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A. POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU 

 

Platnou územně plánovací dokumentací města  Ledvice je Územní plán Ledvice, který 

nabyl účinnosti dne 17.10.2014.  

ROZHODNUTÍ O POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU  

Pořízení změny č. 1 Územního plánu Ledvice (dále jen Změna č.1 ÚP) a její zpracování 

a projednání se zcela řídilo zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími vyhláškami č. 

500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způso-

bu evidence územně plánovací činnosti a č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na vyu-

žívání území, ve znění pozdějších předpisů.  

O pořízení Z1 ÚP rozhodlo Zastupitelstvo města Ledvice (dále jen ZM) v souladu s § 6 

odst. (5) stavebního zákona usnesením č. 210/2020 ze dne 06.05.2020, kterým zároveň roz-

hodlo, že Z1 ÚP bude pořízena zkráceným postupem.  

Pořizovatelem Změny č.1  ÚP se v souladu s § 6 odst. (1) stavebního zákona stal Měst-

ský úřad Bílina, odbor stavební úřad a životní prostředí, úřad územního plánování (dále jen 

pořizovatel), jehož úředníci splňují kvalifikační požadavky stanovené § 24 stavebního záko-

na. Pro spolupráci s pořizovatelem byl ZM jmenován jako určený zastupitel starosta města 

Zdeněk Javůrek.  

Zpracováním Z1 ÚP byla pověřena společnost Atelier T-Plán, spol. s r.o.   

ZADÁNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU  

V souladu s § 55 stavebního zákona a § 15 vyhlášky č. 500/2006 Sb. pořizovatel zpra-

coval návrh zprávy o uplatňování ÚP Ledvice (dále jen ZOUP). Ze závěrů ZOUP vyplynulo, 

že je nezbytné zahájit pořízení změny ÚP Ledvice. Na základě závěrů ZOUP zpracoval poři-

zovatel 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 způso-

bu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění, návrh zadání Změny č.1 ÚP.  

Návrh zprávy o uplatňování ÚP (dále jen ZOUP) spolu s návrhem zadání Změny č.1  ÚP 

byl projednán v souladu s § 47 odst. 2 a 3 stavebního zákona ve znění dle platných právních 

předpisů. Oznámení o projednání návrhu ZOUP a zadání Změny č.1  ÚP bylo jednotlivě za-

sláno krajskému úřadu, dotčeným orgánům a sousedním obcím dopisem č.j. MUBI 

52612/2019 ze dne 02.12.2019. Veřejnosti bylo projednání návrhu ZOUP a zadání včetně 

poučení o lhůtách, ve kterých je možné podávat k návrhu ZOUP a zadání připomínky, ozná-

meno na úřední desce Městského úřadu Ledvice a Městského úřadu Bílina veřejnou vyhláš-

kou č.j.: MUBI 52749/2019 ze dne 02.12.2019. Návrh ZOUP s návrhem zadání byl v souladu 

s §47 odst 2. stavebního zákona vystaven k veřejnému nahlédnutí od 05.12.2019 do 

06.01.2020. Dotčené orgány a krajský úřad mohly ve stanovené lhůtě uplatnit své požadavky 

na obsah ZOUP a Změny č. 1 ÚP Ledvice vyplývající ze zvláštních právních předpisů, sou-

sední obce mohly uplatnit své podněty a ve stejné lhůtě mohl každý uplatnit připomínky k 

vystavenému návrhu ZOUP a zadání.  
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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. 

KUUK/002552/2020/ZPZ a JID: KUUK/002552/2020/SEA ze dne 06.01.2020 s konstatová-

ním, že je nutno posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí a že návrh Z1 ÚP stanovuje 

rámec pro umístění záměrů podléhajících posouzení a po jeho důkladném prostudování byl 

shledána nezbytnost komplexního posouzení vlivů na životní prostředí (SEA). KUUK OŽP 

jako orgán příslušný dle § 77a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody krajiny, v platném 

znění dále vydal stanovisko č.j.: KUUKÚ002294/2020 ze dne 06. 01. 2020 s konstatováním: 

„Lze vyloučit významný vliv, ať již samostatně či ve spojení s jinými známými záměry či kon-

cepcemi, na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvosti jednotlivých evropsky význam-

ných lokalit, nebo ptačích oblastí“.  

 
Vzhledem ke stanovisku orgánu SEA byl v zadání změny č. 1 ÚP Ledvice vznesen po-
žadavek na zpracování vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území.  

Na základě posouzení jednotlivých stanovisek, vyjádření, připomínek a podnětu pořizo-

vatel ve spolupráci s určeným zastupitelem upravil ZOUP návrh zadání Z1 ÚP a předložil jej 

ke schválení Zastupitelstvu města Ledvice. Zadání Změny č.1  ÚP Ledvice bylo schváleno 

usnesením ZM č. 210/2020 ze dne 06.05.2020 s rozhodnutím, že Z1 ÚP bude pořízena 

zkráceným postupem. 

 

NÁVRH ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU 

Veřejné projednání návrhu Změny č.1   ÚP a vyhodnocení vlivu koncepce na udržitelný 

rozvoj území bylo oznámeno v souladu s § 55b odst. (2) stavebního zákona jednotlivě sou-

sedním obcím, krajskému úřadu a dotčeným orgánům dopisem č.j.: MUBI 6849/2021 ze dne 

22.02.2021, veřejnosti pak veřejnou vyhláškou č.j.: MUBI 6851/2021, která oznámila místo a 

termín konání veřejného projednání. Návrh Z1 ÚP byl v tištěné podobě vystaven k veřejné-

mu nahlédnutí v termínu od 24.02.21 do 07.04.21 na úřední desce Městském úřadě Bílina a 

Městského úřadu Ledvice v elektronické podobě pak na webových stránkách města Bílina. 

