křemýž. 

Odůvodnění pořizovatelem: 

Územní plán textová část odůvodnění kapitola „G.6.7. Dobývání ložisek nerostných surovin“ respektuje požadavek 
Obvodního báňského úřadu ÚK (OBÚ) na uvedení dobývacích prostorů (DP), výhradních ložisek (VL) a chráněných 
ložiskových území (CHLÚ) v souladu s §17 odst. 5 zákona č. 44/1988 (horní zákon) v textové části ÚP Ohnč. Kromě DP, VL 
a CHLÚ uvedených ve stanovisku OBÚ je v textové části odůvodnění v kapitole G.6.7. rovněž v souladu se „Surovinovým 
informačním systémem České geologické služby“ ze dne 08.04.19 uvedeno VL ID 3078500 Pohradice-Svornost, které 
nepřesahuje na správní území obce Ohníč, ale dotýká se hranice k.ú. Ohníč a CHLÚ ID 14950000 Křemýž, které je CHLÚ 
pro VL 3149500 Křemýž, které je OBÚ uvedeno ve stanovisku. 

V textové části odůvodnění v kap. G.6.7. Dobývání ložisek nerostných surovin“ bylo opraveno chybné označení CHLÚ 
Pohradice ID 03078500 na správné ID 07850000.  

Do textové části odůvodnění byl doplněno  k jednotlivým VL, DP a CHLÚ správce. 

V PROCESNĚ STANOVENÉ LHŮTĚ NEBYLO UPLATNĚNO STANOVISKO:  

V procesně stanovené lhůtě nebylo uplatněno stanovisko od 3 dotčených orgánů: 

1. Ministerstvo životního prostředí ČR, odb. výkonu st. správy 

2. Ministerstvo dopravy ČR, Praha 

3. Státní energetická inspekce ČR, Ústí n.L. 
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I přes skutečnost, že uvedené dotčené orgány neuplatnili stanoviska k projednanému návrhu ÚP Ohníč v rámci řízení o 
návrhu v souladu s §52 stavebního zákona ÚP Ohníč zájmy chráněné těmito dotčenými orgány respektuje:  

1. Ministerstvo životního prostředí ČR, odbor výkonu státní správy IV, Ústí n.L. 

Jako dotčený orgán na úseku ochrany ložisek nerostných surovin dle  § 13 odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o 
geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů. Zákonné zmocnění MŽP ČR vyjadřovat se k ÚPD vyplývá z 
§ 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů.  

Odůvodnění pořizovatelem: 

Územní plán respektuje sesuvná území, poddolovaná území, chráněná ložisková území, výhradní ložiska a dobývací 
prostory v souladu evidencí České geologické služby, která vykonává státní geologické služby na území České republiky 
a s ním související činnosti na základě pověření Ministerstva životního prostředí ve smyslu § 17 zákona č. 62/1988 Sb., 
o geologických pracích. 

2. Ministerstvo dopravy ČR, Praha 

Je dotčeným orgánem na úseku: 

Doprava na pozemních komunikacích: 

MD ČR je příslušným DO dle §40 odst. 2 písm. g) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikácích ve znění 
pozdějších předpis, z hlediska řešení dálníc a silnic I. třídy. 

Odůvodnění pořizovatelem: 

Správním územím obceOhníč neprochází dálnice. Součástí správního území je konunikace I. třídy silnice I/13. Územní plán 
respektuje PÚR ČR a z ní vylývající úkoly a cíle ZÚR ÚK, ze kterých vyplývá, že území plány mají vvytvořit územní podmínky 
pro řešení přestavby vybraných úseků silnice I/13 mezi Ostrovem a Chomutovem. Trasa silnice I/13 je na území obce 
Ohníč dlouhodobě stabilizovaná bez územních nároků na její přestavbu. Územní plán stabilizuje na území obce vedení 
silnice I/13 zařazené do evropské silniční sítě pod označením E442. Územní plán  zlepšuje podmínky dopravního napojení 
jádrového území obce Ohníč na silnici I/13.  

Doprava drážní: 

MD ČR je příslušným DO dle §56 písm. d) zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějšíchpředpisů. 

Odůvodnění pořizovatelem: 

Územní plán respektuje PÚR ČR a z ní vylývající úkoly a cíle ZÚR ÚK, které vymezují na území obceOhníč koridor pro 
optimalizaci železniční trati č. 130 Klášterec nad Ohří – Ústí nad Labem, optimalizace, vymezený v platných ZÚR 
Ústeckého kraje jako koridor VPS – i a vymezuje koridor X01 v celkové šířce 120 m pro umístění vedení stavby 
optimalizace železniční trati č. 130 Chomutov – Ústí nad Labem, který poskytuje dostatek prostoru pro modernizaci 
tratě. Územním plánem nejsou navrženy žádné jiné změny na úseku drážní dopravy. 

Doprava vodní: 

MD ČR je příslušným DO dle §4 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějsích předpisů.  

Odůvodnění pořizovatelem: 

Správní území obceOhníč není dotčeno tímto druhem dopravy. 

Doprava letecká: 

MD ČR je příslušným DO dle §88  odst. 1 písm. k) zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění 
zákona č.  455/1991 Sb.,  o podnikání (živonostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Odůvodnění pořizovatelem: 

Územní plánu nenavrhuje plochy, na kterých by mělo dojít k umístění výškových staveb či zařízení. ÚP nejsou řešeny 
letecké stavby. Řešené území není dotčeno  ochranným pásmem letiště.  

3. Státní energetická inspekce Ústeckého kraje 

Jako dotčený orgán na úseku energetiky dle § 94 odst. 2 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o 
výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění 
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zákona č. 186/2006 Sb., a podle § 13 odst. 3 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších 
předpisů. 

Odůvodnění pořizovatelem: 

Návrh územního plánu neřeší umístění nového zdroje energie nebo energetické distribuční soustavy sloužící veřejnému 
zájmu v zájmovém území a rovněž nemění koncepci zásobování dotčeného území energií. 

 

------------ 

 

Po dohodě stanovisek dotčených orgánů požádal pořizovatel (MěÚ Bílina, odbor stavební úřad a životní prostředí) ve 
smyslu § 50 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen stavební zákon) o vydání stanoviska krajského úřadu k návrhu územního plánu. Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor 
územního plánování a stavebního řádu,  po obdržení stanovisek a připomínek a po posouzení dle § 50 odst. 7 stavebního 
zákona vydal následující stanovisko:  

Stanovisko krajského úřadu dle §50 odst. 7 SZ 

č.j.: 187881/2018/KUUK ze dne 26.11.2018 

Úplné znění nebo významná část podání: 

KÚ ÚK UPS posoudil předložený návrh ÚP z hledisek uvedených v ust. § 50 odst. 7 stavebního zákona a sděluje 
následující: 

1) KÚ ÚK UPS posoudil návrh ÚP z  hlediska zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní 
vztahy. Žádná ze sousedních obcí neuplatnila ke společnému jednání k návrhu ÚP písemné připomínky. 
Koordinace využívání území z hlediska vazeb obce Ohníč na území sousedních obcí s ohledem na nové záměry, 
tzn. z hlediska návaznosti skladebných prvků ÚSES na okolní obce, z hlediska vazeb dopravní a technické 
infrastruktury, je podrobně vyhodnocena v kap. E odůvodnění návrhu ÚP. 

KÚ ÚK UPS požadoval ve vyjádření k návrhu zadání nového ÚP požadavek na prověření návaznosti skladebných 
částí ÚSES na vymezené plochy a koridory ÚSES v územních plánech sousedních obcí. Koordinace prvků ÚSES s 
územními plány sousedních obcí je vyhodnocena v odůvodnění návrhu ÚP v kap. E. 5, stejně jako v případě 
nově navrhovaných účelových komunikací či stezky pro chodce a cyklisty (01-X, 62-Z, 63-Z).  

U některých prvků lokálních ÚSES (LBK 1, LBC 1, LBK 4) je projektantem konstatováno, že koordinace s prvky 
ÚSES v platných ÚPD sousedních obcí není zajištěna, bez toho, aby byl možný způsob řešení koordinace 
projektantem ve spolupráci s pořizovatelem navržen. Současně tato „nenávaznost“ ve shora uvedených 
případech není zřejmá ani z výkresu širších vztahů, který se v měřítku 1:100 000 omezuje pouze na plochy a 
koridory nadmístního významu vyplývající z platných zásad územního rozvoje. To mohl být i důvod, proč 
sousední obce neuplatnily připomínku. 

KÚ ÚK UPS doporučuje, aby byl výkres širších vztahů zpracován s využitím §13 odst. 2 vyhlášky č. 500/2016 Sb., 
v platném znění, v podrobnějším měřítku, tzn. tak, aby v souladu s Přílohou č. 7, části II bodu 2) písm. b) této 
vyhlášky mohly být „dokumentovány vazby na území sousedních obcí“; způsob zpracování výkresu širších 
vztahů nabývá na důležitosti nejen proto, že se jedná o zcela nový ÚP (nikoliv jednoduchou dílčí změnu), ale i z 
toho důvodu, že S-V hranice obce Ohníč je zároveň hranicí sousedního správního území obce s rozšířenou 
působností ORP Teplice, tedy jiného úřadu územního plánování, koordinace z hlediska širších územních vztahů 
je nanejvýš důležitá.  

Je tedy nezbytné, aby projektant ve spolupráci s pořizovatelem přistoupili k návrhu opatření, který by 
potřebnou koordinaci lokálních prvků ÚSES, nově navrhovaných účelových komunikací a stezky pro chodce a 
cyklisty se sousedními obcemi zajistil, a to pro veřejné jednání dle § 52 SZ. 

2) K posouzení z hlediska souladu s Politikou územního rozvoje České republiky ve znění Aktualizace č. 1 
(dále jen „aPÚR“), KÚ ÚK UPS konstatuje, že řešené území obce Ohníč je zahrnuto do specifické oblasti SOB5 
Specifická oblast Mostecko a zároveň leží v rozvojové ose OS7 Rozvojová osa Ústí nad Labem – Chomutov – 
Karlovy Vary – Cheb – hranice  ČR/Německo. Požadavky na respektování úkolů pro územní plánování uvedené 
v článku 73 aPÚR a republikových priorit územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území 
vyplývající z kap. 2.2 aPÚR jsou v odůvodnění návrhu ÚP v kap. B.1.1. uvedeny a podrobně vyhodnoceny. aPÚR 
nevymezuje na správním území obce Ohníč žádné záměry republikového významu.  
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Návrh ÚP je v souladu s aPÚR. 

3) K posouzení z hlediska souladu se Zásadami územního rozvoje Ústeckého kraje ve znění Aktualizace č. 
1 (dále jen „aZÚR“), které nabyly účinnosti dne 20.5.2017, KÚ ÚK UPS uvádí, že aZÚR zpřesnily specifickou 
oblast SOB5 Specifickou oblast Mostecko a rozvojovou osu OS7 Rozvojová osa Ústí nad Labem – Chomutov – 
Karlovy Vary – Cheb – hranice  ČR/Německo (vymezené v aPÚR), do kterých území obce Ohníč spadá. Úkoly 
pro plánování a usměrňování územního rozvoje území stanovené pro tuto oblast, stejně jako priority územního 
plánování vymezené v kap. 1 aZÚR jsou v odůvodnění návrhu ÚP vyhodnoceny, a to v kap. B.2.1., B.2.2. a B.2.3. 
K vyhodnocení úkolů územního plánování a priorit nemá KÚÚK UPS připomínky.  

Na území obce Ohníč nevymezují aZÚR žádný koridor dopravní ani technické infrastruktury nadmístního 
významu. 

aZÚR závazně vymezují koridory a plochy územních systémů ekologické stability nadregionální a regionální 
úrovně. Na území obce Ohníč jsou vymezeny: regionální biocentrum  RBC 1698 „Husův vrch“- funkční; 
regionální biokoridory RBK 563 „Husův vrch – RBK 562“ – funkční a k založení; RBK 564 „Husův vrch – Bílina u 
Rtyně“ – funkční, k založení; RBK 569 „Milešovka – RBK 564“ – funkční a k založení. Tyto prvky ÚSES jsou 
vymezeny a zpřesněny v návrhu ÚP pro celé správní území obce.   

Úkoly pro územní plánování a využívání ploch ÚSES stanovené v kap. 4.7 aZÚR jsou návrhem řešení ÚP 
respektovány a způsob řešení je vyhodnocen v textové části odůvodnění návrhu ÚP v kap. G.6.3. KÚ ÚK UPS 
nemá k vyhodnocení úkolů pro územní plánování a využívání ploch ÚSES připomínky.  

 aZÚR začleňují území obce Ohníč, v souvislosti cílovými charakteristikami krajiny mezi tyto krajinné celky: KC 
České středohoří – Milešovské středohoří (6a) a KC Severočeské nížiny a pánve (13). Dílčí kroky k naplňování 
cílových charakteristik krajiny uvedené v kap. 6 aZÚR jsou v celém správním území obce Ohníč v návrhu ÚP 
respektovány a v odůvodnění návrhu ÚP (v kap. B.2.6.) je způsob jejich respektování vyhodnocen – bez 
připomínek.   

aZÚR stanovily úkoly pro upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a 
civilizačních hodnot území kraje (z kap.5 aZÚR). Úkoly, které se navržené koncepce a řešeného území dotýkají, 
jsou v návrhu ÚP respektovány a v odůvodnění vyhodnoceny (v kap. B.2.5.) z hlediska jejich naplnění návrhem 
ÚP – bez připomínek.   

Návrh ÚP je v souladu s aZÚR 

Odůvodnění pořizovatelem: 

Ad (1)  ŠIRŠÍ VZTAHY:  

➢ Koridor cesty 62-Z bude realizován v rámci PSZ Křemýž jako cesta C24. Návaznost na tuto cestu bude zajištěna 
v rámci PSZ Hostomice a nově pořizovaném ÚP Hostomice. V platném ÚP Hostomice i novém ÚP je vymezena 
jako stávající komunikace p.p.č.537/3, k.ú. Hostomice, která ve skutečnosti již zanikla a v současnosti je nová 
komunikace (polní nezpevněná cesta) vymezena západním směrem.  

➢ Koridor cesty 63-Z nemá zajištěnu návaznost v návrhu ÚP Hostomice, který nepočítá s realizací cesty. S realizací 
cesty není počítáno ani v rámci PSZ Křemýž a PSZ Hostomice. Koridor 63-Z nemá v současnosti návaznost ani 

v území.  Po dohodě s obcí a zpracovatelem ÚP byl koridor 63-Z z návrhu ÚP vypuštěn. Jeho vymezení není 
opodstatněné, protože na území městys Hostomice není a nebude zajištěna návaznost,  navržená komunikace 
by končila u oploceného areálu soukromé společnosti. 

➢ Koridor 48-Z je v návrhu ÚP Ohníč vymezen v souladu se schváleným Plánem společných zařízení (PSZ) k.ú. 
Ohníč, kde je tento koridor vymezen jako nově navrhovaná cesta VPC20, která kopíruje stávající nezpevněnou 
polní cestu, která pokračuje na k.ú. Pohradice do obce Úpoř. Cesta VPC20 je dovedena na hranici  k.ú. Pohradice. 
V k.ú. Pohradice jsou v současnosti zahájeny pozemkové úpravy zatím bez PSZ. Vzhledem k této skutečnosti 
nebyla v rámci zpracování návrhu ÚP Světec zohledněna návaznost koridoru 48-Z na správním území sídla Úpoř. 

Trasa navazující cesty v k.ú. Pohradice teprve bude prověřena a upřesněna v rámci PSZ Pohradice.  I přes 
nesoulad s ÚP Světec bude následná realizace této cesty možná a to na základě ustanovení §18 odst. 5 
stavebního zákona, který umožňuje v nezastavěném území umístit veřejnou dopravní infrastrukturu a účelové 
komunikace i bez vymezení dotčeného koridoru v ÚP. 

➢ Biokoridor LBK1 a biocentrum LBC1 jsou převzaty z platného ÚP Ohníč, který byl schválen  v r. 2006  je tedy 
zřejmě, že problematika nenávaznosti těchto prvků měla být řešena v rámci nového ÚP Kladruby (nabyl 
účinnosti 25.09.2018), který návaznost na stávajíc prvky ÚSES ÚP Ohníč vůbec nezajistil. LBK1 a LBC1 vymezené 
v ÚP Ohníč respektují hydrickou cestu Kladrubského potoka přičemž LBK 1945 v Kladrubech je zcela nelogicky 
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veden mimo hydrickou cestu.  I přes uvedené skutečnosti byl průběh koridoru LBK 1 upraven tak, aby byla 
zajištěna návaznost na LBK 1945 v  ÚP Kladruby. 

➢ ÚP obce Zabrušany byl vydán v r. 2008 jedná se tedy o ÚP, který měl respektovat návaznost na ÚP Ohníč. I přes 
tuto skutečnost, ale ÚP Zabrušany i přesto, že jej zpracovával stejný projektant jako ÚP Ohníč návaznost na 
LBK1 (DK11) na území obce Zabrušany vůbec nevymezil. V současností je zahájeno pořízení nového ÚP 

Zabrušany, který by  návaznost na LBK1 měl zajistit.   ÚP Zabrušany nevymezuje LBK podél Kladrubského 
potoka; ÚP Zabrušany je z roku 2007, lokální ÚSES v ÚP Ohníč je vymezený dle aktuálnějšího Plánu ÚSES 
Ústeckého kraje (Friedrich, 2009).  

➢ LBK 4 je návrhem ÚP Ohníč nově vymezen  jedná se tedy o LBK, který nebyl platnou ÚPD Ohníč řešen  není 
zajištěna návaznost novým ÚP Kladruby z r. 2018. V novém ÚP Kladruby je LBK 1954   veden po hranici 

katastrálního území přičemž nemá zajištěnu návaznost ani na ÚSES obce Bžany.  Průběh biokoridoru LBK 4 
byl upraven tak, aby byla zajištěna návaznost na LBK 1954 v ÚP Kladruby.  

➢ Návrh ÚP Ohníč nově vymezuje koridor cyklostezky 01-X, která je vymezena v návaznosti na „Koncepci rozvoje 
cykloturistiky v Ústeckém kraji“ (Euro managers, s.r.o. 5-12/2012). Z tohoto důvodu není možné, aby byla 
zajištěna návaznost na ÚP Bžany (z r. 2012) ani ÚP Hostomice (z r. 2006).  

➢ V souladu s § 13 odst. 2 vyhlášky č. 500/2016 Sb. se výkres širších vztahů zpracovává v měřítku Výkresu ploch 
a koridorů ZÚR případně v měřítku 1:50.000 nebo 1:25.000. Výkres širších vztahů návrhu ÚP Ohníč byl zpracován 

v měřítku 1:100.000 dle ZÚR ÚK.  Výkres širších vztahů je zpracován v měřítku 1: 50 000. 

Ad (2)   PÚR ČR  bez připomínek, bereme na vědomí. 

Ad (3)       ZÚR ÚK: 

➢ K vyhodnocení úkolů územního plánování a priorit nemá KÚÚK UPS připomínky  bez připomínek, bereme na 
vědomí. 

➢ Na území obce Ohníč nevymezují aZÚR žádný koridor dopravní ani technické infrastruktury nadmístního 

významu  bez připomínek, bereme na vědomí. 

➢ Návrh ÚP vymezuje a zpřesňuje regionální prvky ÚSES  bez připomínek, bereme na vědomí.  

➢ Úkoly pro územní plánování a využívání ploch ÚSES stanovené v kap. 4.7 aZÚR jsou návrhem řešení ÚP 

respektovány  bez připomínek, bereme na vědomí. 

➢ Cílové charakteristiky krajiny stanovené aZÚR  jsou ÚP respektovány a vyhodnoceny  bez připomínek, bereme 
na vědomí. 

➢ Úkoly pro upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních 

hodnot území kraje stanovené v aZÚR jsou ÚP respektovány  bez připomínek, bereme na vědomí. 

 

------------- 

 

V procesně stanovené lhůtě ani po ní nebyla žádným z dotčených orgánů uplatněna taková stanoviska, která by 
nebyla s příslušnými dotčenými orgány dohodnuta. V průběhu společného jednání nebyly řešeny žádné rozpory ve 
smyslu ustanovení § 4 odst. 7 stavebního zákona či § 136 odst. 6 zákona c. 500/2004 Sb., správní řád. 

 

J.5.2. Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů uplatněných dle § 52 SZ (řízení o územním 
plánu) uplatněných k veřejnému projednání  

Na základě výsledků vyhodnocení společného jednání a na základě stanoviska Krajského úřadu ÚK OUPS byl 
projektantem ÚP Ohníč upraven návrh pro veřejné projednání. O upraveném a posouzeném návrhu územního plánu 
bylo zahájeno řízení o územním plánu podle § 52 stavebního zákona. Pořizovatel oznámil místo a dobu konání veřejného 
jednání a termín pro podání stanovisek, připomínek a námitek veřejnou vyhláškou a jednotlivě dotčeným orgánům, 
krajskému úřadu, sousedním obcím a obci Ohníč (viz kapitola Postup pořízení územního plánu Ohníč). 

V rámci řízení o územním plánu obdržel pořizovatel od 19 oslovených dotčených orgánů a krajského úřadu celkem 15 
stanovisek, ze kterých 11 bylo souhlasných, 4 požadovala respektování podmínek či úpravu textové a grafické části a  5 
oslovených dotčených orgánů stanovisko neuplatnilo.   
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SOUHLASNÁ STANOVISKA A STANOVISKA BEZ PŘIPOMÍNEK: 

Souhlasná stanoviska nebo stanoviska bez připomínek obdržel pořizovatel od 9 oslovených dotčených orgánů a 
krajského úřadu jako nadřízeného orgánu územního plánování: 

1. Hasičský záchranný sbor ÚK, Teplice 

2. Městský úřad Bílina, odbor dopravy 

3. Městský úřad Bílina, OSÚŽP, odd. životního prostředí 

4. Městský úřad Bílina, OSÚŽP, státní památková péče 

5.  Krajská veterinární správa ÚK, 

6. Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu 

7. Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí 

8. Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství 

9. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, 

10. Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková, Praha 

11. Obvodní báňský úřad, území kraje Ústeckého, Most 

Úplné znění nebo významná část podání jednotlivých stanovisek spolu s odůvodněním, které provedl pořizovatel spolu s 
určeným zastupitelem: 

 1. Hasičský záchranný sbor, Ústeckého kraje 

Č.j.: HSUL-1701-8/TP-2017 ze dne 22.6.2020 

Úplné znění nebo významná část podání: 

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje v souladu s ustanovením § 12 odst. 2 písm. i) zákona 239/2000 Sb., o 
integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu § 52 
odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a dále 
podle §149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů a §4 odst. 7 stavebního 
zákona, posoudil předložený návrh územního plánu Ohníč, a k výše uvedené dokumentaci vydává 

Stanovisko dotčeného orgánu na úseku ochrany obyvatelstva: 

Z posouzení předložené územně plánovací dokumentace v rozsahu ustanovení § 20 vyhlášky č. 380/2002 Sb., 
k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva (dále jen „vyhláška“), dospěl HZS Ústeckého kraje k závěru, 
že Návrh územního plánu Ohníč respektuje požadavky ochrany obyvatelstva. 

ODŮVODNĚNÍ: 

HZS Ústeckého kraje vycházel při vydávání stanoviska z těchto podkladů: 

-§20 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. 

-Vyjádření dotčeného orgánu státní správy na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva č.j. HSUL-1701-4/TP-
2017 ze dne 21.7.2017, k návrhu zadání Územního plánu Ohníč. 

-Koordinované stanovisko dotčeného orgánu státní správy na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva č.j. 
HSUL-1701-6/TP-2017 ze dne 17.7.2018, k návrhu Územního plánu Ohníč.  

Stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany a integrovaného záchranného systému: 

HZs Ústeckého kraje jako věcně a místně dotčený orgán na úsek požární ochrany a integrovaného záchranného 
systému dle ustanovení §12 odst. 2 písm. i) zákona č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, posoudil výše uvedenou dokumentací a dospěl k závěru, 
že jsou respektovány požadavky pro účinný a bezpečný zásah jednotek požární ochrany tím, že budou zajištěny 
přístupové komunikace umožňující průjezdnost a sjízdnost pro potřeby jednotek požární ochrany (zpevněné, 
minimální šířky 3m) a dostatečné zdroje zásobování požární vodou pro hašení požárů (zejména prostřednictvím 
vybudování podzemních nebo nadzemních hydrantů, požárních nádrží nebo přírodních zdrojů). 

ODŮVODNĚNÍ: 

HZS Ústeckého kraje vycházel při vydávání stanoviska z těchto podkladů: 
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-§11 vyhlášky č. 246/2001 Sb., vyhláška o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního 
dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů 

-Vyjádření dotčeného orgánu státní správy na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva č.j. HSUL-170-7/TP-
2017 ze dne 21.7.2017, k návrhu zadání Územního plánu Ohníč 

-Koordinované stanovisko dotčeného orgánu státní správy na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva č.j. 
HSUL-1701-6/TP-2017 ze dne 17.7.2018, k návrhu Územního plánu Ohníč. 

Odůvodnění pořizovatele:  

Bez připomínek, bere na vědomí. 

 2. Městský úřad Bílina, odbor dopravy 

Č.j.: MUBI 18456/2020// 2.6.2020 

Úplné znění nebo významná část podání: 

Městský úřad Bílina, odbor dopravy, jako věcně a místně příslušný úřad z hlediska řešení místních a účelových 
komunikací podle ustanovení § 40 odst. 4 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, za použití 
ustanovení § 52b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, vydává z hlediska zájmů 
sledovaných zákonem o pozemních komunikacích toto stanovisko, kdy zároveň vydává z hlediska zákona o 
pozemních komunikacích toto vyjádření, kdy zároveň souhlasí s předloženým návrhem Územního plánu Ohníč, 
zpracovaným, ve stupni pro veřejné projednání, Ing. Arch. Veronikou Šindlerovou, PH.D., autorizovanou 
architektkou pro obor architektura, osvědčení ČKA č. 04019, v dubnu 2020, a to bez dalších požadavků na obsah 
územního plánu.  

ODŮVODNĚNÍ:  

Předložený návrh Územního plánu Ohníč, zpracovaným ve stupni pro veřejné projednání, kdy posuzován byl 
především v intenci části „D – Koncepce veřejné infrastruktury“ (D.1 – D.1.3) je z hlediska zájmů sledovaných 
zdejším správním orgánem tedy z hlediska zákona o pozemcích komunikacích dostačující a není potřeba jej dále 
nikterak doplňovat či upravovat.   