Veřejné projednání se uskutečnilo dne 31.03.2021 v budově Městského úřadu Ledvice. Na 

veřejném projednání byly přítomní poučeni o právech a povinnostech účastníků veřejného 

projednání a byl podán výklad zpracovatelem Změny č.1  ÚP. Účastníci veřejného projedná-

ní byli vyzváni k uplatnění svých stanovisek, připomínek a námitek ve lhůtě do 7 dnů od ko-

nání veřejného projednání, tj. do 07.04.21. V zákonem stanovené lhůtě obdržel pořizovatel 

15 stanovisek dotčených orgánů a 4 námitky. 

Po vyhodnocení stanovisek a námitek byla v souladu s § 55b odst. (4) stavebního záko-

na zaslána žádost krajskému úřadu jako nadřízenému orgánu územního plánování o vydání 

stanoviska z hledisek zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vzta-

hy, soulad s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací kraje. Stanovisko 

Krajského úřadu Ústeckého kraje, OUPS, č.j.: KUUK/084363/2021 ze dne 21.06.2021 bylo 

na adresu Městského úřadu Bílina doručeno dne 23.06.2021. KÚÚK, OUPS posoudil zajiš-

tění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy, soulad návrhu Změny 

č.1  ÚP se širšími vztahy,  politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací kra-

je a neshledal žádné nedostatky. 
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Vzhledem ke skutečnosti, že předmětem projednání návrhu Z1 bylo rovněž vyhodnocení 

vlivu koncepce návrhu Změny č.1  ÚP Ledvice na udržitelný rozvoj území, zaslal pořizovatel 

v souladu s § 55b odst. 5) stavebního zákona žádost č.j.: MUBI 17065/2021 ze dne 

11.05.2021 krajskému úřadu jako příslušnému úřadu stanoviska, námitky a výsledky konzul-

tací uplatněné k návrhu změny územního plánu a vyjádření k vyhodnocení vlivů jako podklad 

pro vydání stanoviska k návrhu koncepce podle § 10g zákona o posuzování vlivů na životní 

prostředí, které není stanoviskem podle § 4 odst. 2. Krajský úřad vydal své stanovisko č.j. 

KUUK/077292/2021/ZPZ/Sik ze dne 09.06.2021 s konstatováním: Na základě předloženého 

návrhu územního plánu, vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí (SEA), vy-

hodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, Krajský úřad Ústeckého kraje, 

odbor životního prostředí a zemědělství, jako dotčený orgán podle § 22 písm. d) zákona č. 

100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve smyslu § § 10g uvedeného zákona 

vydává souhlasné stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí k návrhu změny č. 1 

územního plánu Ledvice. 

V souladu s § 53 stavebního zákona pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem 

vyhodnotil výsledky projednání a vypracoval návrh rozhodnutí o námitkách a vypořádání 

připomínek, který byl v souladu s § 53 odst. (1) stavebního zákona zaslán dotčeným orgá-

nům a krajskému úřadu jako nadřízenému orgánu, aby uplatnili stanoviska. Žádný z oslove-

ných dotčených orgánů nevydal k předloženému návrhu rozhodnutí o námitkách a vyhodno-

cení připomínek nesouhlasné stanovisko či požadavek na doplnění či úpravu. Návrh rozhod-

nutí o námitkách a vyhodnocení připomínek je součásti textové části odůvodnění. Závěrem 

vyhodnocení veřejného projednání je, že úpravy, které vyplynuly z veřejného projednání, 

nejsou podstatnými úpravami a je možné přistoupit k vydání návrhu Změny č.1  ÚP Ledvice.  

 
VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU 

Po vyhodnocení výsledků  veřejného  projednání pořizovatel přezkoumal soulad návrhu 

Změny č.1  ÚP LEDVICE dle hledisek uvedených v § 53 odst. 4  stavebního zákona. Na zá-

kladě výsledků  veřejného projednání byl návrh Změny č.1  ÚP upraven a spolu s jeho odů-

vodněním byl předložen v souladu s § 54  stavebního zákona Zastupitelstvu města Ledvice, 

které jej jako orgán příslušný podle § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona vydává v samo-

statné působnosti formou opatření obecné povahy poté, co ověřilo  na základě podkladů 

předložených pořizovatelem soulad Změny č.1  ÚP s politikou územního rozvoje, územně 

plánovací dokumentací vydanou krajem nebo výsledkem řešení rozporů, stanovisky dotče-

ných orgánů a stanoviskem krajského úřadu. 

 

B. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA 

ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ 

 

B.1. Vyhodnocení souladu s Politikou územního rozvoje ČR a 
územně plánovací dokumentací vydanou krajem 

B.1.1. Požadavky vyplývající z Politiky územního rozvoje ČR 

Požadavky byly splněny. 
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Politika územního rozvoje ČR ve znění Aktualizací č. 1, 2, 3, 4, 5 je závazná od 1. 9. 

2021 (dále také PÚR ČR).  

Změna č. 1 ÚP je zpracována v souladu s republikovými prioritami územního plánování 

pro zajištění udržitelného rozvoje území a v souladu s úkoly pro územní plánování stanove-

nými pro rozvojovou osu OS7 - Ústí nad Labem - Chomutov - Karlovy Vary - Cheb - hranice 

ČR/Německo (–Bayreuth), SOB5 specifickou oblast Mostecko a SOB9 specifická oblast, ve 

které se projevuje aktuální problém ohrožení území suchem.  

Vyhodnocení splnění těchto požadavků PÚR je podrobněji provedeno v další kapitole, 

v jejich zpřesněné a prohloubené formě, tak jak byly zapracovány do úplného znění ZÚR 

Ústeckého kraje po provedených aktualizacích 1.,2. a 3. 

Výjimkou jsou požadavky týkající se SOB9, které z důvodů časové posloupnosti do úpl-

ného znění ZÚR ještě zapracovány být nemohly. Vyhodnocení souladu Změny č. 1 ÚP 

s PÚR na tomto úseku je proto provedeno samostatně. Ze zahrnutí města Ledvice v PÚR 

ČR do specifické SOB9, vyplývají pro územně plánovací dokumentaci úkoly týkající se:   

Vytváření územních podmínek pro podporu přirozeného vodního režimu v krajině a zvyšová-

ní retenčních a akumulačních vlastností; Vytváření územních podmínek pro revitalizaci a 

renaturalizaci vodních toků a niv a pro obnovu vodních toků v krajině; Vytváření územních 

podmínek pro hospodaření se srážkovými vodami v urbanizovaných územích; Vytváření  

územních podmínek pro rozvoj a údržbu vodohospodářské infrastruktury, pro zabezpečení 

požadavků na dodávky vody v období nepříznivých hydrologických podmínek.  

Úkoly územního plánování byly splněny:  

Změna č. 1 ÚP za použití podrobnější podkladové technické dokumentace zpřesňuje 

vymezení tzv. Ledvického rybníka a  významnou měrou přispívá v dané oblasti ke zvyšování 

retenčních a akumulačních vlastností území; Změna č. 1 ÚP zahrnuje záměr týkající se revi-

talizace a renaturalizace  Ledvického potoka, též na na podkladě podrobnější odborné stu-

die;  Koncepce řešení Ledvického rybníka je multifunkční a zahrnuje též hledisko  hospoda-

ření se srážkovými vodami, vymezení rozsáhlé plochy vhodné pro vsakování dešťových vod. 

Ledvický rybník, představuje nový významný povrchový zdroj vody,  může mj. sloužit jako 

rezervní zásobárna vody pro různé účely (technická voda, zavlažovací voda, voda pro hava-

rijní situace aj.); Celý systém Ledvického rybníka, jeho napojení na vodní toky, odpovídá 

zadanému úkolu, tj. obnovení přirozeného vodního režimu v území které bylo zcela přemě-

něno těžební činností.  

 

B.1.2. Požadavky vyplývající ze Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje 

Požadavky byly splněny. 

Změna č. 1 ÚP je zpracována v souladu s požadavky Úplného znění Zásad územního 

rozvoje Ústeckého kraje, po vydání 1., 2. a 3. aktualizace (dále také ZÚR ÚK) s účinností od 

6.8.2020. 

V další části odůvodnění jsou uvedeny kapitoly ZÚR ÚK a jejich části, ve kterých byla 
zjištěna souvislost s obsahem Změny č. 1 ÚP. Vyhodnocení splnění požadavků ZÚR ÚK se 
Změnou č. 1 ÚP je provedeno tabulkovou formou.  
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a) Priority územního plánování Ústeckého kraje. 

b) Úkoly pro územní plánování ve vymezené rozvojové ose OS7 

c) Úkoly pro územní plánování ve vymezené specifické oblasti SOB5 

d) Úkoly pro územní plánování pro upřesnění podmínek ochrany a rozvoje přírodních hod-
not kraje 

e) Úkoly pro územní plánování pro upřesnění podmínek ochrany a rozvoje civilizačních 
hodnot kraje 

f) Úkoly pro územní plánování pro upřesnění podmínek ochrany a rozvoje kulturních hod-
not kraje 

g) Úkoly pro plánování a usměrňování územního rozvoje asanačního území ASA7 – odka-
liště elektrárny Ledvice (ELE) 

 
a) Vyhodnocení souladu Změny č. 1 ÚP se ZÚR ÚK ve vztahu ke stanoveným prioritám 

územního plánování Ústeckého kraje 

Změna č. 1 ÚP se vztahuje k následujícím prioritám územního plánování Ústeckého kraje: 
 

[2] Základní priority 

ZÚR ÚK Vyhodnocení souladu se ZÚR ÚK 

(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 standardy EU a zlepšení parametrů soci-
ální soudržnosti obyvatel kraje.  

Změna č. 1 ÚP vytváří podmínky pro rozvoj všech tří 
pilířů pro udržitelný rozvoj území – obnovení příměstské 
krajiny s plochou hromadné rekreace, posílení dopravní 
dostupnosti města, plochy pro rozvoj bydelní a zvýšení 
kvality obytného prostředí posílením ochrany před nega-
tivními vlivy z elektrárny Ledvice. 

(2) Stanovovat a dodržovat limity rozvoje pro všechny 

činnosti, které by mohly přesahovat meze únosnosti 
území (tj. podmínky udržitelného rozvoje), způsobovat 
jeho poškození a nebo bránit rozvoji jiných žádoucích 
forem využití území.  

Změna č. 1 ÚP nevymezuje žádné činnosti, které by 
mohly přesahovat meze únosnosti území (tj. podmínky 
udržitelného rozvoje), způsobovat jeho poškození a 
nebo bránit rozvoji jiných žádoucích forem využití území. 

 

[3] Životní prostředí 

ZÚR ÚK Vyhodnocení souladu se ZÚR ÚK 

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

Změna č. 1 ÚP navrhuje a zpřesňuje řešení rekultivace 
Ledvického rybníka na místě bývalého odkaliště ELE a 
celkově krajinářsky řeší zlepšení stavu okolního území 
rybníka a zároveň umožňuje rekreační využití této plá-
nované vodní plochy. Navrhované řešení vytváří pod-
mínky pro zkvalitnění obytného prostředí města úpravou 
vedení trasy koridoru pro silniční propojení Ledvice – 
Duchcov mimo zastavěné území a doplnění ploch izo-
lační zeleně na ochranu sídla před negativními vlivy z 
elektrárny Ledvice.  