Zdejší správní orgán z tohoto důvodu mohl vydat toto kladné vyjádření.   

Poučení:  

Toto vyjádření nenahrazuje rozhodnutí, souhlasy ani jiná správní opatření vydávaná ostatními správními úřady 
na úseku ochrany pozemních komunikací, bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a nelze se proti n mu 
odvolat. 

Odůvodnění pořizovatelem: 

Bez připomínek, bere na vědomí. 

 3. Městský úřad Bílina, odbor životního prostředí 

Č.j.: MUBI 23770/2020 ze dne 9.7.2020 

Úplné znění nebo významná část podání: 

Městský úřad Bílina, odbor stavební úřad a životní prostředí – úřad územního plánování vyhodnotil výsledky 
veřejného projednání návrhu územního plánu Ohníč a s ohledem na veřejné zájmy zpracoval návrh rozhodnutí o 
námitkách a návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu územního plánu. 

K předloženému návrhu vydáváme následující stanoviska: 

Stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny: 

Orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle ustanovení S 77 odst. 1 písm. q) zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny nemá k předloženému návrhu zadání Územního plánu Ohníč připomínky; 

Stanovisko orgánu státní správy lesů: 

Orgán státní správy lesů příslušný dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších změn a doplňků nemá 
připomínky; 
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Zemědělský půdní fond  

Orgán ochrany zemědělského půdního fondu příslušný podle zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského 
půdního fondu v platném znění, nemá k návrhu zadání Územního plánu Ohníč připomínky 

Ochrana ovzduší: 

Orgán ochrany ovzduší příslušný podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, nemá 
k   návrhu zadání Územního plánu Ohníč připomínky; 

Vodoprávní úsek: 

vodoprávní úřad příslušný podle S 106 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů 
(vodní zákon) nemá k  návrhu zadání Územního plánu Ohníč  připomínky; 

Odůvodnění pořizovatelem: 

Bez připomínek, bere na vědomí. 

 4. Městský úřad Bílina, Stavební úřad – odd. Státní památkové péče 

Č.j.: MUBI 24953/2020 ze dne 17.7.2020 

Úplné znění nebo významná část podání: 

Městský úřad v Bílině, Odbor stavební úřad a životní prostředí - Státní památková péče, věcně a místně příslušný 
dle § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích; §§ 10 a 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád); § 29 odst. 2 písm. e) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové 
péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „památkový zákon“), na základě ustanovení § 29 odst. 2 písm. c) 
zákona č 20/1987 Sb., památkového zákona, v platném znění vydává Městský úřad Bílina, odbor stavební úřad a 
životní prostředí – Státní památková péče, jako dotčený orgán ve věci památkové péče, toto stanovisko: 

Řešeným územím je správní území obce Ohníč v okrese Teplice v Ústeckém kraji tvořené katastrálními územími 
Křemýž a Ohníč. Součástí řešeného území není žádné plošné památkově chráněné území ani ochranné pásmo. 

Na řešeném území se nachází tyto nemovité kulturní památky: 

43376/5-2695  Ohníč  Dolánky  objekt – kaple zasvěcená „Jménu Ježíš“ 

42363/5-2696  Ohníč  Dolánky  areál – soubor mlýnů (vodní mlýn čp. 8 a 16) 

42368/5-2697  Křžemýž  Křemýž  areál – zámek č.p. 1 (zámek, park, Panský dům, vyhlídkový pavilon, ohradní zeď 
s branou a dvěma brankami) 

43318/5-2698  Křemýž  Křemýž  areál – kostel sv. Petra a Pavla (koste s náhrobky, zvonice, ohradní zeď s branou 
a dvěma brankami) 

Území s archeologickými nálezy (ÚAN) 

Celé řešené území je ve smyslu § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, 
územím s archeologickými nálezy III. kategorie, prozatím bez identifikovaných lokalit I. Nebo II. kategorie. Dle 
odhadované pravděpodobnosti výskytu archeologických nálezů jsou ÚAN členěny do 4 kategorií. Informace o 
územích s archeologickými nálezy (ÚAN) jsou soustředěny ve Státním archeologickém seznamu ČR 
(http://isad.npu.cz/) spravovaném Národním památkovým ústavem, generálním ředitelstvím. 

Městský úřad v Bílině, Odbor stavební úřad a životní prostředí – Státní památková péče konstatuje, že předložený 
návrh územního plánu obce ohníč je přípustný bez podmínek. 

Odůvodnění pořizovatele:  

Územní plán respektuje uvedené nemovité kulturní památky (NKP) jak v textové tak grafické části (koordinačním výkrese) 
územního plánu. 

Celé území je územím s archeologickými nálezy kategorie III. 

Bez připomínek. Bereme na vědomí. 

http://isad.npu.cz/
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 5. Krajská veterinární správa 

Č.j.: SVS/2020/077679-U ze dne 7.7.2020 

Úplné znění nebo významná část podání: 

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Ústecký kraj jako správní orgán místně a věcně příslušný 
podle § 47 odst. 4 a § 49 odst. 1 písm. j) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých 
souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále „správní orgán“), ve věci uplatnění 
stanoviska k projednání návrhu Územního plánu města Ohníč na základě oznámení, vydává v souladu s § 149 
zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, toto stanovisko: 

Správní orgán   n e m á     n á m i t k y   k návrhu Územního plánu obce Ohníč 

Odůvodnění: 

Správní orgán obdržel dne 28.5.2020  oznámení o projednání návrhu Územního plánu obce Ohníč. Na základě 
tohoto podání správní orgán prostudoval přístupné dokumenty k projednávanému návrhu Územního plánu 
obce Ohníč a následně bylo Krajskou veterinární správou Státní veterinární správy pro Ústecký kraj vydáno 
stanovisko č. j. SVS/2020/077679-U pro územní plán.  

Vzhledem ke skutečnosti, že tímto návrhem nejsou dotčeny žádné subjekty, které jsou pod státním 
veterinárním dozorem, nemá Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Ústecký kraj k tomuto 
návrhu námitky. 

Odůvodnění pořizovatele:  

Vzhledem ke skutečnosti, že návrhem řešení ÚP Ohníč nejsou dotčeny žádné subjekty, které jsou pod státním 
veterinárním dozorem, nemá Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Ústecký kraj k tomuto návrhu 
námitek. 

 6. Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu 

Krajský úřad Ústeckého kraje jako nadřízený orgán územního plánování neuplatnil v zákonem stanovené lhůtě 
v rámci řízení o územním plánu dle §52 stavebního zákona stanovisko. 

Vzhledem ke skutečnosti, že od stanoviska č.j.: 187881/2018/KUUK ze dne 26.11.2018 vydaného krajským 
úřadem dle § 50 odst. (7) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, došlo  k vydání 2. a 3. Aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje (dále jen 
„ZÚR ÚK“) a 2., 3. a 5. Aktualizace Politiky územního rozvoje ČR (dále jen „PÚR ČR“). Požádal pořizovatel o vydání 
stanoviska, kterým bude posouzen soulad návrhu ÚP Ohníč se ZÚR ÚK v úplném znění a PÚR ČR v úplném znění. 
Krajský úřad ÚK jako nadřízený orgán územního plánování vydal stanovisko:    

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu 

Č.j.: KUUK/00987/2021 ze dne 03.02.2021 

Úplné znění nebo významná část podání: 

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen „KÚ ÚK UPS“), obdržel dne 
3. 12. 2020 žádost o stanovisko k veřejnému projednání upraveného návrhu Územního plánu Ohníč (dále jen 
„návrh ÚP“) podle § 52 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
v platném znění (dále jen „SZ“), s tím, že veřejné projednání se konalo na den 1.7. 2020. 

Dle § 52 odst. 3 SZ krajský úřad, jako nadřízený orgán, uplatňuje v řízení o návrhu ÚP 
stanovisko pouze k těm částem řešení, které byly od společného projednání změněny. 

KÚ ÚK UPS, po prostudování upraveného návrhu ÚP shledal, že od společného jednání 
nedošlo v návrhu ÚP ke změně řešení, která by měnila zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší 
územní vztahy, soulad s Politikou územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizací č. 1, 2, 3 a 5, ve znění závazném od 
11. 9. 2020 a Zásadami územního rozvoje Ústeckého kraje, ve znění 1. 2. a 3. aktualizace, s účinností od 6. 8. 
2020. 

KÚ ÚK UPS proto neuplatňuje stanovisko ve smyslu § 52 odst. 3 SZ. 

Odůvodnění pořizovatele:  

Od společného jednání nedošlo v návrhu ÚP ke změně řešení, která by měnila zajištění koordinace využívání území s 
ohledem na širší územní vztahy, soulad s Politikou územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizací č. 1, 2, 3 a 5, ve znění 
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závazném od 11. 9. 2020 a Zásadami územního rozvoje Ústeckého kraje, ve znění 1. 2. a 3. aktualizace, s účinností od 6. 
8. 2020. 

Návrh ÚP Ohníč je v souladu s Aktualizací č. 1, 2, 3 a 5, ve znění závazném od 11. 9. 2020 a Zásadami územního rozvoje 
Ústeckého kraje, ve znění 1. 2. a 3. aktualizace, s účinností od 6. 8. 2020. 

 7. Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí 

Č.j.: KUUK/098831/2020 ze dne 7.7.2020 

Úplné znění nebo významná část podání: 

Ochrana ovzduší: 

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, nemá k návrhu územního plánu Ohníč z 
hlediska ochrany ovzduší připomínky. Krajský úřad Ústeckého kraje vydává stanovisko k územnímu plánu a k 
regulačnímu plánu v souladu s § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen „zákon“). 
Krajský úřad Ústeckého kraje upozorňuje na povinnost plnění imisních limitů pro ochranu zdraví lidí dle přílohy 
č. 1 zákona. Tento požadavek má přímou vazbu na využití území pro průmyslové a zemědělské účely (rozvojové 
lokality). 

Odůvodnění pořizovatelem: 

Bez připomínek. Bereme na vědomí. 

Návrh ÚP respektuje  povinnost plnění imisních limitů pro ochranu zdraví lidí dle přílohy č. 1 zákona č. 201/2012 Sb., o 
ohraně ovzduší, v platném znění, které mají přímou vazbu na využití území pro průmyslové a zemědělské účely (rozvojové 
lokality). 

Ochrana přírody a krajiny: 

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako dotčený orgán ochrany přírody a 
krajiny příslušný k vydávání stanovisek k územním plánům podle § 77a odst. 4 písm. x) zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), a to z hlediska všech zájmů chráněných 
tímto zákonem (není-li příslušný jiný orgán ochrany přírody) sděluje k veřejnému projednání návrhu územního 
plánu obce Ohníč, že z pohledu ochrany přírody zůstává v platnosti stanovisko ke společnému projednání. 

Odůvodnění pořizovatelem: 

Souhlasí s návrhem Územního plánu Ohníč bez připomínek. 

Vodní hospodářství: 

Odůvodnění pořizovatelem: 

Dotčeným orgánem v souladu s § 106 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní 
zákon) ve znění pozdějších předpisů je Městský úřad Bílina, odbor ŽP a stavební úřad, který vydal souhlasné stanovisko 
č.j.: MUBI 23770/2020 ze dne 9.7.2020  

Státní správa lesů: 

Krajský úřad Ústeckého kraje v souladu s § 48a odst. 2 písm. a) zákona č.289/1995 Sb., o lesích a o změně a 
doplnění některých zákonů (lesní zákon), je příslušným orgánem státní správy lesů k vydání stanoviska k územně 
plánovací dokumentaci, neboť v návrhu územního plánu Ohníč - veřejné projednání je uvedeno dotčení pozemků 
určených k plnění funkcí lesa rekreační stavbou cyklostezkou. Souhlasíme s návrhem územního plánu pro 
všechny stavby cyklostezek LPF01 41-Z, LPF02 46-Z, LPF03 50-Z, LPF04 51b-Z, LPF05 52-Z, LPF06 53-Z, LPF07 54-
Z, LPF08 55b-Z, LPF09 56-Z a změnu využití LPF10 110-K. 

Odůvodnění pořizovatelem: 

Bez připomínek. Bereme na vědomí. 

Posouzení vlivů na životní prostředí: 

Krajský úřad Ústeckého kraje jako příslušný úřad z hlediska posuzování vlivů koncepce na životní prostředí dle 
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), 
vydal k návrhu zadání územního plánu Ohníč samostatné stanovisko č. j. 3025/ZPZ/2017/SEA ze dne 28. 7. 2017, 
s výsledkem – „územní plán Ohníč“ není nutno posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí.  Návrh územního 

Krajský úřad Ústeckého kraje není úřadem příslušným k vydání stanoviska k územně plánovací dokumentaci obcí. 
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plánu vymezuje plochy pro bydlení (bydlení hromadné BH, venkovské BV, příměstské BI), plochy rekreace 
(rodinná rekreace v chatách RI), plochy občanského vybavení (občanské vybavení veřejné OV), plochy veřejných 
prostranství PV, plochy smíšené obytné venkovské SV, plochy technické infrastruktury TI, plochy výroby a 
skladování (výroba drobná a řemeslná VD), plochy zeleně (zahrady obytné ZO, zahrady rekreační ZR), plochy 
vodní a vodohospodářské (vodní plochy a toky W), plochy zemědělské (zemědělská půda NZ, zemědělská půda – 
louky a extenzivní sady NZt), plochy lesa NL, plochy přírodní (krajinná zeleň NK), koridor pro umístění vedení 
dopravní infrastruktury (koridor dopravy cyklistické DC.k). 

Odůvodnění pořizovatelem: 

Změny v návrhu ÚP nestanoví rámec pro umístění záměrů podléhajících posouzení vlivů na životní prostředí (SEA) pod le 
ZPV. 

Prevence závazných havárií: 

V daném území se nenachází žádné zařízení (objekt) zařazené dle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných 
havárií, ve znění pozdějších přepisů. Z výše uvedeného důvodu nejsme dotčeným správním úřadem. 

Odůvodnění pořizovatelem: 

Není dotčeným orgánem. Bereme na vědomí. 

Ochrana zemědělského půdního fondu: 

Jako dotčený orgán z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF) podle § 17a písm. a) zákona 
č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona), 
vydáváme podle § 5 odst. 2 zákona následující stanovisko: Návrh byl upraven v souladu s vydanými stanovisky 
zdejšího orgánu ochrany ZPF ze dne 22.8.2018 (návrh ke společnému projednání), 12.11.2019 (upravený návrh), 
18.2.2020 (druhá úprava návrhu). K návrhu tak nemáme připomínek. 

Odůvodnění pořizovatelem: 

Bez připomínek. Bereme na vědomí. 

 8. Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství 

JID:  KUUK/089971/2020 ze dne 29.5.2020 

Úplné znění nebo významná část podání: 

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako dotčený orgán ve věcech silnic II. a 
III. třídy v souladu s ust. §40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemcích komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů, souhlasí s návrhem Územního plánu Ohníč bez připomínek.  

Územní plán Ohníč respektuje stávající síť silnic III.třídy. 

Odůvodnění pořizovatele:  

Bez připomínek, bere na vědomí. 

 9. Ministerstvo průmyslu a obchodu, Praha 

Č.j.: MPO 261134/2020 ze dne 25.6.2020 

Úplné znění nebo významná část podání: 

Z hlediska působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu ve věci využívání nerostného bohatství a ve smyslu 
ustanovení § 15 odst. 2 zákona č 44/1988 Sb., o ochraně využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů a podle ustanovení  § 52 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu  
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňujeme k výše uvedené územně plánovací dokumentace 
následující stanovisko: 

S upraveným návrhem ÚP Ohníč souhlasíme 

Odůvodnění: 

V návrhu pro veřejné projednání respektuje územní plán výhradní ložisko stavebního kamene č. 3086100 Dolánky 
– Lysec a těžený dobývací prostor č. 0264 Dolánky, který se nachází v severovýchodní části katastru obce. Rovněž 
je respektováno výhradní ložisko hnědého uhlí č. 3149500 Křemýž a jeho chráněné ložiskové území č. 14950000, 
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které je stanoveno severně od obce. Zde se rovněž nachází ložisko nevyhrazeného nerostu – bazanitu č. 3149501 
Křemýž, které je dle §7 horního zákona součástí pozemku. 

Odůvodnění pořizovatele:  

Bez připomínek.  Bereme na vědomí. 

 10. Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková, Praha 

Č.j.: 116331/2020-1150-OÚZ-LIT ze dne 30.6.2020 

Úplné znění nebo významná část podání: 

Oddělení ochrany územních zájmů Čechy MO, odboru ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, 
sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, v souladu se zmocněním v §6 odst. 1 písmeno h) zákona  č. 
222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů(dále jen „zákon o zajišťování 
obrany ČR“) a zmocněním v §175 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů(dále jen „stavební zákonů") a v souladu s Rozkazem ministra obrany 
č.39/2011-Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech územního plánování a stavebního řádu, v platném 
znění, vydává ve smyslu §52 odst. 3 stavebního zákona a dle §4 odst. 2 písm. b) stavebního zákona stanovisko, 
jehož obsah je závazný pro opatření obecné povahy dle stavebního zákona. 

Souhlasí s částmi řešení, které byly od společného jednání změněny. Navržené změny nejsou v rozporu se zájmy 
Ministerstva obrany.  

Odůvodnění:  

Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany ČR a 
zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení pořizovatele územně plánovací 
dokumentace (dále jen „ÚPD“) vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu. 

Vzhledem k tomu, že Ministerstvo obrany neshledalo rozpor mezi návrhem funkčního využití ploch a zájmy MO 
na zajišťování obrany a bezpečnosti státu a nemá k řešené ÚPD připomínky. 

Odůvodnění pořizovatele:  

Bez připomínek.  Bereme na vědomí. 

 11. Obvodní báňský úřad pro území Ústeckého kraje 

Č.j.: SBS 19734/2020/OBÚ-04/1 ze dne 9.6.2020 

Úplné znění nebo významná část podání: 

Obvodní báňský úřad pro území kraje Ústeckého (dále též „OBÚ“) jako dotčený orgán podle ustanovení § 15 odst. 
2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále též „horní zákon“), tímto vydává v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále též „stavební zákon“),  

s o u h l a s n é    s t a n o v i s k o  

k návrhu Územního plánu Ohníč  podle ustanovení § 52 odst. 3 stavebního zákona 

Odůvodnění:  

OBÚ jako dotčený orgán při pořízení územního plánu (dále jen „ÚP“) vyhodnotil předložený upravený návrh ÚP 
Ohníč ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 horního zákona z hlediska ochrany a využití nerostného bohatství. Na 
základě tohoto vyhodnocení s předloženým upraveným návrhem ÚP souhlasí bez stanovených podmínek, a to z 
toho důvodu, že do návrhu odůvodnění ÚP Ohníč byla zapracována podmínka stanoviska OBÚ čj. SBS 
19718/2018/OBÚ-04/1 ze dne 25. 7. 2018 k původní podobě návrhu ÚP. Zde doplňujeme, že podmínka se týkala 
uvedení výčtu výhradních ložisek, chráněných ložiskových území a dobývacích prostorů, jejichž plochy leží či 
zasahují do území pokrytého ÚP Ohníč. Jelikož OBÚ ověřil, že požadované údaje byly zařazeny do kapitoly G.6.7. 
Dobývání ložisek nerostných surovin návrhu odůvodnění ÚP Ohníč, nemá k předloženému návrhu žádné další 
připomínky. 

Odůvodnění pořizovatele:  

Bez připomínek.  Bereme na vědomí. 
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STANOVISKA S PODMÍNKAMI, POŽADAVKY, EVENTUÁLNĚ NESOUHLASNÁ STANOVISKA: 

Stanoviska s podmínkami, požadavky, eventuálně nesouhlasná stanoviska obdržel pořizovatel od 4 dotčených orgánů:  

1. Krajská hygienická stanice ÚK, Ústí n.L. 

2. Ministerstvo životního prostředí ČR, odbor výkonu státní správy 

3. Ministerstvo dopravy ČR 

4. Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad Ústeckého kraje, Pobočka Teplice 

Úplné znění nebo významná část podání jednotlivých stanovisek spolu s odůvodněním, které provedl pořizovatel spolu s 
určeným zastupitelem: 

 1. Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje 

Č.j.: KHSUL 37624/2020//  8.7.2020 

Úplné znění nebo významná část podání: 

Na základě oznámení Městského úřadu Bílina, o veřejném projednání návrhu územního plánu obce Ohníč, 
evidovaném pod č.j. KHSUL 29459/2020, posoudila Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí 
nad Labem (dále jen „krajská hygienická stanice“) Návrh Územního plánu obce Ohníč.   

Po posouzení z hlediska požadavků ochrany veřejného zdraví vydává Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje 
se sídlem v Ústí nad Labem jako dotčený orgán státní správy ve smyslu § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících předpisů ve znění pozdějších předpisů toto stanovisko: 

K Návrhu Územního plánu Ohníč jsou, v souladu s ust. § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, z hlediska zájmů orgánu ochrany veřejného 
zdraví tyto požadavky: 

Při návrhu plochy 20-Z – bydlení pro rozšířené obytné zástavby ve vztahu ke stávající železniční trati 131, budou 
respektovány požadavky pro chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb, stanovené § 30 zák. 
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících předpisů ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.,“). V navržené lokalitě pro budoucí zástavbu bude řešena hluková zátěž 
z provozu po železnici 131 v souladu s ustanovením § 77 zák. č. 258/2000 Sb. proto požadujeme lokalitu 20-Z 
uvést jako podmínečně přípustnou z hlediska řešení hlukové zátěže, případně tuto lokalitu jako plochu 
smíšenou obytnou zcela vyloučit. 

Odůvodnění: 

Lokalita 20-Z jako navrhované území obytné, navazuje na železnici 131, kde převažuje nákladní doprava v denní 
i noční době. Při umisťování staveb pro bydlení se hygienické limity stanoví na úroveň hlukového limitu, který 
odpovídá situaci po ukončení režimu staré hlukové zátěže. Režim staré hlukové zátěže nelze přiznat pro 
umisťování nových staveb pro bydlení v blízkosti komunikací nebo železnicí vzniklých před 1.1.2001. Nelze 
budovat nové rodinné či bytové domy v lokalitě, kde existuje stará hluková zátěž z dopravy, protože do území 
problematického z hlediska hluku přivádíme další skupinu obyvatel, která by byla exponována nadlimitnímu 
hluku. Na základě výše citovaného je nutné upozornit, že řešená lokality s předpokládanou akustickou zátěží 
je podmínečně přípustná pouze v případě prokázání a zajištění podlimitních hodnot hluku pro chráněný 
venkovní prostor staveb. 

Odůvodnění pořizovatele:  

Krajská hygienická stanice  jako dotčený orgán na úseku ochrany veřejného zdraví uplatnil v rámci společného jednání o 
návrhu ÚP Ohníč stanovisko č.j.:  KHSUL 33034/2018 ze dne 12.07.18, kterým vyjádřil svůj požadavek: 

„V navržené lokalitě pro budoucí zástavbu bude řešena hluková zátěž z provozu po železnici 131 v souladu s ustanovením 
§ 77 zák. č. 258/2000 Sb.“ 

Požadavek dotčeného orgánu na úseku ochrany veřejného zdraví byl dokumentací pro veřejné projednání respektován  a 
to stanovením podmínky v textové části VÝROKU v kapitole „F.1 Podmínky pro využití a prostorové uspořádání ploch 
s rozdílným způsobem využití“, kde u ploch „BI – bydlení příměstské“ byla pro plochu 20-Z stanovena podmínečně 
přípustná podmínka – „v ploše 20-Z: bydlení a další činnosti se stanovenými hygienickými limity hladin hluku pouze za 
podmínky splnění hygienických limitů hladin hluku v souladu s platnými právními předpisy.“ 

Pro bližší specifikaci dotčeného zdroje hluku bude text podmíněně přípustného využití upraven takto:   
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„v ploše 20-Z: bydlení a další činnosti se stanovenými hygienickými limity hladin hluku  pouze za podmínky splnění 
hygienických limitů hladin hluku  z provozu po železniční trati č.  131  v souladu s platnými právními předpisy.“ 

 2. Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IV 

Č.j.: MZP/2020/530/859// 5.6.2020 

Úplné znění nebo významná část podání: 

Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IV obdrželo dne 28. 5. 2020 od Magistrátu města 
Děčín (v souladu s § 52 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu) návrh Územního 
plánu Ohníč s žádostí o stanovisko. Zákonné zmocnění Ministerstva životního prostředí vyjadřovat se k ÚPD 
vyplývá z požadavků § 52 odst. 3 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., z požadavků § 15 odst. 2 horního zákona 
č. 44/1988, konkrétně z těch jeho částí, které se vztahují k ochraně a využití nerostného bohatství a § 13 odst. 
3 zákona č. 62/1988 o geologických pracích. Oprávněnost těchto požadavků a povinnost orgánů územního 
plánování a zpracovatelů ÚPD řídit se jimi v příslušné územně plánovací dokumentaci je stanovena v § 15 odst. 
1 horního zákona č. 44/1988 a § 13 odst. 1 zákona č. 62/1988 o geologických pracích. 

K výše uvedenému Návrhu zaujímá ministerstvo následující stanovisko: 

Z hlediska ochrany výhradních ložisek nerostných surovin a horninového prostředí Ministerstvo životního 
prostředí, odbor výkonu státní správy IV upozorňuje na výskyt:  

➢ sesuvu: Kladruby č. 4231, 

➢ poddolovaných území: Křemýž 1 č. 1649, Křemýž 2 č. 1678, Světec 4 č. 1685, Hostomice 2 č. 5406,  

➢ CHLÚ: Pohradice č. 07850000, Křemyž č. 14950000,  

➢ výhradních ložisek: Dolánky- Lysec č. 3086100, . Křemyž č. 3149500 a  

➢ dobývacích prostorů: Dolánky č. 70264 a Lysec č. 70636 (viz. www.geofond.cz – mapové aplikace ČGS – 
údaje o území). 

Ministerstvo současně sděluje, že toto vyjádření nenahrazuje ostatní správní akty ministerstva, stejně jako 
ostatních dotčených orgánů státní správy, vydávané dle příslušných právních předpisů. 

Odůvodnění pořizovatele:  

Územní plán textová část odůvodnění kapitola „G.6.7. Dobývání ložisek nerostných surovin“ respektuje požadavek 
Ministerstva životního prostředí na uvedení dobývacích prostorů (DP), výhradních ložisek (VL) a chráněných ložiskových 
území (CHLÚ) v souladu se zákonem č. 44/1988 (horní zákon) v textové části ÚP Ohnč a rovněž v grafické části 
v koordinačním výkrese. 

V koordinačním výkrese jsou rovněž zakresleny:  

➢ sesuvné území - „Kladruby č. 4231“ a  

➢ poddolovaná území – „Křemýž 1 č. 1649, Křemýž 2 č. 1678, Světec 4 č. 1685, Hostomice 2 č. 5406“ 

V textové části odůvodnění v kapitole G.6.7.  výčet sesuvných a poddolovaných území chybí:  

Do textové části odůvodnění do kapitoly „G.6.7. Dobývání ložisek nerostných surovin“  bude doplněn výčet sesuvných a 
poddolovaných území: 

➢ sesuvné území - „Kladruby č. 4231“ a  

➢ poddolovaná území – „Křemýž 1 č. 1649, Křemýž 2 č. 1678, Světec 4 č. 1685, Hostomice 2 č. 5406“. 

 3. Ministerstvo dopravy ČR, Praha 

Č.j.: MZP/2020/530/859// 5.6.2020 

Úplné znění nebo významná část podání: 

Ministerstvo dopravy je podle § 17 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných 

ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ústředním orgánem a odpovídá 
za tvorbu státní politiky v oblasti dopravy a v rozsahu své působnosti za její uskutečňování. § 22 citovaného 
zákona dále stanovuje, že ministerstva zpracovávají koncepce rozvoje svěřených odvětví. 
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Ministerstvo dopravy jako dotčený orgán podle § 40 odst. 2 písm. g) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, podle § 56 písm. d) zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění 
pozdějších předpisů, podle § 88 odst. 1 písm. k) a l) zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších 
předpisů a podle § 4 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, k návrhu 
územního plánu Ohníč vydává stanovisko podle § 4 odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, (dále jen „stavební zákon“), obdobně podle § 
149 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů: 

Z hlediska DOPRAVY NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH, námi sledovaných dálnic a silnic I. Třídy souhlasíme s 
projednávaným návrhem územního plánu Ohníč při splnění následující podmínky: 

- požadujeme, aby v územním plánu, v severozápadní části katastrálního území Křemýž podé l silnice I/13, byla 
vymezena a chráněna plocha pro odpočívku „Zabrušany“. Plochu požadujeme vymezit jako zastavitelnou s 
funkčním využitím pro dopravní infrastrukturu. Podkladem pro zapracování plochy je vyhledávací studie „I/13 
- studie umístění odpočívek v úseku Chomutov – Teplice“, zpracovatel SUDOP PRAHA a.s., 04/2019. Do 
územního plánu požadujeme plochu zakreslit v rozsahu dle dokumentace a navíc rozšířenou formou obalové 
křivky o 20 m (pro případné úpravy technického řešení). 

- stavbu odpočívky požadujeme v grafické i textové části ÚP zařadit mezi veřejně prospěšné stavby s možností 
vyvlastnění. 

Z hlediska DRÁŽNÍ DOPRAVY souhlasíme s projednávaným návrhem územního plánu Ohníč a požadavky 
neuplatňujeme, jelikož naše zájmy jsou respektovány. 

Z hlediska LETECKÉ A VODNÍ DOPRAVY souhlasíme s projednávaným návrhem územního plánu Ohníč a 
požadavky neuplatňujeme, jelikož naše zájmy z uvedených hledisek nejsou dotčeny. 

ODŮVODNĚNÍ: 

Ad. Doprava na pozemních komunikacích, námi sledovaných dálnic a silnic I. třídy Z hlediska výhledových 
záměrů sleduje resort dopravy ve správním území obce Ohníč plánovanou odpočívku „Zabrušany“, jejíž 
umístění bylo prověřeno vyhledávací studií „I/13 – studie umístění odpočívek v úseku Chomutov – Teplice“. 
Studie byla zpracována v dubnu 2019. 

Zpracovatelem této studie je SUDOP PRAHA a.s. Jejím zadavatelem bylo Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD ČR), 
které poskytlo tuto studii jako územně plánovací podklad obci s rozšířenou působností Bílina dopisem značky 
6843-20-ŘSD-11110 dne 2. 4. 2020. 

Vzhledem k tomu, že nový územní plán Ohníč je pořizován od roku 2017 a společné jednání o návrhu územního 
plánu proběhlo v červenci roku 2018, nemohl resort dopravy uplatnit připomínku na doplnění této odpočívky 
do územního plánu při společném jednání. 

Potřebnost odpočívek na silniční síti vychází z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006. Jedná 
se o mezinárodní dohodu, která přesně vymezuje základní pojmy, určuje maximální dobu řízení, přestávky 
řidičů a také udává výjimky z těchto pravidel. 

Silnice I/13 je silnice první třídy evropského významu (E442). V celé ČR se již několik let řeší nevyhovující stav 
odpočívek na dálnicích a vybraných silnicích I. třídy z hlediska nárůstu intenzit dopravy na jednotlivých tazích. 
Řidiči musí dodržovat povinnou maximální dobu jízdy. Pokud řidič nemá možnost odstavit vozidlo na 
povoleném místě v prostoru odpočívky, dochází k zastavování vozidel i v místech, které mohou způsobit 
nebezpečné 

dopravní situace. Z uvedeného důvodu byla vytipována místa, jak z hlediska vhodnosti, tak 

z hlediska technických parametrů a dle platné legislativy (intenzita dopravy, vzájemné vzdálenosti mezi 
odpočívkami, dále vzdálenosti mezi odpočívkou a sousední křižovatkou atp.), kde by bylo vhodné zřídit 
odpočívky. Ve vyhledávací studii, kterou nechalo ŘSD ČR zpracovat tak mimo jiné byla vybrána odpočívka 
„Zabrušany“. 

Proto je ve výroku uveden požadavek na její zapracování do územního plánu Ohníč. 

Odůvodnění pořizovatelem: 

DOPRAVA NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH 

Dle předložené vyhledávací studie „I/13 – studie umístění odpočívek v úseku Chomutov – Teplice“, zpracované Sudop 
Praha a.s., 04/2019 se stěžejní část navrhované odpočívky nachází na správním území obce Zabrušany. Na správní území 
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obce Ohníč do prostoru k.ú. Křemýž tento záměr zasahuje pouze okrajově a to na p.p.č. 85 částečným přesahem nově 
budované okružní křižovatky a na p.p.č. 571, k.ú. Křemýž odbočovacím pruhem ze směru Teplice. 

Vzhledem ke skutečnosti, že požadavek na zapracování plochy pro odpočívku Zabrušany nebyl uplatněn MD ČR k návrhu 
zadání ani k návrhu ÚP pro společné jednání, jedná se v souladu s § 52 odst. 3) stavebního zákona o připomínku nad 
rámec veřejného projednání, kdy dotčené orgány mohou v rámci veřejného projednání uplatnit pouze stanoviska 
k částem řešení, které byly od společného jednání změněny a zároveň se ani nejedná o záměr, jehož povinnost 
zapracování do ÚP Ohníč by vyplývala dle  §31 odst. (4) stavebního zákona z politiky územního rozvoje ani dle § 36 odst. 
(5) stavebního zákona ze zásad územního rozvoje a záměr  není výhradní potřebou obce, nebude požadavku MD ČR 
vyhověno.  

V souladu s § 55a odst. (2) stavebního zákona může MD ČR podat u obce Ohníč žádost o pořízení změny zkráceným 
postupem s uvedením návrhu úhrady nákladů na zpracování změny a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, 
pokud se zpracovává. 

DRÁŽNÍ DOPRAVA 

Bez připomínek. Bereme na vědomí. 

LETECKÁ DOPRAVA 

Bez připomínek. Bereme na vědomí. 

VODNÍ DOPRAVA 

Bez připomínek. Bereme na vědomí. 

 4. Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Teplice 

Sp.zn.: 238177/2020 ze dne 7.7.2020 

Úplné znění nebo významná část podání: 

Pozemkový úřad vydává k upravenému a posouzenému návrhu Územního plánu Ohníč v souladu s ustanovením 
§ 19 písm. c) zákona č. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 
229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších 
předpisů toto stanovisko: 

Návrh Územního plánu Ohníč respektuje opatření navržená v plánu společných zařízení v katastrálním území 
Ohníč i v katastrálním území Křemýž.  

Připomínka: 

Pozemkový úřad požádal dne 24. 9. 2018 (č.j. žádosti SPU 433216/2018) o úpravu navržené hranice zastavěného 
území tak, aby se pozemky vymezené pro ostatní komunikace plánované k realizaci nacházely mimo zastavěné 
území. S odvoláním na § 58 stavebního zákona nebylo této žádosti vyhověno. Při veřejném projednání byla 
připuštěna možnost úpravy hranice zastavěného území, proto předkládáme mapové podklady archivované na 
Katastrálním pracovišti Teplice, ve kterých je vyznačena hranice intravilánu. Na několika místech je hranice 
intravilánu vedena tak, že se pozemek navržené účelové komunikace nachází mimo intravilán.  

Odůvodnění pořizovatele:  

Provést úpravu hranice zastavěného území v dotčených v lokalitách I., II. a III. dle přiložených snímků tak, aby byl zajištěn 
soulad s pozemkovými úpravami v rámci, kterých bude možné provést obnovu a rekonstrukci dotčených úseků polních 
cest. Provedenou úpravou však nesmí dojít k zásahu do vlastnických vtahů soukromých subjektů s výjimkou pozemků 
Státního pozemkového úřadu a Obce Ohníč a nedojde ke změně způsobu využití dotčených pozemků oproti dokumentaci 
pro veřejné projednání.  

ODŮVODNĚNÍ PROVEDENÉ ÚPRAVY: 

Úprava hranice zastavěného území v úsecích navržených Státním pozemkovým úřadem v souladu se schváleným Plánem 
společných zařízení umožní provedení obnovy a rekonstrukce dotčených úseků polních cest v rámci komplexních 
pozemkových úprav. Realizace dotčených úseků přispěje ke zlepšení kvality života této venkovské oblasti a umožní ve 
vazbě na zpřístupnění volné krajiny realizaci dalších opatření navržených v rámci komplexních pozemkových úprav, které 
napomohou k diverzifikaci hospodářské činnosti a zlepšování konkurenceschopnosti zemědělství, zlepšení životního 
prostředí, ochraně a zúrodnění půdního fondu a zvýšení ekologické stability krajiny. 

Jedná se o úpravu, která nezasahuje do vlastnických vztahů soukromých subjektů, změna se týká pozemků, které jsou ve 
vlastnictví Státního pozemkového úřadu a Obce Ohníč, které úpravu navrhují a souhlasí s ní, ani nejsou dotčeny veřejné 
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zájmy chráněné dotčenými orgány podle zvláštních právních předpisů. Provedenou úpravou nedochází k vymezení nové 
plochy ani ke změně způsobu využití oproti dokumentaci pro veřejné projednání, dotčené území bylo i nadále budu 
vymezeno jako stavová plochy „PV - veřejné prostranství“, které plnilo a i nadále bude plnit funkci komunikace, jejíž 
kategorie ani třída se provedenou úpravou nebude měnit. Jedná se tedy o úpravu, která není podstatnou úpravou návrhu 
územního plánu a nevyžaduje tak opakované veřejné projednání. 

V PROCESNĚ STANOVENÉ LHŮTĚ NEBYLO UPLATNĚNO STANOVISKO:   

V procesně stanovené lhůtě nebylo uplatněno stanovisko od 4 dotčených orgánů: 

1. Ministerstvo zdravotnictví ČR, Inspektorát lázní a zřídel, Praha 

2. Ministerstvo vnitra ČR, 

3. Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Praha 

4. Státní energetická inspekce 

I přes skutečnost, že uvedené dotčené orgány neuplatnili stanoviska k projednanému návrhu ÚP Ohníč v rámci řízení o 
územním plánu v souladu s §52 stavebního zákona, ÚP Ohníč zájmy chráněné těmito dotčenými orgány respektuje: 

 1. Ministerstvo zdravotnictví ČR, Český inspektorát lázní a zřídel, Praha: 

Ministerstvo zdravotnictví - Český inspektorát lázní a zřídel (dále jen „inspektorát“), jako dotčený orgán podle § 
37 odst. 1 zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních 
léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, k návrhu Územního plánu Ohníč upravenému pro veřejné projednání sděluje: 

1. Od společného jednání nedošlo v návrhu územního plánu k takovým změnám řešení, které by byly v rozporu 
s podmínkami ochrany přírodních léčivých zdrojů stanovenými výměrem MZ č.j. LZ/3-2884-14.9.59 ze dne 9. 10. 
1959, ve znění následných právních předpisů, kterým byla ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů lázeňského 
místa Teplice v Čechách (dále jen „OP PLZ“) stanovena a v návaznosti na místní geologické podmínky vymezena 
konkrétní ochranná opatření. Do návrhu Územního plánu Ohníč upravenému pro veřejné projednání byl rovněž 
zapracován požadavek inspektorátu na navržení čistírny odpadních vod pro sídlo Úpoř.  

Na základě výše uvedeného inspektorát neuplatňuje z hlediska ochrany přírodních léčivých zdrojů k věcnému 
řešení projednávaného návrhu Územního plánu Ohníč žádné připomínky. 

2. Inspektorát upozorňuje na následující chybnou úpravu v grafickém zpracování návrhu územního plánu, ke 
které došlo bez jakéhokoliv zdůvodnění po společném jednání:  

Zákres hranice OP PLZ II. stupně II C, v němž se většina řešeného území nachází, byl z koordinačního výkresu 
vypuštěn a v legendě byl nahrazen poznámkou, že celé řešené území se nachází v OP PLZ II. stupně II C. Hranice 
OP PLZ ve skutečnosti probíhá oběma jižními výběžky řešeného území, přičemž území jižně od ní se nachází mimo 
OP PLZ. V návrhu pro společné jednání byla hranice OP PLZ sice zakreslena, avšak po bližším prozkoumání bylo 
zjištěno, že ne zcela správně. Na východní hranici řešeného území, kde by měla hranice OP PLZ toto území opustit 
a pokračovat směrem východním, se zákres hranice stáčí na sever a sleduje hranici řešeného území, a to ještě se 
značnými nepřesnostmi, které jsou zřejmě způsobeny rozdíly v použitých mapových a katastrálních podkladech. 
Tento zákres tak nezobrazuje skutečný průběh hranice OP PLZ, protože ta nikde po hranici řešeného území 
neprochází, a je tedy zavádějící.  

Inspektorát proto požaduje obnovit zákres hranice OP PLZ v koordinačním výkresu dle návrhu pro společné 
jednání, ale pouze tam, kde hranice OP PLZ skutečně prochází řešeným územím. Pokud je území OP PLZ graficky 
vytvořeno jako plocha, může být mimo řešené území ohraničeno libovolně vedenou čarou, která však nebude ve 
výkresu zobrazena. 

Odůvodnění pořizovatelem: 

Ad 1.  Bez požadavku, bereme na vědomí. 

Ad. 2. Požadujeme v koordinačním výkrese obnovit zákres hranice OP PLZ II. stupně II C dle návrhu pro společné jednání, 
ale pouze tam, kde hranice OP PLZ skutečně prochází řešeným územím. Pokud je území OP PLZ graficky vytvořeno jako 
plocha, může být mimo řešené území ohraničeno libovolně vedenou čarou, která však nebude ve výkresu zobrazena, aby 
nedocházelo k zavádějící domněnce, že hranice OP PLZ končí na hranici správního území. Z legendy bude vypuštěna 
poznámka, že celé řešené území se nachází v OP PLZ II. stupně II. C. 
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 2. Ministerstvo vnitra ČR, Praha 

Je dotčeným orgánem na úseku požární ochrany dle §24 odst. 1 písm. g) zákona č. 133/1985 Sb., o požární 
ochraně ve znění pozdějších zákonů. 

Odůvodnění pořizovatelem: 

Návrh územního plánu je řešen v souladu se zákonem o požární ochraně. Státní požární dohled byl proveden Hasičským 
záchranným sborem Ústeckého kraje, územní odbor Teplice, který vydal souhlasné stanovisko č.j.:  HSUL-1701-8/TP-2017 
ze dne 22.6.2020  k návrhu ÚP Ohníč pro veřejné projednání.  

 3. Státní úřad pro jadernou bezpečnost 

Je dotčeným orgánem na úseku využívání jaderné energie a ionizujícího záření dle §208 písm. n) zákona č. 
263/2016 Sb., atomový zákon, ve znění pozdějších zákonů, uplatňuje stanovisko k politice územního rozvoje a 
územně plánovací dokumentaci z hlediska jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické bezpečnosti, 
monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení při činnostech souvisejících 
s využíváním jaderné energie a činnostech v rámci expozičních situací.  

Odůvodnění pořizovatelem: 

Na správním území obce Ohníč nejsou z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany při činnostech souvisejících 
s využíváním jaderné energie a činnostech vedoucích k ozáření, lokalizovány žádné konkrétní zájmy chráněné Státním 
úřadem pro jadernou bezpečnost, které by podléhaly vydání stanoviska tohoto dotčeného orgánu. 

 4. Státní energetická inspekce Ústeckého kraje 

Jako dotčený orgán na úseku energetiky dle § 94 odst. 2 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o 
výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění 
zákona č. 186/2006 Sb., a podle § 13 odst. 3 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších 
předpisů. 

Odůvodnění pořizovatelem: 

Návrh územního plánu neřeší umístění nového zdroje energie nebo energetické distribuční soustavy sloužící veřejnému 
zájmu v zájmovém území a rovněž nemění koncepci zásobování dotčeného území energií. 

 

-------- 

 

V procesně stanovené lhůtě ani po ní nebyla žádným z dotčených orgánů uplatněna taková stanoviska, která by 
nebyla s příslušnými dotčenými orgány dohodnuta. V průběhu veřejného projednání nebyly řešeny žádné rozpory ve 
smyslu ustanovení § 4 odst. 7 stavebního zákona či § 136 odst. 6 zákona c. 500/2004 Sb., správní řád. 

 

------------------- 

 

Územní plán Ohníč je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle 
zvláštních právních předpisů.  V průběhu pořizování   ÚP Ohníč nebyly řešeny žádné rozpory ve smyslu ustanovení  
§ 4 odst. 7 stavebního zákona či § 136 odst. 6 zákona c. 500/2004 Sb., správní řád. 
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K .  V YH ODNOCENÍ  P ŘIP OMÍNEK  

Podle § 53 odst. 1 stavebního zákona pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotili výsledky projednání 
Územního plánu Ohníč (dále jen ÚP) a zpracovali návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu ÚP Ohníč dle 
§50 odst. (3) a dle § 52 odst. (3) stavebního zákona. 

K.1. Vyhodnocení připomínek uplatněných v  rámci společného jednání 
ve smyslu § 50 odst. 3 Stavebního zákona  

V zákonem stanovené lhůtě v souladu s § 50 odst. (3) stavebního zákona bylo k návrhu ÚP Ohníč uplatněno 34 
připomínek, ze kterých 14 připomínek bylo věcně shodných, a 3 připomínky z toho dvě souhlasné byly uplatněny 
oprávněným investorem:  

I. Bartůněk Stanislav, Ohníč 51 

Bartůňková Daniela, Ohníč 51 

Koblihová Daniela, Ohníč 51 

Tomáš Miroslav, Ohníč 32 

Jirkalová Rosemarie, Ohníč 34 

Popová Lada, Ohníč 26 

Tamášová Petra, Ohníč 34 

Jonášová Jaromíra, Ohníč 29 

Jonášová Klára, Ohníč 29 

Kinzlová Veronika, Ohníč 45 

Kinzlová Vlasta, Ohníč 45 

Blahynková Miroslava, Ohníč 28 

Schuran Radek, Ohníč 37 

Schuranová Monika, Ohníč 37 

II. – XV.       Plechatý Lukáš, Jeřábkova 1459/8, Praha 4 – Chodov 

XVI. – XVII.     Hanus Jaroslav, Pňovičky 24, Ohníč 

XVIII. Kučerová Jaroslava, Dolánky ev.č. 1 – Ohníč, Teplice 

XIX. Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, Chomutov (oprávněný investor) 

XX. GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Ústí nad Labem (oprávněný investor) 

XXI. Ředitelství silnic a dálnic, Čerčanská 12, Praha 4 (oprávněný investor) 

 

Návrh vyhodnocení připomínek byl v souladu s §53 odst. 1 stavebního zákona projednán a odsouhlasen dotčenými 
orgány a krajským úřadem jako nadřízeným orgánem. 

Jednotlivé připomínky a jejich vyhodnocení: 

1) Věcně shodnou připomínku k ploše 80-Z uplatnili: 

Bartůněk Stanislav, Ohníč 51      (č.j.: MUBI31514/2018) 

Bartůňková Daniela, Ohníč 51     (č.j.: MUBI31503/2018) 

Koblihová Daniela, Ohníč 51      (č.j.: MUBI31507/2018) 

Tomáš Miroslav, Ohníč 32           (č.j.: MUBI31500/2018) 

Jirkalová Rosemarie, Ohníč 34   (č.j.: MUBI31495/2018) 
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Poppová Lada, Ohníč 26              (č.j.: MUBI31515/2018) 

Tamášová Petra, Ohníč 34           (č.j.: MUBI31517/2018) 

Jonášová Jaromíra, Ohníč 29      (č.j.: MUBI31520/2018) 

Jonášová Klára, Ohníč 29            (č.j.: MUBI31510/2018) 

Kinzlová Veronika, Ohníč 45        (č.j.: MUBI31512/2018) 

Kinzlová Vlasta, Ohníč 45            (č.j.: MUBI31511/2018) 

Blahýnková Miroslava, Ohníč 28 (č.j.: MUBI31506/2018) 

Schuran Radek, Ohníč 37                    (č.j.: MUBI31498/2018) 

Schuranová Monika, Ohníč 37     (č.j.: MUBI31499/2018) 

 

Připomínky byly doručeny na adresu Městského úřadu Bílina dne 08.08.2018.   

TEXT PŘIPOMÍNKY: 

Požaduji, aby v návrhu územního plánu obce Ohníč bylo přepracováno využití plochy 80-Z 

Odůvodnění: 

Umístění technické infrastruktury VT01 na ploše 80-Z znamená posun nové ČOV, kompostárny a sběrného dvora 
směrem do obce (k rodinným domům). 

a) Už stávající ČOV je umístěna v blízkosti rodinných domů a i přes sliby obecního úřadu zatěžuje své okolí hlukem a 
zápachem. Odstranění uvedených vad znamená pro investora nové ČOV značné zvýšení nákladů na jejich 
vybudování (zakrytování, pachové filtry atd.). Vzhledem k současným výběrovým řízením, kdy je vytvářen největší 
tlak na cenu, nevěříme, že se tak stane. 

b) Plánované umístění nové ČOV posouvá zamýšlené umístění kompostárny a sběrného dvora do těsné blízkosti 
přilehlých nemovitostí. Takže k emisím vydávaných ČOV se přidají další z kompostárny a kontejnerů s odpadem. 

Upozorňujeme, že uvedená plocha 80-Z je pravidelně zaplavována 100 a víceletou vodou (př. voda při záplavách v roce 
2002 dosahovala až k nemovitostem č.p. 45 a č.p. 51) a kompletně zaplavila kanalizaci směřující k ČOV. 

Navrhuji, aby z plochy 80-Z bylo vyloučeno zamýšlené umístění kompostárny, sběrného dvora a ČOV. ČOV lze umístit i 
na parcelu 134/18, která je také v majetku Státního pozemkového úřadu a obec má možnost o ni požádat. Pro 
kompostárnu a svěrný dvůr vybrat jinou lokalitu mimo záplavové území a těsnou blízkost rodinných domů. 

NÁVRH ROZHODNUTÍ 

Připomínce se vyhovuje.  

ODŮVODNĚNÍ: 

Plocha 80-Z byla v návrhu pro společné projednání vymezena v souladu se schváleným zadáním jako návrhová plocha 
se způsobem využití „TI –technická infrastruktura“, která byla návrhem územního plánu určena pro možné rozšíření 
stávající ČOV a umístění sběrného dvora a kompostárny. Na základě vyhodnocení výsledků společného jednání byl tento 
záměr přehodnocen a plocha 80-Z byla z návrhu pro veřejné projednání vypuštěna a pozemek p.č. 134/16, k.ú. Ohníč 
byl vymezen v souladu se stávajícím charakterem dotčeného území jako stabilizovaná plocha se způsobem využití „NZt 
- zemědělská půda – louky a extenzivní sady“.  

Vypuštěná plocha 80-Z byla nahrazena mírným rozšířením  stabilizované plochy „TI“ na p.p.č. 228, k.ú. Ohníč za účelem 
rozšíření nedostačujících kapacit stávající komunální čistírny odpadních vod (dále jen „ČOV“) a dále rozšířením plochy 
81-Z za účelem zřízení sběrného dvora pro kompostárnu. 

Důvodem pro rozšíření plochy „TI“ na část p.p.č. 134/15, k.ú. Ohníč je vytvoření podmínek pro možnou budoucí 
přestavbu ČOV Ohníč s cílem zvýšení její kapacity. Současná kapacita ČOV je nedostačující a i přes mírnou rezervu je její 
kapacita běžně překračována (zhoršení zápachu a hluku). Územní plán Ohníč navrhuje další rozvoj obce (zejména pro 
bydlení, ale také pro občanské vybavení) a proto je nutné počítat s nutností navýšení kapacity ČOV.  Přestavba ČOV musí 
proběhnout za plného a nepřerušeného provozu stávající ČOV.   Do nově vybudované části ČOV by po uvedení do 
provozu byla přepojena kanalizace a stará technologie ČOV by byla odstavena. Z tohoto důvodu bylo nutné v územním 
plánu vybudovat plochu pro nové technologie ČOV v návaznosti na stávající ČOV. Nová technologie a zvýšení kapacity 
ČOV umožní zmírnění negativních účinků (hluk a zápach) stávající nevyhovující ČOV. 
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Vymezení plochy pro rozšíření ČOV v návaznosti na stávající plochu ČOV je z hlediska ekonomického (možnost propojení 
se stávající ČOV), technického (spádové poměry, blízkost řeky) i vlastnických vztahů (pozemek ve vlastnictví obce), 
nejoptimálnějším řešením v souladu s naplněním cílů a úkolů územního plánování. Dle §18 stavebního zákona je úkolem 
územního plánování zajišťovat předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním řešením účelného 
využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů 
na rozvoji území. 

2) Plechatý Lukáš, Jeřábkova 1459/8, Praha 4 – Chodov 

Připomínka byla doručena na adresu Městského úřadu Bílina  dne 10.08.2018 a zaregistrována  pod č.j.: MUBI 
31863/2018. 