(4) Pokračovat v trendu nápravy v minulosti poškoze-
ných a narušených složek životního prostředí (voda, 
půda, ovzduší, ekosystémy) a odstraňování starých 
ekologických zátěží Ústeckého kraje zejména v Seve-
ročeské hnědouhelné pánvi, v Krušných horách 
a v narušených partiích ostatních částí Ústeckého 
kraje. Zlepšení stavu složek životního prostředí 

Změna č. 1 ÚP vytváří podmínky pro nápravu narušené-
ho životního prostředí v okolí Ledvic, zejm. vymezením 
ploch pro rekultivaci příměstské krajiny mezi Ledvicemi a 
Duchcovem na místě bývalého odkaliště ELE. 
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[3] Životní prostředí 

v uvedených částech území považovat za prvořadý 
veřejný zájem. 

(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 mi-
grační prostupnosti krajiny pro volně žijící živočichy.  

Zvláště chráněná území a soustavy chráněných území 
nejsou v řešeném území zastoupeny.  

Změna č. 1 ÚP rozvíjí přírodní hodnoty obecně chráně-
ných území návrhem rekultivace Ledvického rybníka a 
okolní příměstské krajiny a zpřesněním skladebných 
prvků ÚSES. 

(6) Revitalizovat úseky vodních toků, které byly 
v minulosti v souvislosti s těžbou uhlí, rozvojem výroby, 
nebo urbanizačním procesem necitlivě upravené, pře-
ložené nebo zatrubněné. Dosáhnout výrazného zlep-
šení kvality vody v tocích nepříznivě ovlivněných tě-
žebními činnostmi a zejména chemickou a ostatní 
průmyslovou výrobou. 

Změna č. 1 ÚP navrhuje obnovu Ledvického rybníka a 
související vodohospodářská opatření, včetně revitaliza-
ce Ledvického potoka.  

(7) Územně plánovacími nástroji přispět k řešení pro-
blémů v oblastech s překročenými imisními limity zne-
čišťujících látek (zejm. vlivem těžby surovin, energetic-
ké a průmyslové výroby) a v území zasažených zejmé-
na hlukem zejména z dopravy (dálniční a silniční, čás-
tečně i železniční doprava). 

Ke zlepšení životního prostředí Ledvic je navržena rekul-
tivace příměstské krajiny v místě bývalého odkaliště 
ELE. Ochranu sídla před negativními vlivy z průjezdné 
silniční dopravy zajistí úprava vedení trasy koridoru pro 
silniční propojení Ledvice – Duchcov mimo zastavěné 
území. 

(7a) Předcházet střetům vzájemně neslučitelných čin-
ností v území návrhem vhodného plošného a prostoro-
vého uspořádání území, zejména chránit obytná a 
rekreační území a zvláště chráněná území před nega-
tivními vlivy z koncentrovaných výrobních činností a 
dopravy. 

Změna č. 1 ÚP navrhuje doplnění izolační a parkové 
zeleně na jižním okraji zastavěného území pro zvýšení 
ochrany obytného a rekreačního území města před 
negativními vlivy z elektrárny Ledvice. 

 

[4] Hospodářský rozvoj 

ZÚR ÚK Vyhodnocení souladu se ZÚR ÚK 

(8) Vytvářet územně plánovací podmínky pro transfor-
maci ekonomické struktury, zejména v hospodářsky 
problémových regionech, charakterizované větší od-
větvovou rozmanitostí a zvýšeným podílem progresiv-
ních výrob a služeb odpovídající současným ekono-
mickým a technologickým trendům. 

Změna č. 1 ÚP naplňuje tuto prioritu přiměřeně tím, že 
vymezuje plochu hromadné rekreace v souvislosti s 
rekultivací Ledvického rybníka na místě bývalého odka-
liště ELE a tím vytváří podmínky pro posílení rozmani-
tosti ekonomické struktury.  

(11) Podporovat revitalizaci velkého množství nedosta-
tečně 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. 

Změna č. 1 zpřesňuje návrh na využití prostoru bývalé  
skládky uhelného mouru úpravny uhlí - plochy přestavby 
pro bydlení, drobnou výrobu a výrobní služby, ochran-
nou a izolační zeleň a napojení koridoru silnice III. třídy 
Ledvice - Duchcov na stávající silnici III/25319. 

 

[5] Rozvojové oblasti a osy, specifické oblasti 

ZÚR ÚK Vyhodnocení souladu se ZÚR ÚK 

(16) Ve vymezených rozvojových osách kraje využívat 
předpokladů pro územní rozvoj těchto koridorů, zalo-
žených zejména na jejich výhodné dopravní dostup-
nosti. 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.  

Území Ledvic je okrajovou součástí rozvojové osy OS7 
(PUR ČR). Změna č. 1 ÚP podporuje využití rozvojových 
předpokladů, které z toho plynou, především návrhem 
na zlepšení dopravní dostupnosti obce.   
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(17) Ve stanovených specifických oblastech kraje pod-
porovat řešení jejich územních problémů, prosazovat 
formy územního, hospodářského a sociální rozvoje 
vyhovující potřebám těchto území, zvláštní pozornost 
při tom věnovat ochraně a revitalizaci přírodních, kraji-
nářských a kulturních hodnot.  

Změna č. 1 ÚP vytváří podmínky pro revitalizaci přírod-
ních a krajinářských hodnot, hospodářský a sociální 
rozvoj těmito návrhy – obnovení příměstské krajiny 
s plochgou hromadné rekreace, posílení dopravní do-
stupnosti, plochy pro rozvoj bydelní a zvýšení kvality 
obytného prostředí posílením ochrany před negativními 
vlivy z elektrárny Ledvice. 