TEXT PŘIPOMÍNKY: 

Nesouhlasím s vymezením pozemku č.p. 487/1 v k.ú. Křemýž jako plochy NZ –ZEMĚDĚLSKÁ PŮDA. Žádám o převod části 
ploch do ploch zastavitelných. Navrhuji využití jako plochy VS – VÝROBA SMÍŠENÁ nebo VD – VÝROBA DROBNÁ A 
ŘEMESLNÁ. Možné i pro vybudování průmyslové zóny. 

ODŮVODNĚNÍ: 

Pozemek č.p. 487/1 v k.ú. Křemýž se nachází v blízkosti kapacitní komunikace. Plocha není vhodná pro bydlení, ale bylo 
by možné ji využít pro nějakou formu výroby nebo po dohodě s vlastníky sousedních pozemků jako ucelenou plochu pro 
průmyslovou zónu. Z pohledu veřejného zájmu se pak jedná o rozvoj pracovních příležitostí pro obec i její okolí. 

NÁVRH ROZHODNUTÍ 

Připomínce se nevyhovuje.  

ODŮVODNĚNÍ: 

Pozemek p.č. 487/1, k.ú. Křemýž se nachází ve volné krajině bez vazeb na existující sídla.   

Dotčený pozemek je zemědělsky obhospodařován a vymezen na II. třídě ochrany zemědělského půdního fondu. 
Vymezení nové plochy výroby by představovalo zábor II. třídy ochrany zemědělského půdního fondu. Podle § 4 odst. 3 
zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, lze zemědělskou půdu 
I. a II. třídy ochrany odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad veřejným zájmem 
ochrany zemědělského půdního fondu. Návrh navrhovatele vymezit na pozemku p.č.  487/1, k.ú. Křemýž novou plochu 
výroby nelze považovat za nezbytný veřejný zájem podle zásad ochrany ZPF. 

Cílem územního plánu je ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území. Přitom 
chránit krajinu jako podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti. S ohledem na to určuje 
podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného území a nezastavitelných 
pozemků.  

Návrhem územního plánu vymezené zastavitelné plochy jsou vymezeny s ohledem na potenciál rozvoje území a míru 
využití zastavěného území. 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem připomínce nelze vyhovět. Vymezení zastavitelné plochy bez stanoveného 
převažujícího veřejného zájmu by představovalo rozpor s cíli a úkoly územního plánování dle §18 odst. (4) zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu, ve znění pozdějších předpisů. 

3) Plechatý Lukáš, Jeřábkova 1459/8, Praha 4 – Chodov 

Připomínka byla doručena na adresu Městského úřadu Bílina  dne 10.08.2018 a zaregistrována  pod č.j.: MUBI 
31862/2018. 

TEXT PŘIPOMÍNKY: 

Nesouhlasím s vymezením pozemku č.p. 394/1 v k.ú. Křemýž jako plochy NZ – Zemědělská půda. Žádám o převod části 
ploch do ploch železniční dopravy – železniční překladiště a nákladové obvody nebo pro vybudování průmyslové zóny. 

ODŮVODNĚNÍ: 

Pozemek č.p. 394/1 v k.ú. Křemýž se nachází v blízkosti železniční tratě. Plocha je vhodná pro překladiště, popř. by bylo 
možné ji využít pro nějakou formu výroby, pro průmyslovou zónu. Z pohledu veřejného zájmu se pak jedná o rozvoj 
pracovních příležitostí pro obec i její okolí. Pozemek není vhodný pro zemědělskou činnost. 
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NÁVRH ROZHODNUTÍ 

Připomínce se nevyhovuje.  

ODŮVODNĚNÍ: 

Pozemek p.č. 394/1, k.ú. Křemýž se nachází ve volné krajině, bez odpovídajícího dopravního přístupu a inženýrských sítí 
a bez vazeb na existující sídla (s výjimkou dvou rekreačních chat). 

Dotčený pozemek je vymezen na IV. třídě ochrany zemědělského půdního fondu a je zemědělsky obhospodařován. 
Ačkoli se jedná o půdy s průměrnou produkční schopností, plní tyto půdy svoji nezanedbatelnou ekologickou funkci, a 
jako takové podléhají ochraně a jsou vhodné pro zemědělské hospodaření. Návrh ploch výroby a dopravy na dotčeném 
pozemku nelze shledat jako nezbytný a opodstatněný podle § 4 odst. 1 a 2 zákona č. 334/199 Sb, o ochraně 
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.    

Cílem územního plánu je ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území. Přitom 
chránit krajinu jako podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti. S ohledem na to určuje 
podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného území a nezastavitelných 
pozemků. Návrhem územního plánu vymezené zastavitelné plochy jsou vymezeny s ohledem na potenciál rozvoje území 
a míru využití zastavěného území. 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem připomínce nelze vyhovět, další rozšíření ploch výroby by představovalo 
rozpor s cíli a úkoly územního plánování dle §18 odst. (4) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební 
řádu, ve znění pozdějších předpisů. 

4) Plechatý Lukáš, Jeřábkova 1459/8, Praha 4 – Chodov 

Připomínka byla doručena na adresu Městského úřadu Bílina  dne 27.08.2017 a zaregistrována  pod č.j.: MUBI 
31847/2018 a č.j.: MUBI 31845/2018. 

TEXT PŘIPOMÍNKY: 

Nesouhlasím s vymezením plochy NZ – ZEMĚDĚLSKÁ PŮDA na pozemcích 495, 490/13 v k.ú. Křemýž. Požaduji převedení 
pozemků do ploch pro občanskou vybavenost nebo průmyslové výroby. 

ODŮVODNĚNÍ: 

Pozemky 495, 490/13 v k.ú. Křemýž jsou dobře napojenitelné na dopravní a potenciálně i technickou infrastrukturu. 

NÁVRH ROZHODNUTÍ 

Připomínce se nevyhovuje.  

ODŮVODNĚNÍ: 

Pozemky p.č. 490/13 a 495, k.ú. Křemýž se nachází ve volné krajině bez vazeb na existující sídla.   

Dotčený pozemek je zemědělsky obhospodařován a vymezen na I. třídě ochrany zemědělského půdního fondu. 
Vymezení nové zastavitelné plochy by představovalo zábor I. třídy ochrany zemědělského půdního fondu. Podle § 4 
odst. 3 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, lze zemědělskou 
půdu I. a II. třídy ochrany odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad veřejným zájmem 
ochrany zemědělského půdního fondu. Návrh navrhovatele vymezit na dotčených pozemcích novou plochu výroby nebo 
plochu občanské vybavenosti, u které není stanoven konkrétní záměr, pro který by plocha měla být vymezena, nelze 
považovat za nezbytný veřejný zájem podle zásad ochrany ZPF. 

Cílem územního plánu je ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území. Přitom 
chránit krajinu jako podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti. S ohledem na to určuje 
podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného území a nezastavitelných 
pozemků.  

Návrhem územního plánu vymezené zastavitelné plochy jsou vymezeny s ohledem na potenciál rozvoje území a míru 
využití zastavěného území. 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem připomínce nelze vyhovět. Vymezení zastavitelné plochy bez stanoveného 
převažujícího veřejného zájmu by představovalo rozpor s cíli a úkoly územního plánování dle §18 odst. (4) zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu, ve znění pozdějších předpisů. 
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5) Plechatý Lukáš, Jeřábkova 1459/8, Praha 4 – Chodov 

Připomínka byla doručena na adresu Městského úřadu Bílina  dne 09.08.2018 a zaregistrována  pod č.j.: MUBI 
31730/2018 a č.j.: MUBI 31706/2018. 

TEXT PŘIPOMÍNKY: 

Nesouhlasím s vymezením plochy NZ – ZEMĚDĚLSKÁ PŮDA na pozemku p.č. 63/1 v k.ú. Křemýž. Požaduji převedení 
pozemku nebo jeho části do ploch zastavitelných – ideálně pro bydlení 

ODŮVODNĚNÍ: 

Pozemek 63/1 v k.ú. Křemýž navazuje na zastavitelné plochy v místní části Křemýže. Plocha je dobře napojená na 
dopravní a potenciálně i technickou infrastrukturu. Pozemek je vhodný pro zástavbu - minimálně částí pozemku, který 
přiléhá ke komunikaci. Mohlo by zde vzniknout kvalitní bydlení. 

NÁVRH ROZHODNUTÍ 

Připomínce se nevyhovuje.  

ODŮVODNĚNÍ: 

Pozemek p.č. 63/1, k.ú. Křemýž je vymezen jako součást nezastavěného území, který přiléhá k severozápadní hranici 
zastavěného území místní části Křemýž.    

Dotčený pozemek je zemědělsky obhospodařován a vymezen z převážné části na I. třídě ochrany zemědělského půdního 
fondu, zbývající část je pak vymezena na II. a IV. třídě ochrany. Ćást p.p.č. 63/1, která přiléhá k zastavěnému území je I. 
třídou ochrany. Vymezení nové zastavitelné plochy by představovalo zábor I. třídy ochrany zemědělského půdního 
fondu. Podle § 4 odst. 3 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, 
lze zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad 
veřejným zájmem ochrany zemědělského půdního fondu. Návrh navrhovatele vymezit na dotčených pozemcích novou 
plochu pro bydlení, nelze, vzhledem ke skutečnosti, že jsou v obci dosud nezastavěné plochy pro bydlení na půdách 
s horší kvalitou, považovat za nezbytný veřejný zájem podle zásad ochrany ZPF. 

Cílem územního plánu je ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území. Přitom 
chránit krajinu jako podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti. S ohledem na to určuje 
podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného území a nezastavitelných 
pozemků.  

Návrhem územního plánu vymezené zastavitelné plochy jsou vymezeny s ohledem na potenciál rozvoje území a míru 
využití zastavěného území. 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem připomínce nelze vyhovět. Vymezení zastavitelné plochy bez stanoveného 
převažujícího veřejného zájmu by představovalo rozpor s cíli a úkoly územního plánování dle §18 odst. (4) zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu, ve znění pozdějších předpisů. 

6) Plechatý Lukáš, Jeřábkova 1459/8, Praha 4 – Chodov 

Připomínka byla doručena na adresu Městského úřadu Bílina  dne 09.08.2018 a zaregistrována  pod č.j.: MUBI 
31706/2018. 

TEXT PŘIPOMÍNKY: 

Nesouhlasím s vymezením plochy jako NZt - ZEMĚDĚLSKÁ PŮDA– LOUKY A EXTENZIVNÍ SADY na pozemku p.č. 407 v 
k.ú. Křemýž. Požaduji převedení pozemku nebo jeho části do ploch zastavitelných – ideálně pro bydlení. 

ODŮVODNĚNÍ: 

Pozemek č.p. 407 v k.ú. Křemýž navazuje na existující samotu a je možné jej připojit na existující dopravní i technickou 
infrastrukturu. Možné zastavitelné území je minimálně v jižní části pozemku, která navazuje na zástavbu. Jedná se o 
zemědělskou půdu s nízkou třídou ochrany ZPF. Území se jeví jako vhodné pro vybudování omezeného množství 
rodinných domů. 

NÁVRH ROZHODNUTÍ 

Připomínce se nevyhovuje.  

ODŮVODNĚNÍ: 

Pozemky p.č. 407, k.ú. Křemýž se nachází ve volné krajině bez vazeb na existující sídla.   
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Dotčený pozemek je vymezen na IV. třídě ochrany zemědělského půdního fondu. Ačkoli se jedná o půdy s  průměrnou 
produkční schopností, plní tyto půdy svoji nezanedbatelnou ekologickou funkci, a jako takové podléhají ochraně 
zemědělského půdního fondu.  

Pro nezemědělské účely je nutno použít především nezemědělskou půdu, nezastavěné a nedostatečně využité pozemky 
v zastavěném území nebo na nezastavěných plochách stavebních pozemků staveb mimo tato území, stavební proluky a 
plochy získané zbořením přežilých budov a zařízení. Vzhledem ke skutečnosti, že jsou v obci dosud nevyužity plochy 
určené pro bydlení, které navazují na zastavěné území, nelze návrh ploch bydlení na dotčeném pozemku shledat jako 
nezbytný a opodstatněný podle § 4 odst. 1 a 2 zákona č.  334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve 
znění pozdějších předpisů. 

Cílem územního plánu je ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území. Přitom 
chránit krajinu jako podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti. S ohledem na to určuje 
podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného území a nezastavitelných 
pozemků.  

Návrhem územního plánu vymezené zastavitelné plochy jsou vymezeny s ohledem na potenciál rozvoje území a míru 
využití zastavěného území. 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem připomínce nelze vyhovět. Vymezení zastavitelné plochy bez stanoveného 
převažujícího veřejného zájmu by představovalo rozpor s cíli a úkoly územního plánování dle §18 odst. (4) zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu, ve znění pozdějších předpisů. 

7) Plechatý Lukáš, Jeřábkova 1459/8, Praha 4 – Chodov 

Připomínka byla doručena na adresu Městského úřadu Bílina  dne 09.08.2018 a zaregistrována  pod č.j.: MUBI 
31706/2018. 

TEXT PŘIPOMÍNKY: 

Nesouhlasím s vymezením pozemku č.p. 484/2 v k.ú. Křemýž jako plochy NZ – ZEMĚDĚLSKÁ PŮDA. Žádám o převod 
ploch do ploch zastavitelných. Navrhuji využití jako plochy VS – VÝROBA SMÍŠENÁ nebo VD – VÝROBA DROBNÁ A 
ŘEMESLNÁ. Možné i pro vybudování průmyslové zóny. 

ODŮVODNĚNÍ: 

Pozemek č.p. 484/2 v k.ú. Křemýž se nachází v blízkosti kapacitní komunikace. Plocha není vhodná pro bydlení, ale bylo 
by možné ji využít pro nějakou formu výroby nebo po dohodě s vlastníky sousedních pozemků jako ucelenou plochu pro 
průmyslovou zónu. Z pohledu veřejného zájmu se pak jedná o rozvoj pracovních příležitostí pro obec i její okolí. 

NÁVRH ROZHODNUTÍ 

Připomínce se nevyhovuje.  

ODŮVODNĚNÍ: 

Pozemek p.č. 484/2, k.ú. Křemýž se nachází ve volné krajině bez vazeb na existující sídla a bez vazeb na existující plochy 
výroby.   

Dotčený pozemek je zemědělsky obhospodařován a vymezen na II. třídě ochrany zemědělského půdního fondu. 
Vymezení nové plochy výroby by představovalo zábor II. třídy ochrany zemědělského půdního fondu. Podle § 4 odst. 3 
zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, lze zemědělskou půdu 
I. a II. třídy ochrany odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad veřejným zájmem 
ochrany zemědělského půdního fondu. Návrh navrhovatele vymezit na pozemku p.č.  484/2, k.ú. Křemýž novou plochu 
výroby nelze považovat za nezbytný veřejný zájem podle zásad ochrany ZPF. 

Cílem územního plánu je ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území. Přitom 
chránit krajinu jako podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti. S ohledem na to určuje 
podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného území a nezastavitelných 
pozemků.  

Návrhem územního plánu vymezené zastavitelné plochy jsou vymezeny s ohledem na potenciál rozvoje území a míru 
využití zastavěného území. 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem připomínce nelze vyhovět. Vymezení zastavitelné plochy bez stanoveného 
převažujícího veřejného zájmu by představovalo rozpor s cíli a úkoly územního plánování dle §18 odst. (4) zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu, ve znění pozdějších předpisů. 
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8) Plechatý Lukáš, Jeřábkova 1459/8, Praha 4 – Chodov 

Připomínka byla doručena na adresu Městského úřadu Bílina  dne 09.08.2018 a zaregistrována  pod č.j.: MUBI 
31706/2018. 

TEXT PŘIPOMÍNKY: 

Souhlasím s vymezením pozemku č.p. 416 v k.ú. Křemýž jako plochy BI – BYDLENÍ PŘÍMĚSTSKÉ a plochy PV – VEŘEJNÁ 
PROSTRANSTVÍ. Žádám o zvětšení plochy pro rozvoj bydlení na tomto pozemku. 

ODŮVODNĚNÍ: 

Pozemek č.p. 416 v k.ú. Křemýž se nachází na jižních svazích v přímé návaznosti na již zastavěné území obce. V případě 
koordinace výstavby s obcí je možné pozemky dopravně napojit. Jedná se o pozemek s nízkou třídou ochrany ZPF. Z 
mého pohledu je strategický pro další rozvoj obce. Žádám o zvětšení zastavitelné části pozemku oproti zveřejněnému 
návrhu ÚP. 

NÁVRH ROZHODNUTÍ 

Připomínce se nevyhovuje.  

ODŮVODNĚNÍ: 

Pozemky p.č. 416, k.ú. Křemýž  je částečně vymezen návrhem územního plánu jako součást zastavěného území se 
způsobem využití „BI – bydlení příměstské“ o výměře 0,37 ha a částečně také plochy „PV – veřejná prostranství“.   

Návrhem Územního plánu Ohníč je navrženo k zastavění pro způsob využití „BV – bydlení venkovské“ a „BI – bydlení 
individuální“ celkem 9,2 ha. Rozsah těchto ploch spolu s plochami stabilizovanými uvnitř zastavěného území umožňuje 
výstavbu až 60 bytových jednotek na území obce Ohníč. Tato hodnota plně odpovídá demografickému vývoji a 
rozvojovému potenciálu obce vzhledem k poloze v blízkosti měst Teplice a Bílina a vzhledem ke skutečnosti, že Ohníč je 
součástí rozvojové osy OS7 Ústí nad Labem – Chomutov – Karlovy Vary – Cheb – SRN, vymezené v PÚR ČR a zpřesněné 
v ZÚR Ústeckého kraje. (Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch pro bydlení je součástí textové části 
odůvodnění v kapitole H.1.).  Dalším navýšením ploch pro bydlení by došlo k rozporu s ustanovením § 55 odst. 4 
stavebního zákona, který stanovuje, že další zastavitelné plochy je možné vymezit pouze na základě prokázání 
nemožnosti využít již vymezené zastavitelné plochy.  

Dotčený pozemek je vymezen na IV. a V.  třídě ochrany zemědělského půdního fondu. Ačkoli se jedná o půdy 
s průměrnou produkční schopností, plní tyto půdy svoji nezanedbatelnou ekologickou funkci, a jako takové podléhají 
ochraně zemědělského půdního fondu.  

Vzhledem ke skutečnosti, že jsou v obci dosud nevyužity plochy určené pro bydlení, které navazují na zastavěné 
území, nelze návrh ploch bydlení na dotčeném pozemku shledat jako nezbytný a opodstatněný podle § 4 odst. 1 a 2 
zákona č.  334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů. 

9) Plechatý Lukáš, Jeřábkova 1459/8, Praha 4 – Chodov 

Připomínka byla doručena na adresu Městského úřadu Bílina  dne 09.08.2018 a zaregistrována  pod č.j.: MUBI 
31706/20185. 

TEXT PŘIPOMÍNKY: 

Nesouhlasím s vymezením plochy jako NZt - ZEMĚDĚLSKÁ PŮDA – LOUKY A EXTENZIVNÍ SADY na pozemku p.č. 70 v k.ú. 
Křemýž. Požaduji převedení pozemku nebo jeho části do ploch zastavitelných – ideálně pro bydlení nebo pro občanskou 
vybavenost. 

ODŮVODNĚNÍ: 

Pozemek 70 v k.ú. Křemýž je potenciálně dobře napojitelný ze dvou komunikací. Leží mezi Pňovičkami a Křemýží. Je to 
místo vhodné pro vznik malé osady nebo jako zázemí pro např. Sportovní aktivity. 

NÁVRH ROZHODNUTÍ 

Připomínce se nevyhovuje.  

ODŮVODNĚNÍ: 

Pozemky p.č. 70, k.ú. Křemýž se nachází ve volné krajině bez vazeb na existující obytná sídla a plochy bydlení. 
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Dotčený pozemek je vymezen na IV. a V.  třídě ochrany zemědělského půdního fondu. Ačkoli se jedná o půdy 
s průměrnou produkční schopností, plní tyto půdy svoji nezanedbatelnou ekologickou funkci, a jako takové podléhají 
ochraně zemědělského půdního fondu.  

Pro nezemědělské účely je nutno použít především nezemědělskou půdu, nezastavěné a nedostatečně využité pozemky 
v zastavěném území nebo na nezastavěných plochách stavebních pozemků staveb mimo tato území, stavební proluky a 
plochy získané zbořením přežilých budov a zařízení.  

Návrhem Územního plánu Ohníč je navrženo k zastavění pro způsob využití „BV – bydlení venkovské“ a „BI – bydlení 
individuální“ celkem 9,2 ha. Rozsah těchto ploch spolu s plochami stabilizovanými uvnitř zastavěného území umožňuje 
výstavbu až 60 bytových jednotek na území obce Ohníč. Tato hodnota plně odpovídá demografickému vývoji a 
rozvojovému potenciálu obce vzhledem k poloze v blízkosti měst Teplice a Bílina a vzhledem ke skutečnosti, že Ohníč je 
součástí rozvojové osy OS7 Ústí nad Labem – Chomutov – Karlovy Vary – Cheb – SRN, vymezené v PÚR ČR a zpřesněné 
v ZÚR Ústeckého kraje. (Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch pro bydlení je součástí textové části 
odůvodnění v kapitole H.1.).  Dalším navýšením ploch pro bydlení by došlo k rozporu s ustanovením § 55 odst. 4 
stavebního zákona, který stanovuje, že další zastavitelné plochy je možné vymezit pouze na základě prokázání 
nemožnosti využít již vymezené zastavitelné plochy. 

Vzhledem ke skutečnosti, že jsou v obci dosud nevyužity plochy určené pro bydlení, které navazují na zastavěné 
území, nelze návrh ploch bydlení na dotčeném pozemku shledat jako nezbytný a opodstatněný podle § 4 odst. 1 a 2 
zákona č.  334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů. 

10) Plechatý Lukáš, Jeřábkova 1459/8, Praha 4 – Chodov 

Připomínka byla doručena na adresu Městského úřadu Bílina  dne 09.08.2018 a zaregistrována  pod č.j.: MUBI 
31706/2018. 

TEXT PŘIPOMÍNKY: 

Nesouhlasím s vymezením plochy jako NZt – zeleň na pozemku p.č. 240 v k.ú. Křemýž. Požaduji převedení pozemku do 
ploch zastavitelných – ideálně pro bydlení 1RD – rodinná far 

ODŮVODNĚNÍ: 

Pozemek 240 v k.ú. Křemýž je potenciálně dobře napojitelný na dopravní infrastrukturu. Po vybudování inženýrských 
sítí je zde možný vznik klidného bydlení / farmy v blízkosti obce Křemýž. 

NÁVRH ROZHODNUTÍ 

Připomínce se nevyhovuje.  

ODŮVODNĚNÍ: 

Pozemky p.č. 240, k.ú. Křemýž se nachází ve volné krajině bez vazeb na existující obytná sídla a plochy bydlení. 

Dotčený pozemek je vymezen na IV. třídě ochrany zemědělského půdního fondu. Ačkoli se jedná o půdy s  průměrnou 
produkční schopností, plní tyto půdy svoji nezanedbatelnou ekologickou funkci, a jako takové podléhají ochraně 
zemědělského půdního fondu.  

Pro nezemědělské účely je nutno použít především nezemědělskou půdu, nezastavěné a nedostatečně využité pozemky 
v zastavěném území nebo na nezastavěných plochách stavebních pozemků staveb mimo tato území, stavební proluky a 
plochy získané zbořením přežilých budov a zařízení. 

Návrhem Územního plánu Ohníč je navrženo k zastavění pro způsob využití „BV – bydlení venkovské“ a „BI – bydlení 
individuální“ celkem 9,2 ha. Rozsah těchto ploch spolu s plochami stabilizovanými uvnitř zastavěného území umožňuje 
výstavbu až 60 bytových jednotek na území obce Ohníč. Tato hodnota plně odpovídá demografickému vývoji a 
rozvojovému potenciálu obce vzhledem k poloze v blízkosti měst Teplice a Bílina a vzhledem ke skutečnosti, že Ohníč je 
součástí rozvojové osy OS7 Ústí nad Labem – Chomutov – Karlovy Vary – Cheb – SRN, vymezené v PÚR ČR a zpřesněné 
v ZÚR Ústeckého kraje. (Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch pro bydlení je součástí textové části 
odůvodnění v kapitole H.1.).  Dalším navýšením ploch pro bydlení by došlo k rozporu s ustanovením § 55 odst. 4 
stavebního zákona, který stanovuje, že další zastavitelné plochy je možné vymezit pouze na základě prokázání 
nemožnosti využít již vymezené zastavitelné plochy. 

Vzhledem ke skutečnosti, že jsou v obci dosud nevyužity plochy určené pro bydlení, které navazují na zastavěné 
území, nelze návrh ploch bydlení na dotčeném pozemku shledat jako nezbytný a opodstatněný podle § 4 odst. 1 a 2 
zákona č.  334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů. 
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11) Plechatý Lukáš, Jeřábkova 1459/8, Praha 4 – Chodov 

Připomínka byla doručena na adresu Městského úřadu Bílina dne 09.08.2018 a zaregistrována  pod č.j.: MUBI 
31706/2018. 

TEXT PŘIPOMÍNKY: 

Souhlasím s vymezením pozemku č.p. 320/1 v k.ú. Křemýž jako plochy BI – BYDLENÍ PŘÍMĚSTSKÉ. Žádám o zvětšení 
plochy pro rozvoj bydlení na tomto pozemku. 

ODŮVODNĚNÍ: 

Pozemek 320/1 v k.ú. Křemýž je velmi vhodný pro vybudování kvalitního bydlení v návaznosti na stávající zástavbu v 
místní části Karolina a blízkost centra Ohníče. Žádám o rozšíření zastavitelného území na větší část pozemku – jedná se 
o jižní svahy vhodné pro 

kvalitní bydlení. Vybudování nové zástavby může být vhodným přechodovým prvkem mezi bytovými domy a okolní 
krajinou. Pozemek je navíc dobře napojitelný na dopravní i technickou infrastrukturu. Pro obec se dle mého názoru 
jedná o strategické pozemky pro její další rozvoj. 

NÁVRH ROZHODNUTÍ 

Připomínce se nevyhovuje.  

ODŮVODNĚNÍ: 

Pozemek p.č. 320/1, k.ú. Křemýž dotčený připomínkou je dle katastru nemovitostí vymezen jako orná půda o výměře 
8,6 ha. Pozemek je součástí zemědělského půdního fondu II., III. a IV. třídě ochrany a bezprostředně navazuje na 
zastavěné území místní části Karolína.  

Již v návrhu pro společné jednání byla část tohoto pozemku s označením 21-Z, bezprostředně navazující na zastavěné 
území, vymezena jako návrhová plocha se způsobem využití „BI – bydlení příměstské“ o výměře 0,73 ha.  

Plocha 21-Z je spolu s plochou 20-Z vymezena z důvodu přiblížení obytné zástavby v části sídla Karolina k hlavní 
kompoziční ose jádrového sídla Ohníč. Obytná zástavba Karoliny je dnes od této hlavní kompoziční osy, podél níž je 
koncentrováno nejvíce občanského vybavení obce Ohníč (pošta, obchod s potravinami, restaurace, hasičská zbrojnice, 
vstup do bývalého statku u řeky Bíliny), odsunutá na západ. Vymezením souboru ploch pro rozvoj bydlení 21-Z a 20-Z 
vytváří ÚP podmínky pro posunutí těžiště zástavby Karoliny blíže k severojižní kompoziční ose jádrového sídla Ohníč. 
Plocha 21-Z urbanisticky dotváří vyplněním proluky mezi stávající obytnou zástavbou na západě a lesem na východě 
zástavbu východního okraje Karoliny do kompaktnějšího tvaru. 

Další rozšíření plochy 21-Z směrem na sever je neodůvodnitelné, již současné vymezení této plochy bylo předmětem 
dohadovacího řízení s orgánem ochrany zemědělského půdního fondu s ohledem na vymezení na II. třídě ochrany 
zemědělského půdního fondu. 

Cílem územního plánu je ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území. Přitom 
chránit krajinu jako podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti. S ohledem na to určuje 
podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného území a nezastavitelných 
pozemků.  

Návrhem územního plánu vymezené zastavitelné plochy jsou vymezeny s ohledem na potenciál rozvoje území a míru 
využití zastavěného území. 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem připomínce nelze vyhovět. 

12) Plechatý Lukáš, Jeřábkova 1459/8, Praha 4 – Chodov 

Připomínka byla doručena na adresu Městského úřadu Bílina  dne 09.08.2018 a zaregistrována  pod č.j.: MUBI 
31706/2018. 

TEXT PŘIPOMÍNKY: 

Nesouhlasím s vymezením pozemku č.p. 562 v k.ú. Křemýž jako plochy NZ – ZEMĚDĚLSKÁ PŮDA. Žádám o převod ploch 
do ploch zastavitelných. 

ODŮVODNĚNÍ: 

Pozemek č.p. 562 v k.ú. Křemýž se nachází v blízkosti kapacitní komunikace i obce Pňovičky. Možné využití vidím jako 
plochy pro bydlení nebo nějakou formu rekreace – např. plochy ZR – ZAHRADY REKREAČNÍ nebo RI – RODINNÁ 
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REKREACE V CHATÁCH. Plocha navazuje na zastavěné území. Západní část pozemku je v případě vybudování kapacitního 
dopravního napojení potenciálně vhodná pro bydlení, ostatní části pozemku pro rekreaci. 

NÁVRH ROZHODNUTÍ 

Připomínce se nevyhovuje.  

ODŮVODNĚNÍ: 

Pozemek p.č. 562, k.ú. Křemýž dotčený připomínkou je dle katastru nemovitostí vymezen jako orná půda o výměře 1,14 
ha. Pozemek je součástí zemědělského půdního fondu v I.   

Dotčený pozemek je zemědělsky obhospodařován. Vymezení nové zastavitelné plochy by představovalo zábor I. třídy 
ochrany zemědělského půdního fondu. Podle § 4 odst. 3 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu, ve znění pozdějších předpisů, lze zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany odejmout pouze v případech, kdy jiný 
veřejný zájem výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany zemědělského půdního fondu. Návrh navrhovatele 
vymezit na pozemku p.č.  562, k.ú. Křemýž novou zastavitelnou plochu, u které ani není přesně specifikován záměr 
vlastníka, nelze považovat za nezbytný veřejný zájem podle zásad ochrany ZPF. 

Cílem územního plánu je ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území. Přitom 
chránit krajinu jako podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti. S ohledem na to určuje 
podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného území a nezastavitelných 
pozemků.  

Návrhem územního plánu vymezené zastavitelné plochy jsou vymezeny s ohledem na potenciál rozvoje území a míru 
využití zastavěného území. 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem připomínce nelze vyhovět. Vymezení zastavitelné plochy bez stanoveného 
převažujícího veřejného zájmu by představovalo rozpor s cíli a úkoly územního plánování dle §18 odst. (4) zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu, ve znění pozdějších předpisů. 

13) Plechatý Lukáš, Jeřábkova 1459/8, Praha 4 – Chodov 

Připomínka byla doručena na adresu Městského úřadu Bílina  dne 09.08.2018 a zaregistrována  pod č.j.: MUBI 
31706/2018. 

TEXT PŘIPOMÍNKY: 

Nesouhlasím s vymezením plochy ZS – zahrady a sady na pozemku p.č. 81/1 v k.ú. Ohníč. Požaduji převedení pozemku 
do ploch zastavitelných – ideálně pro bydlení 

ODŮVODNĚNÍ: 

Pozemek 81/1 v k.ú. Ohníč je dobře dopravně dostupný a navazuje na zastavěnou část obce. Nejedná se o 
obhospodařovanou zemědělskou půdu, v katastru nemovitostí vedeno jako zahrada (stejně jako zastavěné pozemky 
„přes ulici“). Pozemky jsou velmi vhodné pro zástavbu v klidné okrajové části obce. Ostatní okolní pozemky již jsou 
vedeny jako trvalý travní porost nebo lesy. Jedná se tedy o poslední pozemky potenciálně využitelné pro rozvoj obce v 
této lokalitě. 

NÁVRH ROZHODNUTÍ 

Připomínce se nevyhovuje.  

ODŮVODNĚNÍ: 

Pozemek p.č. 81/1, k.ú. Ohníč   je dle katastru nemovitostí veden jako zahrada. V souladu s touto skutečnosti byl 
územním plánem vymezen se způsobem využití „ZS – zahrady a sady“.  Pozemek přímo nenavazuje na zastavěné území 
ani zastavitelné plochy. 

Dotčený pozemek je vymezen na IV. třídě ochrany zemědělského půdního fondu. Ačkoli se jedná o půdy s  průměrnou 
produkční schopností, plní tyto půdy svoji nezanedbatelnou ekologickou funkci, a jako takové podléhají ochraně 
zemědělského půdního fondu.  

Pro nezemědělské účely je nutno použít především nezemědělskou půdu, nezastavěné a nedostatečně využité pozemky 
v zastavěném území nebo na nezastavěných plochách stavebních pozemků staveb mimo tato území, stavební proluky a 
plochy získané zbořením přežilých budov a zařízení. Vzhledem ke skutečnosti, že jsou v obci dosud nevyužity plochy 
určené pro bydlení, které navazují na zastavěné území, nelze návrh ploch bydlení na dotčeném pozemku shledat jako 
nezbytný a opodstatněný podle § 4 odst. 1 a 2 zákona č.  334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve 
znění pozdějších předpisů. 
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Cílem územního plánu je ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území. Přitom 
chránit krajinu jako podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti. S ohledem na to určuje 
podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného území a nezastavitelných 
pozemků.  

Návrhem územního plánu vymezené zastavitelné plochy jsou vymezeny s ohledem na potenciál rozvoje území a míru 
využití zastavěného území. 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem připomínce nelze vyhovět.  

14) Plechatý Lukáš, Jeřábkova 1459/8, Praha 4 – Chodov 

Připomínka byla doručena na adresu Městského úřadu Bílina  dne 09.08.2018 a zaregistrována  pod č.j.: MUBI 
31706/2018. 

TEXT PŘIPOMÍNKY: 

Nesouhlasím s vymezením plochy NZt - ZEMĚDĚLSKÁ PŮDA – LOUKY A EXTENZIVNÍ SADY na pozemku p.č. 210/9 v k.ú. 
Ohníč. Požaduji převedení pozemku nebo jeho části do ploch zastavitelných – ideálně pro bydlení 

ODŮVODNĚNÍ: 

Pozemek 210/9 v k.ú. Ohníč navazuje na zastavitelné plochy v Dolánkách. Plocha je potenciálně napojitelná na dopravní 
infrastrukturu prostřednictvím sousedního obecního pozemku p.č. 297/1. Vhodné pro zástavbu jsou minimálně SZ a SV 
část pozemku. SV část je tak již využívána, bylo by vhodné ji převést do bydlení nebo pro případný odprodej jako zahrady 
(plocha ZO – ZAHRADY OBYTNÉ) k sousední nemovitosti. 

NÁVRH ROZHODNUTÍ 

Připomínce se nevyhovuje.  

ODŮVODNĚNÍ: 

Pozemek p.č. 210/9, k.ú. Ohníč navazuje na samotu mlýna v Dolánkách. Jedná se o pozemek, který je dle katastru 
nemovitostí veden jako trvalý travní porost.  

Dotčený pozemek je vymezen na III. třídě ochrany zemědělského půdního fondu. Pozemek je zemědělsky 
obhospodařován. Pro nezemědělské účely je nutno použít především nezemědělskou půdu, nezastavěné a 
nedostatečně využité pozemky v zastavěném území nebo na nezastavěných plochách stavebních pozemků staveb mimo 
tato území, stavební proluky a plochy získané zbořením přežilých budov a zařízení. Vzhledem ke skutečnosti, že jsou 
v obci dosud nevyužity plochy určené pro bydlení, které navazují na zastavěné území, nelze návrh ploch bydlení na 
dotčeném pozemku shledat jako nezbytný a opodstatněný podle § 4 odst. 1 a 2 zákona č.  334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.  

Zastavitelné plochy pro bydlení jsou územním plánem vymezeny v přiměřeném rozsahu vyplývajícím z vypočtených 
rozvojových potřeb, a to v zásadě jen v návaznosti na dvě největší sídla, Ohníč a Křemýž. Přitom je rozvoj zástavby 
navržen ve větší míře v zastavěných územích těchto sídel, s cílem využití všech k zástavbě vhodných disponibilních 
proluk v zastavěném území. Vymezení zastavitelných ploch se omezuje na doplnění a dotvoření okrajů struktury 
zástavby obou hlavních sídel, při zachování kompaktnosti uspořádání jejich zástavby. Ostatní menší sídla Pňovičky, 
Tuchlov, Mlýn Křemýž a Mlýn Dolánky, a také všechny samoty, jsou stabilizována v jejich zastavěných územích a je u 
nich vyloučen jakýkoli plošný rozvoj zástavby. 

Vymezení plochy by znamenalo nežádoucí rozvolnění zástavby sídla Dolánky a narušení kompaktního uspořádání 
zástavby. 

15) Plechatý Lukáš, Jeřábkova 1459/8, Praha 4 – Chodov 

Připomínka byla doručena na adresu Městského úřadu Bílina  dne 09.08.2018 a zaregistrována  pod č.j.: MUBI 
31706/2018. 

TEXT PŘIPOMÍNKY: 

Nesouhlasím s vymezením plochy jako NZt - ZEMĚDĚLSKÁ PŮDA – LOUKY A EXTENZIVNÍ SADY na pozemku p.č. 224/1 v 
k.ú. Křemýž. Požaduji převedení pozemku nebo jeho části do ploch zastavitelných – ideálně pro bydlení nebo pro 
občanskou vybavenost. 
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ODŮVODNĚNÍ: 

Pozemek 224/1 v k.ú. Křemýž je potenciálně dobře napojitelný na dopravní infrastrukturu. Po vybudování inženýrských 
sítí je zde možný vznik klidného bydlení / osady v blízkosti obce Křemýž. Možné využití i pro občanskou vybavenost. 

NÁVRH ROZHODNUTÍ 

Připomínce se nevyhovuje.  

ODŮVODNĚNÍ: 

Pozemek p.č. 224/1, k.ú. Křemýž se nachází ve volné krajině bez vazeb na existující obytná sídla a plochy bydlení. 

Dotčený pozemek je vymezen na III.  třídě ochrany zemědělského půdního fondu. Pro nezemědělské účely je nutno 
použít především nezemědělskou půdu, nezastavěné a nedostatečně využité pozemky v zastavěném území nebo na 
nezastavěných plochách stavebních pozemků staveb mimo tato území, stavební proluky a plochy získané zbořením 
přežilých budov a zařízení.  

Návrhem Územního plánu Ohníč je navrženo k zastavění pro způsob využití „BV – bydlení venkovské“ a „BI – bydlení 
individuální“ celkem 9,2 ha. Rozsah těchto ploch spolu s plochami stabilizovanými uvnitř zastavěného území umožňuje 
výstavbu až 60 bytových jednotek na území obce Ohníč. Tato hodnota plně odpovídá demografickému vývoji a 
rozvojovému potenciálu obce vzhledem k poloze v blízkosti měst Teplice a Bílina a vzhledem ke skutečnosti, že Ohníč je 
součástí rozvojové osy OS7 Ústí nad Labem – Chomutov – Karlovy Vary – Cheb – SRN, vymezené v PÚR ČR a zpřesněné 
v ZÚR Ústeckého kraje. (Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch pro bydlení je součástí textové části 
odůvodnění v kapitole H.1.).  Dalším navýšením ploch pro bydlení by došlo k rozporu s ustanovením § 55 odst. 4 
stavebního zákona, který stanovuje, že další zastavitelné plochy je možné vymezit pouze na základě prokázání 
nemožnosti využít již vymezené zastavitelné plochy 

Cílem územního plánu je ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území. Přitom 
chránit krajinu jako podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti. S ohledem na to určuje 
podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného území a nezastavitelných 
pozemků.  

Návrhem územního plánu vymezené zastavitelné plochy jsou vymezeny s ohledem na potenciál rozvoje území a míru 
využití zastavěného území. 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem připomínce nelze vyhovět. 

16) Hanus Jaroslav, Pňovičky 24, Ohníč 

Připomínka byla doručena na adresu Městského úřadu Bílina  dne 07.08.2018 a zaregistrována  pod č.j.: MUBI 
31043/2018. 

TEXT PŘIPOMÍNKY: 

Požaduji zahrnutí pozemku parc. č. 546/37, zahrada, v k.ú. Křemýž, obec Ohníč do návrhu nového územního plánu obce 
Ohníč jako zastavitelnou plochu s funkčním využitím čistě obytné nebo smíšené obytné. 

ODŮVODNĚNÍ: 

Podatel této připomínky žádá o zařazení pozemku parc. č. 546/37, zahrada, v k.ú. Křemýž, obec Ohníč do návrhu nového 
územního plánu obce Ohníč jako zastavitelnou plochu s funkčním využitím čistě obytné nebo smíšené obytné. 

Důvodem pro tuto žádost je možnost budoucího využití tohoto pozemku pro účely bydlení, případně bydlení s drobnou 
nerušící (řemeslnou) výrobou. 

Předmětný pozemek se nachází v zastavěném území obce, sousední pozemek parc.č. 546/38 zastavitelnou plochou již 
je. 

Podle § 18 odst. 1 stavebního zákona je základním cílem územního plánování vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro 
udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský 
rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval 
podmínky života generací budoucích. 

Dle odst. 2 dále územní plánování zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním řešením 
účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a 
soukromých zájmů na rozvoji území. Za tím účelem sleduje společenský a hospodářský potenciál rozvoje. 
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Podatel tedy tímto žádá o zahrnutí pozemku parc. č. 546/37, zahrada, v k.ú. Křemýž, obec Ohníč do návrhu územního 
plánu obce Ohníč jako zastavitelnou plochu s funkčním využitím čistě obytné nebo smíšené obytné. 

NÁVRH ROZHODNUTÍ 

Připomínce bylo vyhověno.  

ODŮVODNĚNÍ: 

Pozemek dotčený připomínkou navrhovatele se nachází v zastavěném území sídla Pňovičky. Dle katastru nemovitostí je 
pozemek veden jako zahrada. Pozemek není zemědělsky obhospodařován.  

Pozemek p.č. 546/37 v k.ú. Křemýž, byl zahrnut do plochy P-13, která již jako plocha pro bydlení návrhem územního 
plánu vymezena byla. Vymezení p.p.č. 546/37 jako součást plochy BV – bydlení venkovské nenaruší urbanistickou 
koncepci ani kompozici sídla Pňovičky. 

Územním plánem je tak třeba vytvářet podmínky pro udržitelnost stávajícího bytového fondu ve všech obytných sídlech 
a vytvářet podmínky i pro možnost nové bytové výstavby, ovšem vždy v přiměřené míře odpovídající velikosti daného 
sídla. Přiměřená možnost rozvoje bydlení v obytných sídlech dává možnost výstavby  nového bydlení například pro 
rodáky a potomky starousedlíků a tím je vytvořen předpoklad pro stabilizaci základny obyvatelstva daného sídla.  

Jedním z tradičních obytných sídel na území obce Ohníč jsou právě Pňovičky. Je to spolu s Dolánkami nejmenší tradiční 
obytné sídlo na území obce. ÚP zde rozvoj bydlení umožňuje výhradně v zastavěném území, a to s jednoznačným cílem 
(1) obestavění centrální návsi sídla tak, aby centrální náves byla obytnou zástavbou po svém obvodu jednoznačně 
prostorově definovaná a (2) vyplnění proluk ve stávající obytné zástavbě sídla.  

Vymezením ploch je tak zachována kompaktnost a koncentričnost sídla Pňovičky, se zástavbou obklopující centrální 
náves. 

17) Hanus Jaroslav, Pňovičky 24, Ohníč 

Připomínka byla doručena na adresu Městského úřadu Bílina  dne 07.08.2018 a zaregistrována  pod č.j.: MUBI 
30951/2018. 

TEXT PŘIPOMÍNKY: 

Požaduji zahrnutí pozemku parc. č. 68, zahrada, v k.ú. Křemýž, obec Ohníč do návrhu nového územního plánu obce 
Ohníč takovým způsobem, aby podatel této připomínky mohl předmětný pozemek využívat k jím plánovanému účelu 
(stavba rodinného domu a zámečnické dílny) a který by zároveň poskytl obci a dotčeným orgánů jistotu, že v místě 
nedojde k realizace nějakého nevhodného záměru z pohledu urbanistického či enviromentálního. 

ODŮVODNĚNÍ: 

Předmětem stavebního záměru podatele je výstavba rodinného domu 150m2 zastavěné plochy (10x15m) s podkrovím 
a krytým bazénem (73m2) vše se sedlovou střechou tak, aby stavba nenarušovala vzhled krajiny. 

Popis dílny: Stavba též se sedlovou střechou a podkrovím obdélníkového půdorysu 149m2 zastavěné plochy, 
zaměstnanci nyní tři, výhledově cca 8-10, doprava dodávkový 

automobil a osobní automobily, počet pojezdů cca 2x-4x denně osobním vozem, cca 1x týdně dodávkový vůz), dílna 
bude vybavena CNC obráběcím strojem: Hlučnost stroje je velmi nízká (56dB), vliv na ovzduší a životní prostředí není 
žádný. 

Jsem přesvědčen, že pro navrhovaný záměr, tak jak vychází z projektové dokumentace a výše uvedeného popisu, nejsou 
dány žádné relevantní zákonné důvody, které by realizaci záměru měly znemožňovat. Naopak se domnívám, že záměr 
přinášející pracovní příležitosti pro občany obce Ohníč je v souladu s vyváženým rozvojem území, a tedy cílem a úkolem 
územního plánování. 

Podle § 18 odst. 1 stavebního zákona je základním cílem územního plánování vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro 
udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský 
rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by  ohrožoval 
podmínkyživota generací budoucích. 

Dle odst. 2 dále územní plánování zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním řešením 
účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a 
soukromých zájmů na rozvoji území. Za tím účelem sleduje společenský a hospodářský potenciál rozvoje. 

Podatel tedy tímto žádá o zahrnutí pozemku parc. č. 68, zahrada, v k.ú. Křemýž, obec Ohníč do návrhu územního plánu 
obce Ohníč takovým způsobem, aby podatel této připomínky mohl předmětný pozemek využívat k jím plánovanému 
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účelu (stavba rodinného domu a zámečnické dílny) a nastavení regulativů v dané lokalitě takovým způsobem (např. 
plocha pro nerušící výrobu s prostorovými regulativy – koeficient zástavby, koeficient zeleně, výšková hladina), který by 
mu umožnily využít pozemek k jím plánovanému účelu a zároveň by poskytl obci a dotčeným orgánům jistotu, že v místě 
nejde k realizaci nějakého nevhodného záměru z pohledu urbanistického či environmentálního. 

NÁVRH ROZHODNUTÍ 

Připomínce se nevyhovuje.  

ODŮVODNĚNÍ: 

Pozemek p.č. 68, k.ú. Křemýž   dotčený připomínkou navrhovatele je dle katastru nemovitostí veden jako zahrada. Jedná 
se o pozemek, který se nachází ve zcela izolované poloze ve volné krajině, bez vazby na existující sídla a bez vazby na 
existující plochy bydlení. Vymezením navrhované plochy bydlení i výroby by došlo k nežádoucí extenzifikaci zástavby 
Křemýž a narušení kompaktního uspořádání zástavby, koncentricky se rozvíjející kolem historického jádra s kostelem.  

Územní plán pozemek 68 vymezuje jako plochu se způsobem využití „ZS – zahrady a sady“. Tento způsob využití byl 
převzat z předešlé územně plánovací dokumentace Územního plánu obce Ohníč, který byl zastupitelstvem obce 
schválen v roce. 2006. Jedná se tedy o způsob využití, kterým nový územní plán navazuje na koncepci předešlé územně 
plánovací dokumentace z r. 2006.  Dle výpisu z katastru nemovitostí došlo k zápisu vlastnického práva navrhovatele 
k dotčenému pozemku v roce 2010. Navrhovatel dotčený pozemek tedy zakoupil s vědomím, že se jedná o zahradu 
nikoli pozemek určený pro stavbu bydlení či výroby.  

Vzhledem ke skutečnosti, že je pozemek dotčený připomínkou navrhovatele vymezen na I. třídě ochrany zemědělského 
půdního fondu, představovalo by vymezení nové zastavitelné plochy zábor zemědělského půdního fondu. Podle § 4 
odst. 3 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, lze zemědělskou 
půdu I. a II. třídy ochrany odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad veřejným zájmem 
ochrany zemědělského půdního fondu. Návrh navrhovatele vymezit na dotčených pozemcích novou plochu bydlení 
nebo výroby, nelze považovat za nezbytný veřejný zájem podle zásad ochrany ZPF. 

Návrhem Územního plánu Ohníč je navrženo k zastavění pro způsob využití „BV – bydlení venkovské“ a „BI – bydlení 
individuální“ celkem 9,2 ha. Rozsah těchto ploch spolu s plochami stabilizovanými uvnitř zastavěného území umožňuje 
výstavbu až 60 bytových jednotek na území obce Ohníč. Tato hodnota plně odpovídá demografickému vývoji a 
rozvojovému potenciálu obce vzhledem k poloze v blízkosti měst Teplice a Bílina a vzhledem ke skutečnosti, že Ohníč je 
součástí rozvojové osy OS7 Ústí nad Labem – Chomutov – Karlovy Vary – Cheb – SRN, vymezené v PÚR ČR a zpřesněné 
v ZÚR Ústeckého kraje. (Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch pro bydlení je součástí textové části 
odůvodnění v kapitole H.1.).  Dalším navýšením ploch pro bydlení by došlo k rozporu s ustanovením § 55 odst. 4 
stavebního zákona, který stanovuje, že další zastavitelné plochy je možné vymezit pouze na základě prokázání 
nemožnosti využít již vymezené zastavitelné plochy. 

Cílem územního plánu je ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území. Přitom 
chránit krajinu jako podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti. S ohledem na to určuje 
podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného území a nezastavitelných 
pozemků.  

Návrhem územního plánu vymezené zastavitelné plochy jsou vymezeny s ohledem na potenciál rozvoje území a míru 
využití zastavěného území. 

Návrh ploch bydlení se zámečnickou dílnou na p.p.č. 68. k.ú. Křemýž nelze shledat jako nezbytný a opodstatněný 
podle § 4 odst. 1 a 2 zákona č.  334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů. 
Vymezení zastavitelné plochy bez stanoveného převažujícího veřejného zájmu by představovalo rozpor s  cíli a úkoly 
územního plánování dle §18 odst. (4) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu, ve znění 
pozdějších předpisů. 

18) Kučerová Jaroslava, Dolánky ev.č. 1 – Ohníč, Teplice 

Připomínka byla doručena na adresu Městského úřadu Bílina  dne 06.08.2018 a zaregistrována  pod č.j.: MUBI 
30959/2018. 

TEXT PŘIPOMÍNKY: 

Vzhledem ke skutečnosti, že parcela 215/10 v obci Dolánky-Ohníč je pro stavbu domu nevhodná, úzká a ohraničená 
veřejnou cestou, prosíme tuto parcelu zachovat pro účel nebytové stavby. 

Ještě prosíme přidat parcelu č. 215/15 jako stavební pro výstavbu rodinnéh domu přibližně 15x15m. 
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NÁVRH ROZHODNUTÍ 

Připomínce se nevyhovuje.  

ODŮVODNĚNÍ: 

Na základě žádosti uplatněné navrhovatelem byl pozemek 215/10, k.ú. Ohníč vymezen návrhem územního plánu pro 
společné jednání dle §50 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, jako plocha 02-Z se způsobem využití „BV – bydlení venkovské“.  

Oddělené sídlo Dolánky obecně není vhodné pro rozvoj bydlení, je však žádoucí stabilizovat obyvatele obce ve všech 
tradičních obytných sídlech na územní obce.  Územním plánem je tak třeba vytvářet podmínky pro udržitelnost 
stávajícího bytového fondu ve všech obytných sídlech a vytvářet podmínky i pro možnost nové bytové výstavby, ovšem 
vždy v přiměřené míře odpovídající velikosti daného sídla. Přiměřená možnost rozvoje bydlení v obytných sídlech dává 
možnost výstavby nového bydlení například pro rodáky a potomky starousedlíků a tím je vytvořen předpoklad pro 
stabilizaci základny obyvatelstva daného sídla.  

Jedním z tradičních obytných sídel na území obce Ohníč jsou právě Dolánky. Je to vedle několika roztroušených samot 
a mlýna v Dolánkách u řeky Bíliny nejmenší tradiční obytné sídlo na území obce. ÚP zde rozvoj bydlení umožňuje v jediné 
rozvojové ploše bydlení 02-Z, v bezprostřední návaznosti na zastavěné území a na stabilizované obytné území. 
Vymezením plochy je tak zachována kompaktnost a koncentričnost sídla Dolánky, se zástavbou obklopující centrální 
náves. 