(18) Trvale vyhodnocovat míru rovnováhy socioeko-
nomického a demografického vývoje v dílčích územích 
kraje, předcházet prohlubování nežádoucích regionál-
ních rozdílů a eventuálnímu vzniku dalších problémo-
vých částí kraje, vyhledávat a uplatňovat územně plá-
novací nástroje na podporu rozvoje těchto území, 
předcházet vzniku prostorově sociální segregace 
s negativními vlivy na sociální soudržnost.  

Změna č. 1 ÚP vytváří podmínky pro zlepšení socioeko-
nomického a demografického vývoje Ledvic, negativně 
ovlivněných těžební a výrobní činností Dolů Bílina a 
elektrárny Ledvice – obnova příměstské krajiny, včetně 
vymezení plochy hromadné rekreace v návaznosti na 
rekultivaci Ledvického rybníka, posílení dopravní do-
stupnosti obce, plochy pro rozvoj bydlení, zvýšení kvality 
obytného prostředí doplněním opatření pro posílení 
ochrany před negativními vlivy z elektrárny Ledvice. 

 

[6] Dopravní a technická infrastruktura 

ZÚR ÚK Vyhodnocení souladu se ZÚR ÚK 

(19) Zajistit na úseku dopravní infrastruktury podmínky 
pro zlepšení vnitřní provázanosti a funkčnosti soustavy 
osídlení Ústeckého kraje (zejména dostavbou dálnic 
D6 a D7, úseků silnice I/13, přestavbou silnice I/27, 
modernizací a optimalizací hlavních železničních tratí, 
vymezením koridoru Labské vodní cesty mezinárodní-
ho významu aj.). 

Změna č. 1 ÚP přispívá ke zlepšení provázanosti sou-
stavy osídlení návrhem na zlepšení dopravní dostupnos-
ti Ledvic, zejména na obnovení historického silniční 
propojení Ledvice - Duchcov.    

(19a) Vytvářet územní podmínky pro zmírnění negativ-
ních 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 pře-
ložek 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. 

Změna č. 1 vytváří podmínky pro ochranu sídla před 
negativními vlivy z průjezdné silniční dopravy úpravou 
vedení trasy koridoru silnice III. třídy Ledvice – Duchcov 
mimo zastavěné území. 

(33) Ve všech výše uvedených bodech (19 až 32) musí 
být územně technické řešení návrhů na rozvoj dopravní 
a technické infrastruktury provázáno s citlivostí řešení 
vůči přírodě, snahou zachovávat přírodní biodiversitu 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 poklá-
dat za kritéria vhodného výběru: dopravní a technickou 
účinnost záměrů, míru citlivosti řešení vůči ochraně 
životního prostředí, přírodních, kulturních a civilizač-
ních územních hodnot a respektování cílových charak-
teristik vymezených krajinných celků.    

Specifikem Změny č. 1 ÚP Ledvice je to, že přírodní a 
krajinné hodnoty spíše vytváří než chrání (rekultivací 
příměstské krajiny), protože těžba uhlí a energetická 
výroba krajinu a přírodu těžce poškodila.     

Koridor silnice III. třídy Ledvice – Duchocv je vymezen 
tak, aby v co největší míře využíval stopu stávající ko-
munikace a minimalizoval fragmentaci krajiny.  

 

[7] Sídelní soustava a rekreace 

ZÚR ÚK Vyhodnocení souladu se ZÚR ÚK 

(34) Podporovat polycentrický rozvoj sídelní soustavy, 
pro kraj typické kooperativní vztahy mezi jednotlivými 
sídly a racionální střediskové uspořádání sídelní sou-

Změna č. 1 ÚP upravuje trasu komunikace mezi Ledvi-
cemi a Duchcovem, která byla kvůli těžbě uhlí zrušena. 
Tato komunikace a rekultivace Ledvického rybníka 
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stavy, současně respektovat a kultivovat specifickou 
tvářnost každého sídla včetně zřetele k zachování 
prostorové oddělenosti sídel s ohledem na zajištění 
přístupnosti a prostupnosti krajiny. Vytvářet předpokla-
dy pro posílení partnerství mezi urbánními a venkov-
skými oblastmi. 

s umístěnou rekreační plochou mezi těmito městy posílí 
jejich partnerství. 

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

Změna č. 1 ÚP zpřesňuje vymezení ploch pro rekultivaci 
příměstské krajiny mezi sídly Ledvice a Duchcov, která 
zahrnuje obnovu Ledvického rybníka s navazující plo-
chou pro hromadnou rekreaci a krajinářskými úpravami. 
Dále upravuje vedení trasy koridoru silnice III. třídy pro 
obnovu historického propojení měst Ledvice a Duchcov. 

(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.  

Změna č. 1 ÚP vytváří územní podmínky pro rozvoj 
rekreace a cestovního ruchu v rámci rekultivace Ledvic-
kého rybníka a navazující plochy hromadné rekreace. 

(38) Podporovat vybudování propojené a hierarchizo-
vané sítě cyklostezek a turistických cest s vhodným 
doplněním doprovodné zeleně na území kraje s návaz-
ností na vznikající republikovou a evropskou síť těchto 
zařízení. 

Navržená rekultivace příměstské krajiny vytváří předpo-
klady pro rozvoj sítě cyklostezek a turistických cest. 
V rámci koridoru silnice III. třídy Ledvice – Duchcov je 
navrženo umístění cyklostezky. 

 

[8] Sociální soudržnost obyvatel 

ZÚR ÚK Vyhodnocení souladu se ZÚR ÚK 

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

Změna č. 1 ÚP vytváří podmínky pro zlepšení životního 
prostředí a socioekonomického vývoje Ledvic, negativně 
ovlivněných těžební a výrobní činností Dolů Bílina a 
elektrárny Ledvice – obnova příměstské krajiny, včetně 
vymezení plochy hromadné rekreace v návaznosti na 
rekultivaci Ledvického rybníka, posílení dopravní do-
stupnosti obce, plochy pro rozvoj bydlení, zvýšení kvality 
obytného prostředí doplněním opatření pro posílení 
ochrany před negativními vlivy z elektrárny Ledvice. 

(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 obyva-
tel kraje a prestiž kraje. 

Změna č. 1 ÚP navrhuje obnovu dříve existujících hod-
not sídelního prostředí a krajiny narušené těžbou hně-
dého uhlí a provozem elektrárny Ledvice – plochy pro 
rekultivaci příměstské krajiny na místě bývalého odkališ-
tě ELE a vymezením ploch pro rozvoj osídlení. 

(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.  

Stanovení územně rozvojové koncepce obsažené 
ve Změně č. 1 ÚP probíhá standardně dle požadavků 
zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a staveb-
ním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů. 

 

[9] Ochrana území před potenciálními riziky a přírodními katastrofami 

ZÚR ÚK Vyhodnocení souladu se ZÚR ÚK 

(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. 

Změna č. 1 ÚP zpřesňuje vymezení ploch pro rekultivaci 
příměstské krajiny, včetně vymezení Ledvického rybníka 
a revitalizace Ledvického potoka, které zajistí ochranu 
obyvatel a majetku před působením přírodních sil. 

(45a) Vytvářet územní podmínky pro využívání, zadr-
žování a vsakování dešťových vod jako zdroje vody 

Návrhem rekultivace příměstské krajiny, včetně vyme-
zení Ledvického rybníka, jsou vytvořeny podmínky pro 
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přímo v místě jejich spadu i pro zajištění retence povr-
chových vod v území pro případná období sucha. Prio-
ritně budou vytvářeny územní podmínky pro přírodě 
blízká opatření, a to zejména ve zvláště chráněných 
územích. 

zvýšení retenční schopnosti krajiny. 

(46) Zajistit územní ochranu ploch a koridorů potřeb-
ných pro umísťování protipovodňových opatření. Vy-
mezovat 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 úrov-
ně ohrožení. 

Změna č. 1 ÚP vymezuje plochu pro Ledvický rybník, 
včetně souvisejících vodohospodářských opatření a 
revitalizaci Ledvického potoka, které zajistí ochranu 
zastavěného území Ledvic před povodněmi z přívalo-
vých dešťů. 

 

[10] Pokrytí území kraje územními plány 

ZÚR ÚK Vyhodnocení souladu se ZÚR ÚK 

(47) Zajišťovat pokrytí území kraje platnou ÚPD obcí, 
zejména v rozvojových oblastech a osách a ve speci-
fických oblastech, v souladu s územními limity a rozvo-
jovými potřebami těchto území. 

Zpracováním Změny č. 1 ÚP Ledvice je priorita  naplňo-
vána.  

 
 
b)  Vyhodnocení souladu Změny č. 1 ÚP se ZÚR ÚK ve vztahu ke zpřesněným nebo 

uloženým úkolům pro územní plánování ve vymezené rozvojové ose OS7 - Ústí 
nad Labem - Chomutov - Karlovy Vary - Cheb - hranice ČR/Německo (-Nürnberg)  

Změna č. 1 ÚP se vztahuje k následujícím zpřesněným úkolům pro územní plánování: 

ZÚR ÚK Vyhodnocení souladu se ZÚR ÚK 

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

Zpracováním Změny č. 1 ÚP Ledvice je úkol naplňován.  

(2) Podporovat dotvoření ucelených plně funkčních 
silničních a železničních dopravních systémů (zejména 
přestavba a dostavba silnice I/13 v úsecích - obchvat 
Klášterce nad Ohří, Klášterec nad Ohří - Chomutov, 
Třebušice - Most, Bílina, Kladrubská spojka, moderni-
zace a optimalizace železničních tratí č. 130 a č.131). 

Změna č. 1 ÚP přispívá ke zlepšení provázanosti sou-
stavy osídlení návrhem na zlepšení dopravní dostupnosti 
Ledvic, zejména na obnovení historického silniční propo-
jení Ledvice - Duchcov.    

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

Změna č. 1 zpřesňuje návrh na využití prostoru bývalé  
skládky uhelného mouru úpravny uhlí - plochy přestavby 
pro bydlení, drobnou výrobu a výrobní služby, ochrannou 
a izolační zeleň a napojení koridoru silnice III. třídy Led-
vice - Duchcov na stávající silnici III/25319. 

(5) Zlepšovat územní podmínky pro příznivé životní 
prostředí zejména v úsecích v kontaktu s provozy těžby 
uhlí, energetiky a těžkého průmyslu, dosáhnout zřetel-
ného zlepšení životního prostředí a krajiny (rekultivace 
krajiny postižené těžbou lomů Libouš, ČSA, Vršany, 
Bílina, revitalizace toku Bíliny, revitalizace opuštěných 
areálů typu brownfield). 

Změna č. 1 ÚP vytváří územní podmínky pro nápravu 
životního prostředí narušeného těžbou hnědého uhlí, 
zejm. vymezením ploch pro rekultivaci příměstské krajiny 
mezi Ledvicemi a Duchcovem na místě bývalého odka-
liště ELE. 

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

Specifikem Změny č. 1 ÚP Ledvice je to, že přírodní a 
krajinné hodnoty spíše vytváří než chrání (rekultivací 
příměstské krajiny), protože těžba uhlí a energetická 
výroba krajinu a přírodu těžce poškodila.  