Vzhledem k tomu, že plocha je vymezená na podnět vlastníka, je velká pravděpodobnost skutečného využití této plochy. 

Jakýkoli další plošný rozvoj bydlení v Dolánkách je nepřijatelný, sídlo nemá žádný rozvojový potenciál, s ohledem na 
prostorově izolovanou polohu a špatnou dostupnost jádrového sídla Ohníč. 

Vymezení jakékoliv nové rozvojové plochy by znamenalo nežádoucí rozvolnění zástavby sídla Dolánky a narušení 
kompaktního uspořádání zástavby, koncentricky se rozvíjející kolem historického jádra s historickou návsí.  

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem připomínce nelze vyhovět. Vymezení zastavitelné plochy bez stanoveného 
převažujícího veřejného zájmu by představovalo rozpor s cíli a úkoly územního plánování dle §18 odst. (4) zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu, ve znění pozdějších předpisů. 

19) Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, Chomutov 

Připomínka byla doručena na adresu Městského úřadu Bílina  dne 03.07.2018 a zaregistrována  pod č.j.: MUBI 
27454/2018. 

TEXT PŘIPOMÍNKY: 

Lokality č. 80-Z, 81-Z a 72-P se nacházejí v aktivní zóně stanoveného záplavového území (AZZÚ) vodního toku (VZ) Bílina 
a lokalita č. 85-Z se částečně nachází ve stanoveném záplavovém území (ZÚ) VT Bílina mimojeho vymezenou AZZÚ. 

Dle §67 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon), se 
nesmí v AZZÚ vodního toku umisťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní 
tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi nebo která jinak souvisejí s  vodním 
tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, staveb pro jímání vod, odvádění odpadních vod a odvádění srážkových 
vod a dále nezbytných staveb dopravní a technické infrastruktury, zřizování konstrukcí chmelnic, jsou-li zřizovány 
v záplavovém území v katastrálních územích vymezených podle zákona č. 97/1966 Sb., o ochraně chmele, ve znění 
pozdějších předpisů, za podmínky, že současně budou provedena taková opatření, že bude minimalizován vliv na 
povodňové průtoky, to neplatí pro údržbu staveb a stavební úpravy, pokud nedojde ke zhoršení odtokových poměrů. 
V AZZÚ je dále zakázáno těžit nerosty a zeminu způsobem zhoršujícím odtok povrchových vod, provádět terénní úpravy 
zhoršující odtok povrchových vod, skladovat odplavitelný materiál, látky a předměty, zřizvat oplocení, živé ploty a jiné 
podobné překážky, zřizovat tábory, kempy a jiná dočasná ubytovací zařízení. 

Návrh využití výše uvedených lokalit není zpracován v souladu s cíli Národního plánu povodí Labe (NPP), který byl 
schválen usnesením vlády ČR č. 1083 dne 21. prosince 2015, jehož cíle a opatření jsou vydány opatřením obecné povahy 
Ministerstva zemědělství čj. 148/2016-MZE_15120, kapitola IV.5. Cíle ke snížení nepříznivých účinků povodní a sucha, 
písm f), dle kterého je nutné omezovat aktivity v záplavových územích zhoršující odtokové poměry a zvyšující povodňová 
rizika. Dále dle Politiky územníh rozvoje (priorita 26) je možné vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích jen 
ve výjimečných a zvlášť zdůvodněných případech. 

Vzhledem k výše uvedenému s výstavbou na částech lokalit č. 80-Z, 81-Z A 72-P, které se nachází v AZZÚ VT Bílina, 
nesouhlasíme a výstavbu na lokalitě č. 85-Z, která se částečně nachází ve stanoveném záplavovém území VT Bílina mimo 
jeho vymezenou AZZÚ, nedoporučujeme. 
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Předmět vyjádření je návrh ÚP pro společné   jednání obce Ohníč. Lokality 80-Z – rozšíření ČOV, 81-Z – sběrný dvůr 
komunálního odpadu a 72-P – území smíšené venkovské se nacházejí v AZZU VT Bílina a lokalita č. 85-Z – dorbná výroba 
se částečně nachází ve stanoveném ZÚ VT Bílína mimo jeho vymezenou AZZÚ. Likvidace odpadních vod bude řešena 
centrálně odvedením splašků na ČOV. Odvádění dešťových vod bude přednostně řešeno vsakem, retencí nebo jejich 
kombinací. 

NÁVRH ROZHODNUTÍ 

Připomínce bylo vyhověno.  

ODŮVODNĚNÍ: 

Povodí Ohře jako oprávněný investor upozornil na vymezení ploch 80-Z, 81-Z a 72-Z v AZZÚ, kde se dle §67 zákona č. 
254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v aktivní zóně stanoveného záplavového území (AZZÚ) vodního 
toku Bílina, kde se nesmí  umisťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl,  jimiž se upravuje vodní tok. 

Plocha 80-Z byla zcela vypuštěna a pozemek p.č. 134/16, k.ú. Ohníč byl vymezen v souladu se stávajícím charakterem 
dotčeného území jako stabilizovaná plocha se způsobem využití „NZt - zemědělská půda – louky a extenzivní sady“..  

Plocha 81-Z byla posunuta mimo AZZÚ s malým zásahem do záplavového území Q100. Vymezení této plochy vyplývá 
z požadavků schváleného zadání  na základě, kterého byla vymezena jako plocha se způspbem využití „TI – technická 
infrastruktura“.  

Plocha je vymezená v rozsahu malého obecního pozemku a části navazujícího soukromého pozemku o celkové výměře 
0,045 ha.  Plocha částečně zasahuje do okrajové části záplavového území Q100 řeky Bíliny, ale leží mimo aktivní zónu 
záplavového území. Obec má v tomto místě dlouhodobý záměr na zřízení sběrného dvora a  kompostárny. Důvody, 
které upřednostňují tuto plochu před jinými jsou, že  se jedná o pozemek obecní, který je situovan mimo obytnou část, 
ale v blízkosti centrální části obce u hlavní silnice   III/25331  v poloze mezi hlavními sídli Ohníčí a Křemýží, tedy v poloze 
dobře dopravně dostupné pro všechny obyvatele obce Ohníč. 

Plocha 81-Z je výmezena ve veřejnémm zájmu.  Veřejný zájem (splnění zákonné povinnosti obce na zřízení sběrného 
dvora) na vymezení této plochy splňující nároky na ní kladené z hlediska funkčnosti je nadřazen veřejnému zájmu na 
ochanu záplavového území Q100.  

Plocha 72-Z byla změnšena, aby nezasahovala do AZZÚ. Část, která zasahovala do AZZÚ byla vemezena jako plocha se 
způsobem využití „NZt – zemědělská půda – louky pastviny a extenzívní sady“. 

Plocha 85-Z se nachází mimo AZZÚ a jen nepatrně v jihovýchodní části do plochy zasahuje okraj záplavového území 
Q100. Jedná se o nepatrný zásah, který může být Povodím Ohře jako příslušným správním orgánem ošetřen v rámci 
navazujících územních a stavebních řízení. 

Plocha 85-Z je jedinou rozvojovou plochou výroby na území obce Ohníč, která je vymezena v  návaznosti na železniční 
trať a s přímým přístupem na silnici III/25331. Plocha 85-Z je vymezená v rozsahu stávajícího oploceného areálu na levém 
břehu řeky Bíliny v Ohníči. Územní plán vymezením plochy potvrzuje existenci tohoto areálu a povolené ocelové haly 
pro garážování zemědělské techniky viz kolaudační souhlas pod č.j. MUBI 1172/2019 ze dne 09. 01. 2019 vydaný pro 
p.p.č. 290, 143/7 a 143/8, k.ú. Ohníč.   

V souladu s úkoli a cíly územního plánování územní plán zajišťuje  předpoklady pro udržitelný rozvoj území. Územní plán 
by proto měl na území každé obce vytvářet podmínky pro rozvoj lokálních ekonomických aktivit, zejména řemesel, 
drobné výroby a služeb a dalších forem malého a středního podnikání a vytvářet tak podmínky pro možný vznik nových 
pracovních příležitostí přímo v obci.  

20) GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Ústí nad Labem 

Připomínka byla doručena na adresu Městského úřadu Bílina  dne 19.07.2018 a zaregistrována  pod č.j.: MUBI 
29017/2018. 

TEXT PŘIPOMÍNKY: 

Obdrželi jsme Vaše oznámení ve věci návrhu územního plánu  obce Ohníč. 

K tomuto sdělujeme následující stanovisko: 

K návrhu územního plánu nemáme žádné připomínky. 

Stanovisko vychází ze znalostí současného a budoucího stavu plynárenských sítí GasNet, platných k datu vydání tohoto 
stanoviska. 
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NÁVRH ROZHODNUTÍ 

Bere se na vědomí.  

ODŮVODNĚNÍ: 

Oprávněný investor svým sdělením vyjádřil souhlas s předloženým návrhem ÚP Ohníč.  

21) Ředitelství silnic a dálnic, Čerčanská 12, Praha 4 

Připomínka byla doručena na adresu Městského úřadu Bílina  dne 03.08.2018 a zaregistrována  pod č.j.: MUBI 
31103/2018. 

TEXT PŘIPOMÍNKY: 

ŘSD ČR je státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem dopravy, pro které vykonává vlastnická práva státu 
k nemovitostem tvořícím dálnice a silnice I. třídy, zabezpečuje výstavbu a modrenizaci dálnic a silnic I. třídy, spolupracuje 
s příslušnými orgány státní správy včetně orgánů samosprávy, poskytuje jim podklady. Zpracovává připomínky k  ÚPD, 
které jsou podkladem pro vyjádření Ministerstva dopravy, které je v procesu územníh plánování dotčeným orgánem 
podle § 4 zákona č. 183/2006 Sb., (stavební zákon). 

K návrhu územího plánu obce Ohníč nemáme připomínky, neobť navrhované změny jsou situovány mimo námi 
sledovanou silnici I/13. 

NÁVRH ROZHODNUTÍ 

Bere se na vědomí. 

ODŮVODNĚNÍ: 

Oprávněný investor svým sdělením vyjádřil souhlas s předloženým návrhem ÚP Ohníč. 

K.2. Vyhodnocení připomínek uplatněných v  rámci veřejného 
projednání ve smyslu § 52 odst. 3 Stavebního zákona  

V zákonem stanovené lhůtě v souladu s §52 odst. (3) stavebního zákona nebyla k návrhu ÚP Ohníč uplatněna žádná 
připomínka, která by upozorňovala na nesoulad a vyžadovala úpravu návrhu ÚP. 
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L .  ROZH OD NUTÍ  O  NÁMITKÁCH   

Podle § 53 odst. 1 stavebního zákona pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky projednání 
Územního plánu Ohníč (dále jen ÚP) a zpracoval návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu ÚP Ohníč dle § 52 
stavebního zákona. 

L.1. Vyhodnocení námitek uplatněných v  rámci veřejného projednání 
ve smyslu § 52 odst. 2 a 3 Stavebního zákona  

V zákonem stanovené lhůtě v souladu s §52 odst. (2) a (3) stavebního zákona bylo k návrhu ÚP uplatněno 6 námitek 
z toho 5 bylo uplatněno oprávněným investorem.  

Námitku uplatnili níže uvedení účastníci řízení o návrhu: 

I. Hanus Jaroslav, Pňovičky 24, Ohníč 

II. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, Teplice (oprávněný investor) 

III. Ředitelství silnic a dálnic, Čerčanská 12, Praha 4 (oprávněný investor) 

IV. Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, 430 03  Chomutov (oprávněný investor) 

V. Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, 430 03  Chomutov (oprávněný investor) 

VI. Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, 430 03  Chomutov (oprávněný investor) 

Návrh rozhodnutí o námitkách byl v souladu s §53 odst. 1 stavebního zákona projednán a odsouhlasen dotčenými 
orgány a krajským úřadem jako nadřízeným orgánem.  

Jednotlivé námitky a jejich odůvodnění: 

1) Hanus Jaroslav, Pňovičky 24, Ohníč 

Námitka byla doručena na adresu Městského úřadu Bílina dne 08.07.2018 a zaregistrována pod č.j.: MUBI/33203/2017.   

TEXT NÁMITKY: 

Jaroslav Hanus je výlučným vlastníkem pozemku parc. č. 68 vedeného u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, pracoviště 
Teplice v katastrálním území Křemýž, obec Ohníč, zapsaného na listu vlastnictví č. 382 (dále jen „dotčený vlastník“). V 
současné době probíhá řízení o pozemkových úpravách, na základě kterých bude  dotčený vlastník vlastníkem i části 
pozemků parc. č. 446, 438, 70 a 95/1 v k.ú. Křemýž uvedených v mapě nově navržených pozemků v rámci pozemkových 
úprav (příloha č. 2), dle kterých bude dotčený vlastník vlastnit nově vzniklý pozemek parc. č. 728.  

K návrhu územní plánu obce Ohníč podal dotčený vlastník ve smyslu ustanovení § 50 odst. 3 stavebního zákona dne 
7.8.2019, které byly vyhodnoceny ve společném jednání o návrhu územního plánu obce Ohníč. 

Ve smyslu ustanovení § 52 odst. 2 stavebního zákona podává dotčený vlastník k zahájenému řízení o územním plánu 
obce Ohníč tyto NÁMITKY: 

I. Text námitky  

Dotčený vlastník požaduje zahrnutí současného pozemku parc. č. 68, zahrada, v k.ú. Křemýž, obec Ohníč a pozemků 
dalších v hranicích nově vznikajícího pozemku parc. č. 728 do návrhu nového územního plánu obce Ohníč takovým 
způsobem, aby dotčený vlastník mohl předmětný pozemek využít k jím plánovanému účelu, tj. stavbě zámečnické dílny, 
dle přiloženého zákresu do katastrální mapy, a který by poskytl obci a dotčených orgánů jistotu, že v místě nedojde k 
realizaci nevhodného záměru z pohledu urbanistického či enviromentálního.  

  Dotčený vlastník již nepožaduje na tomto pozemku umístit stavbu rodinného domu, může se tedy jednat o funkční 
plochu vhodnou pro užívání jako zámečnické dílny, nikoliv trvalého bydlení.  

Pakliže by s tímto řešením nesouhlasil dotčený orgán na úseku ochrany ZPF, dotčený vlastník navrhuje, aby předmětné 
pozemky byly zařazeny do územní rezervy ve smyslu § 43 odst. 1 stavebního zákona s výše uvedeným funkčním využitím 
do doby, než bude přezkoumána stávající nesprávně uvedená třída ochrany ZPF předmětných pozemků. 

II. Vymezení dotčeného území  

Pozemek parc. č. 68 vedený u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, pracoviště Teplice v katastrálním území Křemýž, 
obec Ohníč, zapsaný na listu vlastnictví č. 382. 
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Námitky se též dotýkají pozemků parc. č. 446, 438, 70 a 95/1 vedených u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, pracoviště 
Teplice v katastrálním území Křemýž, obec Ohníč, které v současnosti nejsou ve vlastnictví dotčeného vlastníka, ale na 
základě pozemkových úprav se dotčený vlastník stane jejich vlastníkem v rámci nově vzniklého pozemku parc. č. 728 dle 
mapy nově navržených pozemků v rámci pozemkových úprav (příloha č. 2). 

III. Zdůvodnění:  

Námitky uvedené v bodu II. tohoto podání odůvodňuje dotčený vlastník takto:  

Dotčený vlastník měl na svém pozemku parc. č. 68 a na části pozemků parc. č. 446, 438, 70 a 95/1 v k.ú. Křemýž v plánu 
realizovat stavbu rodinného domu a zámečnickou dílnu. Z tohoto důvodu si dotčený vlastník nechal vypracovat 
projektovou studii a zažádal o zahrnutí pozemků do plochy pro stavbu rodinných domů v rámci projednávání návrhu 
nového územního plánu. Dotčený vlastník však od plánu na vybudování rodinného domu ustoupil a v současné chvíli 
setrvává pouze na svém plánu vybudovat na vymezených pozemcích zámečnickou dílnu.  

Ve vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu ÚP dle § 50 stavebního zákona nebylo připomínce dotčeného 
vlastníka vyhověno, a to mimo jiné z důvodu, že návrh dotčené osoby přesahuje jeho vlastnické vztahy a převážná část 
území dotčeného návrhem na pozemcích parc. č. 446, 438, 70 a 95/1 v k.ú. Křemýž není ve vlastnictví dotčené osoby, a 
tudíž se jedná o neoprávněný zásah do vlastnických vztahů osob, které neuplatnili připomínku k návrhu územního plánu 
obce Ohníč.  

Dotčený vlastník k tomuto uvádí, že v současné době sice předmětné pozemky nevlastní, avšak probíhá řízení ohledně 
pozemkových úprav předmětných pozemků, jejichž výsledkem by mělo být to, že vlastníkem pozemků, jak jsou 
vyznačeny v mapě nově navržených pozemků v rámci pozemkových úprav v příloze č. 2 a v soupisu nových pozemků 
v příloze č. 3. Výše zmíněné pozemky budou nově označeny jako pozemek parc. č. 728. Na základě této skutečnosti a 
předpokládaného vlastnictví uvedených pozemků je dotčený vlastník oprávněn podávat námitky i v případě částí 
pozemků, které v současnosti nejsou v jeho vlastnictví, ale v blízké době na základě pozemkových úprav již budou. 
Dle dotčeného vlastníka se tak nejedná o neoprávněný zásah, jak je uvedeno ve vyhodnocení jeho připomínky, se všemi 
současnými vlastníky je to dojednáno a pozemkové úpravy odsouhlaseny.  

Ve vyhodnocení připomínky bylo též uvedeno, že podle § 4 odst. 3 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 
půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, lze zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany odejmout pouze v případech, 
kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany zemědělského půdního fondu. Návrh 
navrhovatele vymezit tyto pozemky jako plochu „BV“ tak nelze považovat za nezbytný podle zásad ochrany ZPF. 

Dle dotčeného vlastníka však půda na těchto pozemcích, která je vedena jako zemědělská půda I. a II. třídy ochrany, 
ve skutečnosti nemá kvalitu, která by odůvodňovala, aby byly pozemky v této třídě ochrany vedeny. Dle dotčeného 
vlastníka je bonita půdy na těchto pozemcích mnohem nižší a nedosahuje I. a II. třídy ochrany. Dotčený vlastník tímto 
žádá, aby byla bonita půdy na předmětných pozemcích přezkoumána a znovu vyhodnocena, zda její kvalita dosahuje 
parametrů, pro které by měla být zařazena do některé z tříd ochrany ZPF.  

Dle dotčeného vlastníka je bonita půdy nižší a nedosahuje I. a II. třídy ochrany, tudíž veřejný zájem na zachování a 
ochraně této půdy v ZPF nepřevažuje nad zájmem dotčeného vlastníka na realizaci výše uvedené stavby, tudíž tato 
skutečnost není překážkou, pro kterou byl stavební záměr dotčeného vlastníka nemohl být realizovaný.  

V neposlední řadě bylo ve vyhodnocení připomínek uvedeno, že pozemek je ve zcela izolované poloze ve volné krajině, 
bez vazby na existující sídla a bez vazby na existující plochy bydlení. Vymezením navrhované plochy bydlení by došlo k 
nežádoucí extenzifikaci zástavby obce Křemýž a narušení kompaktního uspořádání zástavby, koncentricky se rozvíjející 
kolem historického jádra s kostelem. 

Jak dotčený vlastník uvedl, jeho záměrem je nyní stavba zámečnické dílny, nikoliv objektu pro bydlení. K extenzifikaci 
zástavby pro bydlení tak nedojde. Dle dotčeného vlastníka v daném území není zástavba rozmístěna zcela kompaktně 
kolem centra obce, nebo se kolem ní nachází hned několik staveb, které jsou v krajině umístěny osamoceně, bez 
návaznosti na ucelenou zástavbu. Jedná se například o zemědělské objekty na pozemcích parc. č. st. 165, st. 222, st. 
223, st. 224 či st. 6.  

Dle dotčeného vlastníka nebude stavba zámečnické dílny izolovaná ve volné krajině, pozemky se nacházejí v blízkosti 
obce Pňovičky, v blízkosti ucelené zástavby, tudíž její umístění nebude mít vliv na vzhled a krajinný ráz v daném území. 
Stavba je plánována jako jednopatrová s podkrovím, bude mít obdélníkový půdorys a sedlovou střechu. Dle dotčeného 
vlastníka se tak stavba nebude svým vzhledem lišit od jiných staveb v daném území, svou velikostí nebude v krajině 
vynikat či rušit krajinný ráz či vzhled okolí.  

S ohledem na skutečnost, že zde bude provozována zámečnická dílna, nehrozí vliv na ovzduší či životní prostředí, 
hlučnost provozu je velmi nízká. Počet zaměstnanců je plánován na 8 – 10, dotčený vlastník se proto domnívá, že se 
tím přinesou i nové pracovní příležitosti pro obyvatele blízkého okolí. Doprava k dílně bude probíhat pouze 
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dodávkovým automobilem a osobními automobily, přičemž frekvence dopravy bude cca 2x-4x denně osobním vozem, 
cca 1x týdně dodávkovým vozem. 

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 27.9. 2005, čj. 1 Ao 1/2005 – 98 cit: „Za závěrečný krok algoritmu 
(testu) přezkum obsahu napadeného opatření obecné povahy z hlediska jeho proporcionality. Proporcionalitu soud 
vnímá dvěma způsoby – v jejím užším a širším smyslu. Proporcionalitou v širším smyslu soud chápe obecnou přiměřenost 
právní regulace. Mezi základní atributy právního státu patří přiměřenost práva a z tohoto důvodu je úkolem mimo jiné 
právě i soudní moci přispívat svojí rozhodovací činností k rozumnému uspořádání společenských vztahů. Soud se proto v 
rámci přezkumu souladu opatření obecné povahy se zákonem věnuje též otázkám, zda napadené opatření obecné 
povahy vůbec umožňuje dosáhnout sledovaný cíl (kritérium vhodnosti), zda opatření obecné povahy a sledovaný cíl spolu 
logicky souvisí a zda cíle nelze lépe dosáhnout jiným legislativním prostředkem (kritérium potřebnosti), zda opatření 
obecné povahy omezuje své adresáty co nejméně (kritérium minimalizace zásahů); v neposlední řadě soud také zkoumá, 
zda je následek napadeného opatření obecné povahy úměrný sledovanému cíli (kritérium proporcionality v užším slova 
smyslu).  

Podle rozsudku rozšířeného senátu NSS ze dne 21. července 2009 sp. zn. 1 Ao 1/2009 – 120 cit: Podmínkou zákonnosti 
územního plánu, kterou soud vždy zkoumá v řízení podle § 101a a násl. s. ř. s., je, že veškerá omezení vlastnických a 
jiných věcných práv z něho vyplývající mají činěna jen v nezbytně nutné míře a nejšetrnějším ze způsobů vedoucích ještě 
rozumně k zamýšlenému cíli, nediskriminačním způsobem a s vyloučením libovůle (zásada subsidiarity a minimalizace 
zásahu).  

Dle dotčeného vlastníka v daném případě není přiměřený důvod, proč by nebylo možné v daném místě realizovat 
stavbu zámečnické dílny. Stavební záměr v daném místě žádným způsobem nezasáhne do krajinného rázu a nenaruší 
vzhledem okolí obce, není tedy nutné, aby byla stavba zámečnické dílny znemožněna a tím omezeno právo vlastníka 
pozemky využívat.  

Podle § 18 odst. 1 stavebního zákona je základním cílem územního plánování vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro 
udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský 
rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval 
podmínky života generací budoucích.  

Dle odst. 2 dále územní plánování zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním řešením 
účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a 
soukromých zájmů na rozvoji území. Za tím účelem sleduje společenský a hospodářský potenciál rozvoje.  

Z výše uvedených důvodu dotčený vlastník požaduje zahrnutí pozemku parc. č. 68 v k.ú. Křemýž, obec  Ohníč a částí 
pozemků parc. č. 446, 438, 70 a 95/1 dle přiložené mapy nově navržených pozemků označených jako pozemek parc. 
č. 728 a projektové dokumentace do návrhu nového územního plánu obce Ohníč takovým způsobem, aby podatel 
této námitky mohl předmětný pozemek využívat k jím plánovanému účelu stavby zámečnické dílny, a nastavení 
regulativů v dané lokalitě takovým způsobem (např. plocha pro nerušící výrobu s prostorovými regulativy – koeficient 
zástavby, koeficient zeleně, výšková hladina), který by mu umožnily využít pozemky k jím plánovanému účelu a 
zároveň by poskytl obci a dotčeným orgánům jistotu, že v místě nejde k realizaci nějakého nevhodného záměru z 
pohledu urbanistického či environmentálního.  

Pakliže by s tímto řešením nesouhlasil dotčený orgán na úseku ochrany ZPF, dotčený vlastník navrhuje, aby 
předmětné pozemky byly zařazeny do územní rezervy ve smyslu § 43 odst. 1 stavebního zákona s výše uvedeným 
funkčním využitím do doby, než bude přezkoumána stávající nesprávně uvedená třída ochrany ZPF předmětných 
pozemků. 

Dotčený vlastník v rámci korektních vztahů s obcí upozorňuje, že pakliže bude návrh územního plánu schválen v podobě, 
která neumožní realizaci jeho záměru, bude nucen se proti němu bránit zákonem stanovenými právními prostředky, tj. 
správní žalobou ve smyslu §101a a násl. zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, V 
případě zrušení územního plánu soudem by kromě povinnosti k náhradě nákladů soudního řízení došlo též k zmaření 
investovaných prostředků obce a času a energie strávené nad tímto náročným dokumentem; především však by došlo 
k ohrožení rozvoje celé obce. 

NÁVRH ROZHODNUTÍ: 

Námitce se nevyhovuje. 

ODŮVODNĚNÍ: 

Námitka uplatněná navrhovatelem byla uplatněna k pozemkům p.č. 68, 446, 438, 70 a 95/1, k.ú. Křemýž,, které jsou 
územním plánem vymezeny jako součást nezastavěného území v případě p.p.č. 68 a částí p.p.č. 446, 438 a 70 jako plocha 
se způsobem využití „ZS – zahrady sady“ a v případě části p.p.č. 95/1 jako součást plochy „NZt – louky a extenzivní sady“. 
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Dle výpisu z katastru nemovitostí je navrhovatel vlastníkem pouze pozemku p.č. 68, k.ú. Křemýž, který je dle katastru 
nemovitostí veden jako zahrada. V případě ostatních pozemků p.č. 446, 438, 70 a 95/1, k.ú. Křemýž, které jsou dle 
katastru nemovitostí vedeny jako orná půda, trvalý travní porost a ostatní plocha/ ostatní komunikace, se jedná o 
pozemky, které jsou ve vlastnictví jiných subjektů.   

V souladu s §52 odst. (2) zákona č. 183/2006  Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, (dále jen „stavebního zákona“) „námitku proti návrhu územního plánu mohou podat pouze vlastníci 
pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti.“ Vzhledem ke skutečnosti, že 
pozemky p.č. 446, 438, 70 a 95/1, k.ú. Křemýž nejsou ve vlastnictví navrhovatele, ale jsou předmětem řešení 
pozemkových úprav v k.ú. Křemýž jako p.p.č. 728 na listu vlastnictví č. 382 pro osobu navrhovatele, jsou součástí 
odůvodnění námitky uplatněné navrhovatelem. 

1. Plocha dotčená námitkou navrhovatele se nachází ve zcela izolované poloze ve volné krajině, bez vazby 
na existující plochy výroby i bydlení a bez vazby na existující sídla. Vymezením navrhované plochy 
výroby by došlo k nežádoucí extenzifikaci zástavby Křemýž a narušení kompaktního uspořádání 
zástavby, koncentricky se rozvíjející kolem historického jádra s kostelem.  

Navrhovatel s odkazem na odůvodnění věcně shodné připomínky uplatněné navrhovatelem v rámci společného jednání 
o návrhu Územního plánu Ohníč (dále jen „ÚP Ohníč“) uvádí: „v daném území není zástavba rozmístěna zcela kompaktně 
kolem centra obce, neboť se kolem ní nachází hned několik staveb, které jsou ve volné krajině osamoceně, bez návaznosti 
na ucelenou zástavbu s odkazem na st.p.č. 165, 222, 223, 224 a 6“.  

K tomuto argumentu uvádíme: V případě objektu na st.p.č. 6 se jedná o objekt, který byl historickou součástí dnes již 
neudržovaného zámeckého parku, tedy součástí zámeckého areálu nikoli stavbou, která by byla v území umístěna bez 
vazeb na zastavěné území. Ostatní uvedené pozemky jsou pak pozůstatkem po zcela nevhodně umístěném areálu 
Jednotného zemědělského družstva, jehož umístění ve volné krajině je zcela proti urbanistickým zásadám stanoveným 
ÚP Ohníč.  

Urbanistické zásady ÚP Ohníč pro sídlo Křemýž stanovené v § C02 písm a) textové části výroku ÚP Ohníč stanovují: 
„Respektovat koncentrickou urbanistickou strukturu sídla Křemýž, vyznačující se zástavbou původně zemědělských 
usedlostí a domků koncentricky uspořádaných okolo dvou návsí, okolo dolní návsi s kostelem uprostřed a okolo horní 
návsi s rybníkem uprostřed; na tuto strukturu navazovat jak formou, tak umístěním nových staveb v návaznosti na obě 
návsi.“ A v textové části odůvodnění v § C02 doplněno odůvodněním: „Sídlo Křemýž se vyznačuje dodnes velmi dobře 
dochovaným koncentrickým uspořádáním zástavby kolem dvojice centrálních návsí. Tato forma uspořádání je 
mimořádně racionální a efektivní na provoz a údržbu a na dostupnost veřejné infrastruktury. Jádro sídla je v pěší 
dostupnosti ze všech ploch bydlení okolo jádra. Koncentrické uspořádání umožňuje dobré dopravní napojení a 
minimalizaci délek a ploch dopravní a technické infrastruktury. Je proto žádoucí toto racionální koncentrické uspořádání 
zástavby sídla Křemýž kolem dvojice návsí zachovat a chránit jako nespornou hodnotu. Je žádoucí nepřipustit narušení 
tohoto uspořádání zástavbou vymykající se z tohoto rámce, například zástavbou nevhodně vybíhající do volné krajiny 
podél cest a silnic.“ 

Úkolem ÚP Ohníč  je v souladu s cíli a úkoly územního plánování zajistit ochranu významných hodnot na území obce 
(přírodních i civilizačních) a to v případě sídla Křemýž rozsáhlých souborů historických barokních staveb (kostel sv. Petra 
a Pavla se zvonicí, zámek v Křemýži, hospodářské zázemí zámku, zámecká zahrada/zámecký park, zámeček Tuchlov, 
letohrádek Ladenburg) a navazující komponované krajiny (kompoziční osa spojující zámecký areál v Křemýži se zámkem 
v Tuchlově, kompoziční osa spojující zámecký areál v Křemýži s letohrádkem Ladenburg, radiální aleje kolem všech cest 
z Křemýže do volné krajiny). Všechny výše zmíněné dochované historické stavební i nestavební hodnoty, včetně cestní 
sítě a doprovodných alejí jsou územním plánem důsledně chráněny před změnami využití nebo prostorového 
uspořádání, které by tyto hodnoty mohly jakkoli narušit. 

Vymezení navrhovatelem požadované plochy výroby v izolované poloze ve volné krajině bez vazeb na existující 
plochy bydlení i výroby, nevhodně vybíhající do volné krajiny v kompoziční ose mezi zámeckým areálem a zámečkem 
Tuchlov by představovalo rozpor s urbanistickou koncepcí ÚP Ohníč a rozpor s cíli a úkoly územního plánování.  

Dle § 18 odst. (2) – (4) stavebního zákona: „Územní plánování zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území 
soustavným a komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně 
prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Za tím účelem sleduje společenský a hospodářský 
potenciál rozvoje. Orgány územního plánování postupem podle tohoto zákona koordinují veřejné i soukromé záměry 
změn v území, výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území a konkretizují ochranu veřejných zájmů vyplývajících z 
tohoto zákona a zvláštních právních předpisů. Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a 
civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Přitom chrání krajinu 
jako podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti. S ohledem na to určuje podmínky pro 
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hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků. 
Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území.“ 

2. Vzhledem ke skutečnosti, že převážná část území dotčeného námitkou navrhovatele je vymezena na I. 
třídě ochrany zemědělského půdního fondu, zbývající pak na III. a částečně IV. třídě ochrany 
zemědělského půdního fondu, představovalo by vymezení nové zastavitelné plochy zábor zemědělského 
půdního fondu. Podle § 4 odst. 3 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve 
znění pozdějších předpisů, lze zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany odejmout pouze v případech, kdy 
jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany zemědělského půdního fondu.  

Návrh navrhovatele vymezit na dotčených pozemcích novou plochu výroby, nelze považovat za nezbytný veřejný 
zájem podle zásad ochrany ZPF.  

Navrhovatel ve své námitce uvádí: „půda, která je vedena jako zemědělská půda I. a II. třídy ochrany, ve skutečnosti 
nemá kvalitu, která by odůvodňovala, aby byly pozemky v této třídě ochrany vedeny. Dle dotčeného vlastníka je bonita 
půdy na těchto pozemcích mnohem nižší a nedosahuje I. a II. třídy ochrany. Dotčený vlastník tímto žádá, aby byla bonita 
půdy na předmětných pozemcích přezkoumána a znovu vyhodnocena, zda její kvalita dosahuje parametrů, pro které by 
měla být zařazena do některé z tříd ochrany ZPF.“  

K tomuto argumentu uvádíme: Tento požadavek není v souladu s §43 odst. (1) stavebního zákona úkolem územního 
plánu: „Územní plán stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového 
uspořádání (dále jen "urbanistická koncepce"), uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury; vymezí zastavěné 
území, plochy a koridory, zejména zastavitelné plochy, plochy změn v krajině a plochy přestavby, pro veřejně prospěšné 
stavby, pro veřejně prospěšná opatření a pro územní rezervy a stanoví podmínky pro využití těchto ploch a koridorů. 
Záležitosti nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje, mohou být součástí územního 
plánu, pokud to krajský úřad ve stanovisku podle § 50 odst. 7 z důvodu významných negativních vlivů přesahujících 
hranice obce nevyloučí“. 

Stanovení bonitace půdy je prováděno Státním pozemkovým úřadem v souladu s vyhláškou č. 227/2018 Sb., o 
charakteristice bonitovaných půdně ekologických jednotek a postupu pro jejich vedení a aktualizaci, ve znění 
pozdějších předpisů, a to z vlastního podnětu nebo z podnětu vlastníka dotčených pozemků, který uvede a doloží 
Státnímu pozemkovému úřadu závažné důvody, které k požadavku na přezkum bonitace půdy dotčeného vlastníka 
vedou. 

Dále navrhovatel ve své námitce požaduje – pokud nebude možné zastavitelnou plochu výroby na dotčené ploše 
vymezit z důvodu nesouhlasu orgánu ochrany ZPF: „…aby předmětné pozemky byly zařazeny do územní rezervy ve 
smyslu § 43 odst. 1 stavebního zákona s výše uvedeným funkčním využitím do doby, než bude přezkoumána stávající 
nesprávně uvedená třída ochrany ZPF předmětných pozemků.“  

K tomuto požadavku uvádíme: V souladu s § 23b odst. (4) stavebního zákona se plochy územních rezerv v územním 
plánu vymezují z důvodu ochrany plochy územní rezervy před možným nežádoucím budoucím využitím, které vyplývá 
z územně plánovací dokumentace (územního plánu). Citace zákona: „V územní rezervě jsou zakázány změny v území, 
které by mohly stanovené využití podstatně ztížit nebo znemožnit.“ Vzhledem ke skutečnosti, že pozemky dotčené 
námitkou se nachází v nezastavěném území, zaručuje ustanovení § 18 odst. 5 stavebního zákona dostatečnou 
ochranu a vymezení územní rezervy je z tohoto hlediska neopodstatněné.  

3. ÚP Ohníč pozemek p.č. 68 a navazující části p.p.č. 446, 438 a  95/1, k.ú. Křemýž   v souladu s námitkou 
navrhovatele vymezuje jako plochu se způsobem využití „ZS – zahrady a sady“. Tento způsob využití byl 
převzat z předešlé územně plánovací dokumentace Územního plánu obce Ohníč, který byl 
zastupitelstvem obce schválen v roce. 2006, kde byl p.p.č. 68 vymezen jako funkční plocha se způsobem 
využití „zahrady“ a ostatní dotčené pozemky pak jako „louky, pastviny“, „orná půda“ a „místní 
komunikace a nezpevněné cesty“. Jedná se tedy o způsob využití, kterým nový územní plán navazuje na 
koncepci předešlé územně plánovací dokumentace z r. 2006.  Dle výpisu z katastru nemovitostí došlo 
k zápisu vlastnického práva navrhovatele k p.p.č. 68 v roce 2010. Navrhovatel dotčený pozemek tedy 
zakoupil s vědomím, že se jedná o zahradu nikoli pozemek určený pro výrobu či bydlení.  

Podle rozsudku nejvyššího správního soudu obsaženého v rozsudku  ze dne 19.05.2011, č.j. 1 Ao 2/2011-17: Vlastník 
pozemků není opatřením obecné povahy zkrácen na svých právech, jestliže schválené funkční využití pozemků odpovídá 
dosavadnímu faktickému způsobu jejich využívání a pokračování v tomto způsobu využívání pozemků není opatřením 
obecné povahy ani zčásti vyloučeno. Neexistuje veřejné subjektivní právo vlastníka na zařazení jeho pozemku do 
zastavitelného území, jednak proto, že navrhovatel nebyl ve stávajícím možném využití svého pozemku územním 
plánem jakkoli omezen, neboť územní plán na možném využití pozemku navrhovatele nic nezměnil. Navrhovatel 
v roce 2010 zakoupil nikoli pozemek určený pro zastavění stavbou bydlení či výroby, nýbrž pozemek nacházející se 
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v nezastavitelném území se způsobem využití zahrady. S nabytím vlastnictví pozemku navrhovatel nenabyl současně 
„právo stavět“. Územní plán jej proto na tomto neexistujícím právu nemohl zkrátit. 

Námitce navrhovatele na vymezení zastavitelné plochy pro zámečnickou dílnu nelze vyhovět. Zastavitelné plochy na 
pozemcích I. třídy ochrany zemědělského půdního fondu dle § 4 odst. (3) zákona o ochraně zemědělského půdního 
fondu, bez stanoveného převažujícího veřejného zájmu, nelze vymezit. Vymezení navrhované plochy pro umístění 
zámečnické dílny ve zcela izolované poloze ve volné krajině v kompoziční ose mezi areálem zámku a zámečkem 
Tuchlov, bez vazby na existující plochy výroby i bydlení a bez vazby na existující sídla, by představovalo nežádoucí 
extenzifikaci zástavby Křemýž do volné krajiny a narušení kompaktního uspořádání zástavby koncentricky se 
rozvíjející kolem historického jádra s kostelem. Vyhovění námitce navrhovatele by představovalo rozpor s cíli a úkoly 
územního plánování dle §18 a §19 stavebního zákona.  

2) Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice  

Námitka byla doručena na adresu Městského úřadu Bílina dne 09.07.2020 a zaregistrována pod č.j.: MUBÍ/23628/2020. 

TEXT NÁMITKY: 

Rozvojová plocha v k.ú. Křemýž určená pro bydlení: Realizace RD v tomto území by v konečné fázi vyvolala potřebu 
zkapacitnit ČSOV Křemýž, ČSOV Hostomice n/B-Husova, ČSOV Světec – křižovatka (ta je již v současné době na hraně 
své kapacity.) 

Pozemky dotčené námitkou 

Zastavitelné plochy vymezené v ÚP jako 26-Z, 27-Z, konkrétně Pk p.p.č. 40/1, 33/1, 32/2, 33/6, 416 v k.ú. Křemýž. 

Odůvodnění uplatnění námitky 

V současné době není možné souhlasit s koncepcí napojení odpadních vod do kanalizačního systému zakončeného ČOV 
Bílina z důvodu nekapacitních stávajících ČSOV Křemýž, ČSOV Hostomice nad Bílinou – Husova a ČSOV Světec – 
křižovatka. Další napojování bude možné až po zkapacitnění ČSOV Křemýž, ČSOV Hostomice nad Bílinou – Husova a 
ČSOV Světec – křižovatka. V souvislosti s touto skutečností upozorňujeme, že náklady spojené s takovýmto opatřením 
nese vždy subjekt, jehož požadavky zkapacitnění vyvolaly.   

NÁVRH ROZHODNUTÍ: 

Námitka oprávněného investora nebude akceptována. 

ODŮVODNĚNÍ: 

Severočeské vodovody a kanalizace uplatnili námitku, kterou vyjadřují nesouhlas s napojením odpadních vod 
návrhových ploch 26-Z, 27-Z, 25b-Z a 25a-P do kanalizačního systému zakončeného ČOV Bílina z důvodu nekapacitních 
stávajících ČSOV Křemýž, ČSOV Hostomice nad Bílinou – Husova a ČSOV Světec – křižovatka.  

Plochy dotčené námitkou byly  v návrhu Územního plánu Ohníč (dále jen „ÚP Ohníč“) vymezeny jako náhrada za 
nevhodně umístěné plochy bydlení „D“ a „E“ ve východní části Křemýže (dle ÚP Ohřníč z r. 2006), které nežádoucím 
způsobem dekoncentrovaly zástavbu historického jádra Křemýže a narušovaly kompozici sídla, která je historicky 
komponovaná podél podélné osy jihozápad – severovýchod, od kostela k zámku. 

Křemýž byla ve své době centrem úrodné zemědělské oblasti mezi Teplicemi a Bílinou a byla významným panstvím. Je 
tak žádoucí, aby územní plán vytvářel podmínky pro stabilizaci historicky nejvýznamnějšího sídla na území obce Ohníč a 
aby umožnil i přiměřený rozvoj, který je předpokladem stabilizace obyvatelstva sídla a základní prevencí před 
postupným úbytkem obyvatel sídla a jeho zánikem. Rozvojové plochy pro bydlení mají být primárně příležitostí pro 
potomky starousedlíků, aby měli v případě zájmu setrvání v Křemýži možnost postavit si vlastní bydlení v sídle. Pokud 
územní plán nenabídne rozvojové plochy pro bydlení, je velké riziko, že obyvatelé Křemýže odsud budou odcházet a 
populace sídla se bude snižovat. Tím by došlo k ohrožení udržitelnosti veřejných infrastruktur v obci (zejména technické 
infrastruktury a občanského vybavení) a k souvisejícímu snížení obytné atraktivity sídla. ÚP vymezuje v Křemýži všechny 
pro bydlení vhodné proluky v zastavěném území, jejich kapacita je ovšem řádově jen jednotky rodinných domů (cca 6-
8) plus potenciálně několik bytů v ploše brownfields bývalého hospodářského zázemí zámku, dostupnost těchto 
pozemků pro výstavbu bydlení je ovšem silně omezená primárně na jejich současné majitele. Proto ÚP hledal další 
plochy pro rozvoj rodinných domů, a to mimo zastavěné území, jehož kapacity jsou v Křemýži silně omezené.  

Důvodem volby rozvoje zástavby sídla Křemýž směrem na jihozápad je snaha posílit centralitu historického jádra a 
historických návsí v rámci struktury zástavby sídla. Zástavba Křemýže dnes poměrně pravidelně obaluje dvě historické 
návsi po jejich obvodu. Gravitace zástavby sídla Křemýž je ovšem směrem na severovýchod vychýlena areálem zámku. 
Jako protipól a protiváhu areálu zámku tak nový ÚP Ohníč umožňuje rozvoj obytné zástavby na jihozápadním okraji 
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sídla. ÚP tím důsledně zachovává tradiční historicky danou kompaktnost uspořádání zástavby sídla a koncentričnost 
zástavby obalující po obvodu obě historické návsi. 

Vzhledem ke skutečnosti, že  nově vymezené plochy 26-Z, 27-Z, 25b-Z a 25a-P (∑ 2,0 ha) plošně výrazně nepřesahují  
plošnou výměru vypuštěných  ploch „D“ a „E“ pro bydlení (∑ 1,5 ha) na části p.p.č.  337/24, části p.p.č. 409/3 a části 
p.p.č. 337/1, k.ú. Křemýž,  nemělo by vymezením  ploch 26-Z, 27-Z, 25b-Z a 25a-P dojít  k výraznému navýšení potřeby 
odvádění a likvidace odpadních vod oproti předešlé koncepci ÚP Ohníč.  

ÚP Ohníč v textové části výroku stanovuje v kapitole  „D.2.2. Odvádění a likvidace odpadních vod“ podmínku, že 
v případech, kdy: „..není technicky možné, nebo ekonomicky přijatelné napojení na splaškovou kanalizaci, je podmínečně 
přípustná  likvidace splaškových vod akumulací v bezodtokých jímkách nebo prostřednictvím lokálních ČOV 
(mikročistíren)“.   

Na základě výše uvedených skutečností vymezením ploch 26-Z, 27-Z, 25b-Z a 25a-P nedojde k navýšení odvádění 
předpokládaných kapacit odpadních vod oproti původní koncepci ÚP Ohníč. Do doby zkapacitnění nekapacitních 
stávajících ČSOV bude likvidace splaškových vod řešena akumulací odpadních vod v bezodtokých jímkách nebo 
prostřednictvím lokálních ČOV (mikročistíren).  V případě, že zde na základě ÚP dojede k zahájení územního a 
stavebního řízení, budou Severočeské vodovody a kanalizace jako účastník řízení moci   stanovit  konkrétní podmínky 
pro výstavbu. 

3) Ředitelství silnic a dálnic, Čerčanská 12, Praha 4   

Námitka byla doručena na adresu Městského úřadu Bílina  dne 08.07.2020 a zaregistrována  pod č.j.: MUBI 23475/2020. 

TEXT NÁMITKY:  

Správním územím obce Ohníč prochází stávající silnice I/13. 

Z hlediska výhledových záměrů sledujeme ve správním území obce plánovanou odpočívku „Zábrušany“, jejíž umístění 
bylo prověřeno vyhledávací studií „I/13 – studie umístění odpočívek v úseku Chomutov – Teplice“, zpracovatel Sudop 
Praha a.s., 04/2019. Studie byla poskytnuta jako ÚAP dopisem značky 6843-20-ŘSD-11110 dne 02.04.2020. 

K návrhu územního plánu Ohníč zasíláme následující námitky: 

-Požadujeme, aby v ÚP obce byla vymezena a chráněna plocha pro odpočívku Zábrušany v severozápadní části 
katastrálního území Křemýž podél silnice I/13.Plochu požadujeme vymezit jako zastavitelnou s funkčním využitím pro 
dopravní infrastrukturu tak, aby umožňovala umístění a realizaci odpočívky, jako nezbytné součásti silnice I. třídy. Plochu 
požadujeme vymezit v rozsahu dle přiložené dokumentace rozšířenou formou obalové křivky o 20 m (pro případné 
úpravy technického řešení) 

-Stavbu odpočívky požadujeme v grafické i textové části ÚP zařadit mezi VPS s možností vyvlastnění. 

K návrhu ÚP Ohníč nemáme další připomínky. 

NÁVRH ROZHODNUTÍ  

Námitka oprávněného investora nebude akceptována.   

ODŮVODNĚNÍ:  

Ředitelství silnic a dálnic jako oprávněný investor uplatnilo námitku, kterou požaduje v severozápadní části katastrálního 
území Křemýž podél silnice I/13 vymezit jako veřejně prospěšnou stavbu plochu se způsobem využití „dopravní 
infrastruktura“, která umožní dle předložené studie realizaci odpočívky „Zabrušany“.  

Dle předložené vyhledávací studie „I/13 – studie umístění odpočívek v úseku Chomutov – Teplice“, zpracované SUDOP 
Praha a.s., 04/2019 se stěžejní část navrhované odpočívky nachází na správním území obce Zabrušany. Na správní území 
obce Ohníč  do prostoru k.ú. Křemýž  tento záměr zasahuje pouze okrajově a to na p.p.č. 85 částečným přesahem nově 
budované okružní křižovatky a na  p.p.č. 571, k.ú. Křemýž odbočovacím pruhem ze směru Teplice. 

Vzhledem ke skutečnosti, že námitka nebyla uplatněna jako připomínka k návrhu zadání ani k návrhu ÚP pro společné 
jednání a nejedná se o záměr, jehož povinnost zapracování do ÚP Ohníč by vyplývala dle  §31 odst. (4) stavebního zákona 
z politiky územního rozvoje ani dle § 36 odst. (5) stavebního zákona ze zásad územního rozvoje a záměr  není výhradní 
potřebou obce, ale  oprávněného investora, nebude námitce vyhověno 

V souladu s § 55a odst. (2) stavebního zákona může oprávněný investor podat u obce Ohníč žádost o pořízení změny 
zkráceným postupem s uvedením návrhu úhrady nákladů na zpracování změny a vyhodnocení vlivů na udržitelný 
rozvoj území, pokud se zpracovává. 
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4) Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, 430 03  Chomutov 

Námitka byla doručena na adresu Městského úřadu Bílina  dne 23.06.2020 a zaregistrována  pod č.j.: MUBI 21558/2020. 

TEXT NÁMITKY:  

K Vašemu oznámení veřejného projednání návrhu Územního plánu Ohníč (dále jen návrh ÚP, které jsme obdrželi dne 
28.. května 2020, Vám sdělujeme následující: 

V řešeném území bylo stanoveno záplavové území vodního toku Bílina. V návrhu ÚP byla vymezena zastavitelná plocha 
81-Z (pro umístění  sběrného  dvora  a  kompostárny.)  Část  této  plochy  zasahuje do stanoveného záplavového území 
(SZÚ) mimo jeho vymezenou aktivní zónu (AZZÚ).  

S ohledem na bod 26 (čl. 2.2) Politiky územního rozvoje České Republiky požadujeme tuto plochu zmenšit tak, aby do 
stanoveného záplavového území nezasahovala. 

Předmětem vyjádření je návrh Územního plánu Ohníč 

Odkanalizování: ve vodním útvaru platí LO OHL207008. Místní části Dolánky a Pňovičky nemají centrální  
odkanalizování. Návrh ÚP připouští bezodtokové jímky a DČOV. 

Srážkové vody: Odvádění srážkových vod ze zastavitelných ploch a ploch přestavby bude řešeno přednostně 
vsakem, retencí, nebo jejich kombinací. V případě prokázání nemožnosti takového řešení pro konkrétní záměr mohou 
být srážkové vody ze zastavitelné plochy odvedeny způsobem dle platných předpisů. Srážkové vody z pozemních 
komunikací a ostatních veřejných ploch je stanoveno vsakovat nebo zadržovat ve vhodných plochách co nejblíže místu 
jejich spadu. 

SZÚ: Zahrádkářská kolonie (111-K) je z AZZÚ vymístěna zcela mimo nivu (91-Z). Ve SZÚ navržena plocha změny 72-P 
(vyplnění malé proluky ve stávající zástavbě). Plocha 81-Z (pro vybudování sběrného dvora a kompostárny) leží ve SZÚ 
jen částečně. 

Vodní plochy: Z PSZ KoPÚ Křemýž byla převzata opatření na Kladrubském p. (VHE: 232 6213 a 232 7242). 

Dopravní infrastruktura – křížení: Navržen koridor 01 – X(koridor cyklistické dopravy „Bělská – Podkrušnohorská stezka“) 
podél Bíliny vč. Křížení (bývalý železniční most:-776119,-981926 a nové křížení: -775406,-982303 na konci vzdutí 
nekapacitního stávajícího mostu. 

Vodní útvary podzemních vod: 21310 – Mostecká pánev – severní část a 61330 – Teplický ryolit. 

Vodní útvar povrchových vod tekoucích: OHL_0850 – Bílina od toku Bouřlivec po Ždírský potok. 

NÁVRH ROZHODNUTÍ  

Námitka opravného investora nebude akceptována.     

ODŮVODNĚNÍ:  

Povodí Ohře jako oprávněný investor uplatnil námitku, kterou vyjádřil svůj nesouhlas s vymezením plochy 81-Z (pro 
umístění sběrného dvora a kompostárny), která částečně zasahuje do stanoveného záplavového území (dále jen „SZÚ“) 
mimo jeho aktivní zónu (dále jen „AZZÚ“) s odůvodněním, že vymezení plochy 81-Z s přesahem do SZÚ je v rozporu 
s prioritou č. 26 (čl. 2.2.) Politiky územního rozvoje ČR, dle které je možné vymezovat zastavitelné plochy v záplavových 
územích jen ve výjimečných a zvlášť zdůvodněných případech. 

Povinnost vymezit plochu sběrného dvora vyplývá pro obce Ústeckého kraje  z  Plánu odpadového hospodářství 
Ústeckého kraje, který stanovuje zajistit s účinností od r. 2020: 

1. V obcích povinně stanovit systém odděleného sběru biologicky rozložitelných odpadů 
a nakládání s nimi, minimálně pro biologicky rozložitelné odpady rostlinného původu. 