16 
 

c)  Vyhodnocení souladu Změny č. 1 ÚP se ZÚR ÚK ve vztahu ke zpřesněným nebo 
uloženým úkolům pro územní plánování ve vymezené specifické oblasti SOB5 - 
Mostecko  

Změna č. 1 ÚP se vztahuje k následujícím zpřesněným úkolům pro územní plánování: 

ZÚR ÚK Vyhodnocení souladu se ZÚR ÚK 

(1) Posilovat všechny tři pilíře udržitelného rozvoje - 
hospodářský rozvoj, sociální soudržnost, životní pro-
středí. 

 

Změna č. 1 ÚP vytváří podmínky pro rozvoj všech tří 
pilířů pro udržitelný rozvoj území – obnovení příměstské 
krajiny s plochou hromadné rekreace, posílení dopravní 
dostupnosti, plochy pro rozvoj bydelní a zvýšení kvality 
obytného prostředí posílením ochrany před negativními 
vlivy z elektrárny Ledvice. 

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

 

Zpracováním Změny č. 1 ÚP Ledvice je úkol naplňován.  

(5) Vytvářet územní předpoklady pro průběžnou rekul-
tivaci 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 vyčleně-
ných pro ochranu a zachování biodiverzity. 

Změna č. 1 ÚP navrhuje a zpřesňuje řešení rekultivace 
Ledvického rybníka na místě bývalého odkaliště ELE a 
celkově krajinářsky řeší zlepšení stavu okolního území 
rybníka a zároveň umožňuje rekreační využití této plá-
nované vodní plochy. 

(6) Vytvářet územní podmínky pro obnovu vodního 
režimu krajiny poškozené těžbou hnědého uhlí a prů-
myslovou 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. 

Změna č. 1 ÚP zpřesňuje a dále rozvíjí územní podmín-
ky pro rekultivaci příměstské krajiny, včetně vymezení 
Ledvického rybníka a jeho rekreačního využití, obnovu 
dopravního propojení Ledvice – Duchcov a vymezení 
ploch pro rozvoj bydlení. V souvislosti s návrhem Led-
vického rybníka jsou vymezena další vodohospodářská 
opatření a revitalizace Ledvického potoka pro obnovu 
vodního režimu v krajině. 

(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 jamách povrchových uhel-
ných lomů, velkých souvislých ploch zeleně s rekreační 
funkcí i specifických zemědělských ploch. 

Změna č. 1 ÚP zpřesňuje vymezení ploch pro rekultivaci 
bývalého odkaliště ELE s návrhem Ledvického rybníka o 
celkové rozloze cca 35 ha (vč. Duchcovské čás-
ti)s navazující plochou pro hromadnou rekreaci a kraji-
nářskými úpravami. 

(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 necitli-
vě upravené.  

Změna č. 1 zpřesňuje vymezení opatření pro obnovení 
vodního režimu narušeného těžbou hnědého uhlí - revi-
talizace Ledvického potoka a další vodohospodářská 
opatření, která souvisí s návrhem Ledvického rybníka. 

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

Specifikem Změny č. 1 ÚP Ledvice je to, že přírodní a 
krajinné hodnoty spíše vytváří než chrání, protože těžba 
uhlí a energetická výroba krajinu a přírodu těžce poško-
dila. Se zlepšením životního prostředí, s vytvořením 
krajinářsky i rekreačně hodnotného Ledvického rybníka 
je možné spojovat zvýšení prestiže tohoto sídla.    

(11) Podpořit opatření na ochranu životního prostředí 
v obcích v kontaktu s činnými lomy na hnědé uhlí: 
Horní Jiřetín - vč. části Černice, západní část Litvínova 
(lom ČSA), Braňany, Mariánské Radčice, Lom u Litví-
nova, Duchcov, Ledvice, Bílina (lom Bílina), Malé Břez-
no - Vysoké Březno (lom Vršany).  

Změna č. 1 ÚP vytváří územní podmínky pro zlepšení 
životního prostředí města – rekultivace příměstské kraji-
ny a zvýšení kvality obytného prostředí posílením ochra-
ny před negativními vlivy z elektrárny Ledvice. 

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

Změna č. 1 ÚP naplňuje tuto prioritu přiměřeně tím, že 
vymezuje plochu hromadné rekreace v souvislosti s 
rekultivací Ledvického rybníka a tím vytváří podmínky 
pro posílení rozmanitosti ekonomické struktury. 

(13) Zaměřit se na revitalizaci opuštěných nebo nedo- Změna č. 1 zpřesňuje návrh na využití prostoru bývalé  
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ZÚR ÚK Vyhodnocení souladu se ZÚR ÚK 

statečně využitých ploch a areálů průmyslového, ze-
mědělského, vojenského či jiného původu (typ brown-
field) a upřednostnit využívání území brownfield před 
výstavbou na volných plochách. 

skládky uhelného mouru úpravny uhlí - plochy přestavby 
pro bydlení, drobnou výrobu a výrobní služby, ochrannou 
a izolační zeleň a napojení koridoru silnice III. třídy Led-
vice - Duchcov na stávající silnici III/25319. 

(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.   

Změna č. 1 ÚP zpřesňuje návrh dopravního propojení 
Ledvice – Duchcov, které zajistí zlepšení dopravní do-
stupnosti Teplic. 

 
 
d)  Vyhodnocení souladu Změny č. 1 ÚP se ZÚR ÚK ve vztahu k uloženým úkolům 

pro územní plánování pro upřesnění podmínek ochrany a rozvoje přírodních hod-
not území kraje 

Změna č. 1 ÚP se vztahuje k následujícím úkolům pro územní plánování: 
 

ZÚR ÚK Vyhodnocení souladu se ZÚR ÚK 

(1) Ochranu, kultivaci a rozvíjení hodnot přírodního 
a krajinného prostředí na území Ústeckého kraje pova-
žovat za prvořadý veřejný zájem. Stanovovat a dodržo-
vat limity rozvoje pro všechny aktivity, které by mohly 
způsobovat poškození těchto 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). 