2. Podporovat a rozvíjet systém sběru biologicky rozložitelných komunálních odpadů. 

3. Podporovat maximální využívání biologicky rozložitelných odpadů a produktů z jejich zpracování. 

4. Podporovat budování a rozvoj infrastruktury nutné k zajištění využití biologicky rozložitelných odpadů. 

Na území obce Ohníč nejsou evidována zařízení pro nakládání s odpady. Služby týkající se odpadového hospodářství 
v současné době zajišťuje pro obec soukromá společnost.   Sběr, svoz a likvidace objemného komunálního odpadu jsou 
zajišťovány do velkoobjemových kontejnerů na sběrných místech v Ohníči a Křemýži.  

Pro zlepšení systému odpadového hospodářství a naplnění povinnosti vyplývající z Plánu odpadového hospodářství 
Ústeckého kraje územní plán vymezil plochu technické infrastruktury (TI) 81-Z, která nahradila původně vymezenou 
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plochu 80-Z na p.p.č. 134/16, k.ú. Ohníč, která se nacházela v AZZÚ i SZÚ a byla díky nesouhlasné připomínce uplatněné 
oprávněným investorem ke společnému jednání o návrhu ÚP Ohníč z návrhu pro veřejné projednání vypuštěna. 

Plocha 81-Z na zřízení sběrného místa komunálního odpadu, resp. sběrného dvora odpadu a zařízení na ukládání a 
třídění komunálního a biologicky rozložitelného odpadu je vymezena v rozsahu malého obecního pozemku a navazující 
části vedlejšího pozemku u mostu přes řeku Bílinu. Plocha leží sice v záplavovém území Q100, ale leží mimo aktivní zónu 
záplavového území. Důvodem k využití předmětného pozemku p. č. 300/1 v k.ú. Ohníč je, že se jedná o pozemek obecní, 
který je situován v blízkosti centrální části obce, dobře dostupný všem obyvatelům obce a v přímé vazbě na  silnici 
III/25331 mezi Ohníčí a Křemýží, což umožňuje, aby obyvatelé obce byli dostatečně motivováni zařízení využívat a odpad 
odkládat právě na těchto místech.  

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem je vymezení plochy sběrného dvora na ploše 81-Z  možné považovat za 
významný veřejný zájem. V případě, že zde na základě ÚP dojede k zahájení územního a stavebního řízení, bude 
Povodí Ohře jako účastník řízení vyzván k uplatnění připomínek a stanovení podmínek. 

5) Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, 430 03  Chomutov 

Námitka byla doručena na adresu Městského úřadu Bílina  dne 23.06.2020 a zaregistrována  pod č.j.: MUBI 21558/2020. 

TEXT NÁMITKY:  

K Vašemu oznámení veřejného projednání návrhu Územního plánu Ohníč (dále jen návrh ÚP, které jsme obdrželi dne 
28. května 2020, Vám sdělujeme následující: 

V návrhu ÚP byla navržena plocha změny 72-P (pro bydlení venkovské), která leží zcela ve SZÚ mimo AZZÚ .  

S ohledem na bod 26 (čl. 2.2) Politiky územního rozvoje České Republiky požadujeme tuto plochu vyjmout a v proluce 
mezi stavbami zachovat původní plochu zeleně. 

Předmětem vyjádření je návrh Územního plánu Ohníč 

Odkanalizování: ve vodním útvaru platí LO OHL207008. Místní části Dolánky a Pňovičky nemají centrální  
odkanalizování. Návrh ÚP připouští bezodtokové jímky a DČOV. 

Srážkové vody: Odvádění srážkových vod ze zastavitelných ploch a ploch přestavby bude řešeno přednostně 
vsakem, retencí, nebo jejich kombinací. V případě prokázání nemožnosti takového řešení pro konkrétní záměr mohou 
být srážkové vody ze zastavitelné plochy odvedeny způsobem dle platných předpisů. Srážkové vody z pozemních 
komunikací a ostatních veřejných ploch je stanoveno vsakovat nebo zadržovat ve vhodných plochách co nejblíže místu 
jejich spadu. 

SZÚ: Zahrádkářská kolonie (111-K) je z AZZÚ vymístěna zcela mimo nivu (91-Z). Ve SZÚ navržena plocha změny 72-P 
(vyplnění malé proluky ve stávající zástavbě). Plocha 81-Z (pro vybudování sběrného dvora a kompostárny) leží ve SZÚ 
jen částečně. 

Vodní plochy: Z PSZ KoPÚ Křemýž byla převzata opatření na Kladrubském p. (VHE: 232 6213 a 232 7242). 

Dopravní infrastruktura – křížení: Navržen koridor 01 – X(koridor cyklistické dopravy „Bělská – Podkrušnohorská stezka“) 
podél Bíliny vč. Křížení (bývalý železniční most:-776119,-981926 a nové křížení: -775406,-982303 na konci vzdutí 
nekapacitního stávajícího mostu. 

Vodní útvary podzemních vod: 21310 – Mostecká pánev – severní část a 61330 – Teplický ryolit. 

Vodní útvar povrchových vod tekoucích: OHL_0850 – Bílina od toku Bouřlivec po Ždírský potok.  

NÁVRH ROZHODNUTÍ  

Námitka oprávněného investora nebude akceptována.     

ODŮVODNĚNÍ:  

Povodí Ohře jako oprávněný investor uplatnil námitku, kterou vyjádřil svůj nesouhlas s vymezením plochy 72-Z jako 
zastavitelné plochy, se způsobem využití „SV – plochy smíšené obytné venkovské“, která se nachází v SZÚ mimo AZZÚ. 

Na základě připomínky uplatněné oprávněným investorem k návrhu ÚP pro společné jednání byla plocha 72-Z zmenšena 
tak, aby nezasahovala do AZZÚ. Část, která zasahovala do AZZÚ byla vymezena jako plocha se způsobem využití „NZt – 
zemědělská půda – louky pastviny a extenzívní sady“ stejně jako navazující plocha 111-K, kde ÚP Ohníč vymístil zahrádky 
z aktivní zóny záplavového území. 



Územní plán Ohníč | odůvodnění návrhu pro opakované veřejné projednání 

292 | šindlerová  I  felcman   

Oprávněný investor upozorňuje na skutečnost, že vymezení plochy 72-Z nacházející se v SZÚ je v rozporu s prioritou č. 
26 (čl. 2.2.) Politiky územního rozvoje ČR, dle které je možné vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích jen 
ve výjimečných a zvlášť zdůvodněných případech. 

Záplavové území zasahuje výraznou část historického jádro obce Ohníč. Vzhledem k této skutečnosti není proto možné, 
aby rozvoj právě jádra a těžiště celé obce Ohníč zůstal vyloučen. To by vedlo k nenávratnému poškození a erozi nejen 
urbanistické struktury obce, ale i sociálních vztahů a vazeb v obci. ÚP se tak nevyhýbá vymezení ploch změn 
v záplavovém území. Jedná se však vesměs o návrh dostaveb proluk obklopených stávající zástavbou jako je tomu i 
v případě plochy 72-P, jejíž vymezení narovnává skutečný stav v území.   

Vymezení plochy 72-Z jako plochy se způsobem využití „SV – plochy smíšení obytného venkovského“ sceluje jednotný 
charakter jádrové části obce Ohníč. Plochy „SV“ nejsou určeny jen pro umístění rodinných a bytových domů, ale také 
pro umístění veřejných prostranství a veřejné zeleně, dětských hřišť, ochranné a izolační zeleně a nezbytných ploch 
technické a dopravní infrastruktury, tj. ploch, které sjednocují a doplňují charakter centrální části obce.  

Územní plán stanovuje regulativy na základě, kterých je možné plochy uvnitř zastavěného území zastavět. Při 
navazujících územních a stavebních řízeních je, ale vždy postupováno v souladu se zvláštními právními předpisy a se 
stanovisky dotčených orgánů, které na základě předloženého záměru stanoví konkrétní podmínky na základě, kterých 
je možné záměr v dotčeném území umístit, tj. v případě plochy 72-Z soulad se zákonem č.  254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon). 

Vymezení plochy 72-Z neznemožňuje dosavadní užívání této plochy jako plochy veřejné zeleně.  Vymezení plochy 
„SV“ narovnává skutečný stav v území a stanovuje jednotný charakter centrální části obce.  V případě, že zde na 
základě ÚP dojede k zahájení územního a stavebního řízení, bude Povodí Ohře jako účastník řízení vyzván k uplatnění 
připomínek a stanovení podmínek. 

6) Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov 

Námitka byla doručena na adresu Městského úřadu Bílina dne 23.06.2020 a zaregistrována pod č.j.: MUBI 21558/2020. 

TEXT NÁMITKY:  

K Vašemu oznámení veřejného projednání návrhu Územního plánu Ohníč (dále jen návrh ÚP, které jsme obdrželi dne 
28.. května 2020, Vám sdělujeme následující: 

Podél koryta vodního toku Bílina je navržen koridor cyklistické dopravy pro „Bělskou - Podkrušnohorskou stezku" 
(01-X). Koridor je umístěn ve SZÚ Bíliny včetně jeho AZZÚ. Nově by měl křížit koryto Bíliny v široké nivě v ř. km cca 
26,57. 

Průběh cyklotrasy včetně technického řešení úpravy stávajících nebo nových mostů a lávek požadujeme projednat 
s námi v dostatečném předstihu. 

Předmětem vyjádření je návrh Územního plánu Ohníč 

Odkanalizování: ve vodním útvaru platí LO OHL207008. Místní části Dolánky a Pňovičky nemají centrální 
odkanalizování. Návrh ÚP připouští bezodtokové jímky a DČOV. 

Srážkové vody: Odvádění srážkových vod ze zastavitelných ploch a ploch přestavby bude řešeno přednostně 
vsakem, retencí, nebo jejich kombinací. V případě prokázání nemožnosti takového řešení pro konkrétní záměr mohou 
být srážkové vody ze zastavitelné plochy odvedeny způsobem dle platných předpisů. Srážkové vody z pozemních 
komunikací a ostatních veřejných ploch je stanoveno vsakovat nebo zadržovat ve vhodných plochách co nejblíže místu 
jejich spadu. 

SZÚ: Zahrádkářská kolonie (111-K) je z AZZÚ vymístěna zcela mimo nivu (91-Z). Ve SZÚ navržena plocha změny 72-P 
(vyplnění malé proluky ve stávající zástavbě). Plocha 81-Z (pro vybudování sběrného dvora a kompostárny) leží ve SZÚ 
jen částečně. 

Vodní plochy: Z PSZ KoPÚ Křemýž byla převzata opatření na Kladrubském p. (VHE: 232 6213 a 232 7242). 

Dopravní infrastruktura – křížení: Navržen koridor 01 – X(koridor cyklistické dopravy „Bělská – Podkrušnohorská stezka“) 
podél Bíliny vč. Křížení (bývalý železniční most:-776119,-981926 a nové křížení: -775406,-982303 na konci vzdutí 
nekapacitního stávajícího mostu. 

Vodní útvary podzemních vod: 21310 – Mostecká pánev – severní část a 61330 – Teplický ryolit. 

Vodní útvar povrchových vod tekoucích: OHL_0850 – Bílina od toku Bouřlivec po Ždírský potok. 
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NÁVRH ROZHODNUTÍ  

Námitka oprávněného investora bude akceptována  

ODŮVODNĚNÍ:  

V AZZÚ a SZÚ je vymezen koridor 01-X pro stezku pro chodce a cyklisty podél řeky Bíliny jako součást páteřní 
nadregionální cyklostezky Bělská – Podkrušnohorská stezka. Její případné zatopení ovšem nepředstavuje žádné riziko 
ani újmy na majetku ani na životech či zdraví lidí. V případě realizace bude průběh včetně technického řešení projednán 
s Povodím Ohře. 
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M .  SEZ NAM P OUŽ ITÝCH  Z KRATEK  

BD bytový dům 

BJ bytová jednotka 

BPEJ bonitovaná půdně ekologická jednotka 

ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav 

č. j. číslo jednací 

ČKA Česká komora architektů 

ČOV   čistírna odpadních vod  

ČR Česká republika 

ČSN česká státní norma 

ČSÚ Český statistický úřad 

ČÚZK Český úřad zeměměřičský a katastrální 

DI dopravní infrastruktura 

DN vnitřní průměr potrubí 

EO ekvivalentní obyvatel 

EU Evropská unie 

EVL evropsky významná lokalita (soustava Natura 2000) 

ha hektar 

hod hodina 

CHLÚ chráněné ložiskové území 

KC krajinný celek 

KN katastr nemovitostí 

KPÚ komplexní pozemková úprava 

k.ú. katastrální území 

KÚ krajský úřad 

KÚÚK Krajský úřad Ústeckého kraje 

kV kilovolt 

LBC lokální biocentrum  

LBK lokální biokoridor 

LNN ložisko nevyhrazených nerostů 

MMR ČR Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky 

MŠ mateřská škola 

MÚK mimoúrovňová křižovatka 

MVA mega volt ampér 

MW megawatt 

MŽP ČR Ministerstvo životního prostředí České republiky 

NN nízké napětí 

NP nadzemní podlaží 

NRBC nadregionální biocentrum 

NTL nízkotlak 

OP ochranné pásmo 

ORP obec s rozšířenou působností 

OV občanské vybavení 

OZV obecně závazná vyhláška 

OŽP odbor životního prostředí 

PRVK Plán rozvoje vodovodů a kanalizací  
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PRVKÚK Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje 

PUPFL pozemky určené k plnění funkce lesa 

PÚR ČR Politika územního rozvoje České republiky 

RBC regionální biocentrum  

RBK regionální biokoridor 

RD rodinný dům / rodinné domy 

SEA Strategic Environmental Assessment (posouzení vlivů na životní prostředí) 

SLDB sčítání lidu, domů a bytů 

SO ORP správní obvod obce s rozšířenou působností 

STL středokotlak 

TE tepelná elektrárna 

TI technická infrastruktura 

TR transformovna 

TTP trvalý travní porost 

ÚAP územně analytické podklady 

ÚK Ústecký kraj 

ÚP územní plán 

ÚPD územně plánovací dokumentace 

ÚPO územní plán obce 

ÚSES územní systém ekologické stability 

ÚÚR Ústav územního rozvoje 

VaK vodovody a kanalizace 

VD vodní dílo 

VDB ČSÚ Veřejná databáze Český statistický úřad 

VKP významný krajinný prvek 

VN vysoké napětí 

VPO veřejně prospěšné opatření 

VPS veřejně prospěšná stavba 

VTL vysokotlak 

ÚEL územní ekologické limity těžby uhlí 

ÚSK Ústecký kraj 

ÚÚR Ústav územního rozvoje 

VVN velmi vysoké napětí 

ZO zastupitelstvo obce 

ZPF zemědělský půdní fond 

ZÚR zásady územního rozvoje 

ZÚR ÚK Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje 

ZVN zvláště vysoké napětí 
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N .   SEZ NAM P OUŽ ITÝCH  P ODKLAD Ů  

Právní předpisy 

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění 

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění 

Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění 

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), v platném znění 

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění 

Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, v platném znění 

Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky, v platném znění 

Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), v platném znění 

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění 

Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých 
zákonů (energetický zákon), v platném znění 

Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění 

Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, v platném znění 

Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění  

Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence 
územně plánovací činnosti, v platném znění  

Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění 

Vyhláška č.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění 

Vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, v platném znění 

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění 

Vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění 

Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, v platném znění 

Vyhláška č. 380/2002 Sb., k přípravě a provedení úkolů ochrany obyvatelstva, v platném znění 

Obecně závazná vyhláška obce Ohníč č. 2/2012 Požární řád obce, schválená zastupitelstvem obce 14. 6. 2012 

Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2015, schválená zastupitelstvem obce 25. 6. 2015 

ČSN 

ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic 

ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na silničních komunikacích 

ČSN 73 6109 Projektování polních cest 

ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací 

ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

ČSN 73 4301 – Obytné budovy 

Politika územního rozvoje 

Politika územního rozvoje ČR ve znění Aktualizací č. 1, 2, 3, 4 a 5 (7/2021) 

Zásady územního rozvoje 

Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje (vydané 2011) 

1. aktualizace ZÚR Ústeckého kraje (nabytí účinnosti 20. 5. 2017) 

2. aktualizace ZÚR Ústeckého kraje (nabytí účinnosti 6. 8. 2020) 

3. aktualizace ZÚR Ústeckého kraje (nabytí účinnosti 17. 2. 2019) 

Územní plány 

Územní plán obce Ohníč (schválený 21. 12. 2006) 
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Změna č. 1 Územního plánu obce Ohníč (vydaná 16. 6. 2011) 

Územní plán Světec (vydaný 05/2020) 

Územní plán obce Hostomice (schválený 18. 12. 2006) 

Změna č. 1 Územního plánu obce Hostomice (vydaná 26. 9. 2011) 

Územní plán Hostomice – návrh pro veřejné projednání (rozpracovaný ÚP, 5/2020) 

Územní plán Zabrušany (vydaný 18. 6. 2008) 

Změna č. 1 Územního plánu Zabrušany (vydaná 9/2013) 

Územní plán obce Kladruby (schválený 17. 5. 2006) 

Změna č. 1 Územního plánu obce Kladruby (vydaná 1/2012) 

Územní plán Kladruby – návrh pro veřejné projednání (rozpracovaný ÚP, 4/2018) 

Územní plán Bžany (vydaný 12. 11. 2008) 

Změna č. 1 Územního plánu Bžany (vydaná 27. 5. 2012) 

Změna č. 2 Územního plánu Bžany (vydaná 17. 5. 2017) 

Zprávy o uplatňování ÚP 

Zpráva o uplatňování Územního plánu Ohníč (schválená 05/2017) 

Územně analytické podklady 

Územně analytické podklady Ústeckého kraje, aktualizace 2017 

4. úplná aktualizace ÚSP ORP Bílina 2016  

Strategie / koncepce / programy Ústeckého kraje 

Program rozvoje Ústeckého kraje 2014–2020 (SPF Group, v.o.s., 10/2013) 

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje 

Plán odpadového hospodářství Ústeckého kraje  

Strategie rozvoje cestovního ruchu v Ústeckém kraji 2015–2020 (SPF Group, v.o.s., 06-09/2015) 

Strategie / koncepce / programy obce Ohníč 

Program rozvoje obce Ohníč na období let 2017 – 2022 (obec Ohníč, 2017) 

Studie / projekty – dopravní infrastruktura 

Koncepce rozvoje cykloturistiky v Ústeckém kraji (Euro Managers, s.r.o., 05-12/2012) 

Studie / projekty – technická infrastruktura 

Návrh technologie čištění odpadních vod na ČOV Ohníč (Ing. Josef Miňovský, CSc., Ing. Jitka Malá, 06/2016) 

Studie / projekty – vodní hospodářství 

Plán oblasti povodí Ohře a Dolní Labe 

Studie / koncepce / plány péče / generely – ochrana přírody a krajiny / ÚSES 

Evropská úmluva o krajině 

Plán ÚSES Ústeckého kraje (Friedrich, 2009)  

Komplexní pozemková úprava v k.ú. Křemýž, návrh Plánu společných zařízení (Geodézie Ledeč nad Sázavou s.r.o., 
09/2016) 

Komplexní pozemková úprava v k.ú. Ohníč, zapsaná do katastru nemovitostí 1. 12. 2016 (ALINEX, s.r.o., 11/2015) 

Souhrnný plán sanace a rekultivace území dotčeného těžbou výhradního ložiska čediče Dolánky (R – PRINCIP MOST, 
s.r.o., 03/1999) 

Souhrnný plán sanace a rekultivace území dotčeného těžbou výhradního ložiska čediče Dolánky. Tvorba finanční rezervy, 
aktualizace k 1. 1. 2009 (R – PRINCIP MOST, s.r.o., 01/2009) 
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Komplexní pozemkové úpravy 

KPÚ v k.ú. Ohníč, Plán společných zařízení, ALINEX, s.r.o., 11/2015  

Plán společných zařízení pro KoPÚ v k.ú. Křemýž, návrh, Geodézie Ledeč nad Sázavou s.r.o., 04/2016 

Metodiky / Metodické pokyny 

Maier, K. – Vorel, J. – Šindlerová, V. – Peltan, T., 2016, aktualizace 2020: Standardy dostupnosti veřejné infrastruktury. 
Certifikovaná metodika MMR ČR. Výstup výzkumného projektu TAČR Beta – TB050MMR001. 

Metodické doporučení Odboru územního plánování MMR ČR a Odboru ochrany horninového a půdního prostředí MŽP 
ČR Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond v územním plánu (Ústav 
územního rozvoje, Brno, srpen 2013) 

Sdělení Odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj (Stavebně správní praxe – Příloha časopisu Urbanismus 
a územní rozvoj, Ročník XVI, číslo 4/2013) 

Metodice vymezování územního systému ekologické stability (MŽP, 03/2017).  

Metodický pokyn Vymezení zastavěného území (MMR ČR a ÚÚR, září 2013)  

MINIS – Minimální standard pro digitální zpracování územních plánů v GIS, verze 2.2. (Hydrosoft Veleslavín + UP-24, 
duben 2010) 

Löw a spol., 1995: Rukověť projektanta místního ÚSES, Brno: nakladatelství Doplněk 

Polednik, M. – Kadlecová, M. – Hadlač, M, 2010: Urbanistická kalkulačka URBANKA. Nástroj pro optimalizaci rozsahu 
rozvojových ploch pro bydlení v územních plánech obcí. Brno: Institut regionálních informací, s.r.o. 

Polednik, M. – Hadlač, M, 2010: Prognózování celkové potřeby bytů v současných podmínkách ekonomické recese. 
Brno: Institut regionálních informací, s.r.o. 

Martolos, J. – Šindlerová, V. – Bartoš, L., 2013: Metody prognózy intenzit generované dopravy. Plzeň: EDIP s.r.o. 

Vědecké práce 

Šindlerová, Veronika, 2013: Systém veřejných prostorů: teorie, vymezení, aplikace. Doktorská disertační práce. 

Statistiky 

Sčítání lidu, domů a bytů 2001, obec Ohníč 

Sčítání lidu, domů a bytů 2011, obec Ohníč 

Veřejná databáze ČSÚ, vybrané údaje o území, obec Ohníč 

Vybrané údaje o bydlení 2011 (publikace MMR a ÚÚR, 2012) 

Regionální informační servis, http://www.risy.cz/cs 

ČSÚ, Historický lexikon obcí: https://www.czso.cz/csu/czso/historicky-lexikon-obci-1869-az-2015 

Celostátní sčítání dopravy 2010 (ŘSD ČR, 2010, dostupné ze scitani2010.rsd.cz) 

Celostátní sčítání dopravy 2015 (ŘSD ČR, 2010, dostupné ze scitani2015.rsd.cz) 

Internetové publikace 

Slovník územního plánování. ÚÚR, 2012. (dostupné z http://www.uur.cz/slovnik2/)  

Principy a pravidla územního plánování. Internetová publikace. ÚÚR, 2014 (dostupné z 
ww.uur.cz/default.asp?ID=2571) 

Internetové zdroje 

euroviakamenolomy.cz 

Geologická mapa ČR 1: 50 000 (mapy.geology.cz/geocr_50) 

Česká geologický služba, Surovinový informační systém (http://mapy.geology.cz/GISViewer/?mapProjectId=5) 

Česká geologická služba, svahové nestability (mapy.geology.cz/svahove_nestability) 

Česká geologický služba, Vlivy důlní činnosti (http://mapy.geology.cz/GISViewer/?mapProjectId=1) 

Ohrožení půd vodní erozí (mapy.vumop.cz) 

Potenciální ohrožení ZPF větrnou erozí (mapy.vumop.cz) 

http://www.risy.cz/cs
https://www.czso.cz/csu/czso/historicky-lexikon-obci-1869-az-2015
http://mapy.geology.cz/GISViewer/?mapProjectId=5
http://mapy.geology.cz/GISViewer/?mapProjectId=1
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hydroekologický informační systém VÚV TGM (HEIS) (http://heis.vuv.cz) 

památkový katalog Národního památkového ústavu (ústavu památkovykatalog.cz) 

Knihy 

Brandtner, František, 2004: Křemýž – 1251 – 2001. 750 let od založení obce. Obecní úřad Ohníč, 06/2004   

Maděra, František, 2004: OHNÍČ – přes 600 let historie. Obecní úřad Ohníč, 05/2001   

Historické mapy 

Stabilní katastr, 1826-1843 (ČÚZK, archivnimapy.cuzk.cz) 

Stabilní katastr – mapa kultur, 1826-1843 (Laboratoř geoinformatiky UJEP, archivnimapy.cuzk.cz) 

II. vojenské (Františkovo) mapování, 1836-1852 (Laboratoř geoinformatiky UJEP, oldmaps.geolab.cz) 

III. vojenské (Františkovo-josefské) mapování, 1877-1880 (Laboratoř geoinformatiky UJEP, oldmaps.geolab.cz) 

Ortofotomapa, 1953 (kontaminace.cenia.cz) 

Topografická mapa v systému S-1952, 1951–1971 (ČÚZK, archivnimapy.cuzk.cz) 
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P.  P ŘÍLOH Y  

P.1 Tabulka bilance kapacit zastavitelných ploch a ploch přestavby  

Tabulka bilance kapacit zastavitelných ploch a ploch přestavby vymezených v ÚP Ohníč je vložena na samostatném 
listu formátu A3. 

Hodnoty vstupních parametrů výpočtu bilancí kapacit zastavitelných ploch a ploch přestavby vymezených v  ÚP Ohníč 
pro jednotlivé způsoby využití jsou stanoveny na základě analyzovaných trendů jednotlivých funkčních složek území 
(např. velikost pozemku pro rodinný dům, vývoj celkové plochy bytové jednotky, obydlenost bytové jednotky apod.) 
nebo kvalifikovaným odhadem na základě předpokládaného nejpravděpodobnějšího možného způsobu zastavění 
(intenzita zastavění, charakter zástavby, výška zástavby), který odpovídá stanovenému způsobu využití plochy a 
stanovenému cílovému prostorovému uspořádání plochy stanovenému v ÚP Ohníč (podmínky pro využití ploch 
s rozdílným způsobem využití, maximální výška zástavby, typy struktury zástavby). Některé (zejména menší) plochy jsou 
bilancovány pomocí kvalifikovaného odhadu nejčastěji na základě existující parcelace.  
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P.2 Tabulka vyhodnocení předpokládaných důsledků vymezení ploch 
změn na zemědělský půdní fond  
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Poučení: 
 

Proti Územnímu plánu Ohníč vydanému formou opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek  
(§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění). 

 
 
 
 
 
 

................................................... 
Lenka Brandtnerová 
starostka obce Ohníč 

 

 

 