Změna č. 1 ÚP rozvíjí přírodní hodnoty území návrhem 
rekultivace Ledvického rybníka a okolní příměstské 
krajiny a zpřesněním skladebných prvků ÚSES. 

(7) Vytvářet podmínky pro vznik nových přírodních 
hodnot formou rekultivace rozsáhlých prostor zasaže-
ných těžbou hnědého uhlí (a dalších surovin). Dokon-
čovat rekultivace v bývalých lomech Most a Chabařovi-
ce a na vnějších výsypkách Radovesice a Pokrok. 
Pokračovat a dále připravovat rekultivace provozova-
ných lomů ČSA, Bílina, Libouš a Vršany - zohledňovat 
specifické podmínky a předpoklady v jednotlivých loka-
litách (urbanistická poloha, hodnoty území, na které lze 
navázat, územně technické možnosti). 

Změna č. 1 ÚP vytváří územní podmínky pro vznik pří-
rodních hodnot, zejm. vymezením ploch pro rekultivaci 
příměstské krajiny mezi Ledvicemi a Duchcovem na 
místě bývalého odkaliště ELE. 

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

ÚP Ledvice navrhuje revitalizaci Ledvického potoka 
poškozeného během těžby uhlí a následně vlivy energe-
tické výroby.  

Změna č. 1 zpřesňuje vymezení opatření pro obnovení 
vodního režimu narušeného těžbou hnědého uhlí - revi-
talizace Ledvického potoka a další vodohospodářská 
opatření, která souvisí s návrhem Ledvického rybníka. 

 (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 přistu-
povat ke zpracování projektů ÚSES a k jejich realizaci, 
zejména v místech, kde je provázanost systému naru-
šena. 

Změna č. 1 ÚP Ledvice zpřesňuje vymezení lokálního 
systému ÚSES. Skladebné části regionálního a nadregi-
onálního ÚSES do řešeného území nezasahují.   

 
 
e)  Vyhodnocení souladu Změny č. 1 ÚP se ZÚR ÚK ve vztahu k uloženým úkolům 

pro územní plánování pro upřesnění podmínek ochrany a rozvoje civilizačních 
hodnot území kraje 

Změna č. 1 ÚP se vztahuje k následujícím úkolům pro územní plánování: 
 

ZÚR ÚK Vyhodnocení souladu se ZÚR ÚK 
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ZÚR ÚK Vyhodnocení souladu se ZÚR ÚK 

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

Změna č. 1 ÚP Ledvice respektuje vymezení uvedených 
oblastí a os.   

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

 

Změna č. 1 ÚP vytváří územní podmínky pro přiměřený 
rozvoj osídlení Ledvic. 

 (17) Podporovat a upřednostňovat revitalizaci nedosta-
tečně využitých nebo zanedbaných areálů a ploch 
průmyslového, zemědělského, vojenského či jiného 
původu typu brownfield, před zakládáním nových prů-
myslových ploch ve volné krajině. 

Změna č. 1 zpřesňuje návrh na využití prostoru bývalé  
skládky uhelného mouru úpravny uhlí - plochy přestavby 
pro bydlení, drobnou výrobu a výrobní služby, ochrannou 
a izolační zeleň a napojení koridoru silnice III. třídy Led-
vice - Duchcov na stávající silnici III/25319. 

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

Změna č. 1 ÚP zpřesňuje a dále rozvíjí územní podmín-
ky pro rekultivaci příměstské krajiny, včetně jejího rekre-
ačního využití, v místě bývalého odkaliště ELE. 

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

Změna č. 1 ÚP zpřesňuje vymezení ploch pro rekultivaci 
příměstské krajiny, včetně vymezení Ledvického rybníka 
a revitalizace Ledvického potoka, které zajistí zvýšení 
míry zabezpečení civilizačních hodnot kraje proti půso-
bení přírodních sil. 

 (22) Podporovat dotvoření ucelených plně funkčních 
silničních a železničních dopravních systémů (zejména 
dostavba silnice I/13, dostavba dálnic D6 a D7, moder-
nizace železniční infrastruktury, záměr na výstavbu 
vysokorychlostní železniční tratě a jiné). 

Změna č. 1 ÚP přispívá ke zlepšení provázanosti sou-
stavy osídlení návrhem na zlepšení dopravní dostupnosti 
Ledvic, zejména na obnovení historického silniční propo-
jení Ledvice - Duchcov.    

 
 
f)  Vyhodnocení souladu Změny č. 1 ÚP se ZÚR ÚK ve vztahu k uloženým úkolům 

pro územní plánování pro upřesnění podmínek ochrany a rozvoje kulturních hod-
not území kraje 

Změna č. 1 ÚP se vztahuje k následujícím úkolům pro územní plánování: 
 

ZÚR ÚK Vyhodnocení souladu se ZÚR ÚK 

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

Změna č. 1 ÚP zpřesňuje a dále rozvíjí územní podmín-
ky pro rekultivaci příměstské krajiny, včetně jejího rekre-
ačního využití, v místě bývalého odkaliště ELE. 

 
 
g) Vyhodnocení souladu Změny č. 1 ÚP se ZÚR ÚK ve vztahu k dílčím úkolům stano-

veným pro naplňování cílových kvalit krajiny - Severočeská devastovaná a sou-
visle urbanizovaná území (14) 

Změna č. 1 ÚP se vztahuje k následujícím úkolům pro naplňování cílových kvalit krajiny: 
 

ZÚR ÚK Vyhodnocení souladu se ZÚR ÚK 

a) prioritně respektovat veškeré dílčí přírodní, krajinné 
či estetické hodnoty - jednotlivé lokality vulkanických 
vrchů, lokality městských parků a zámeckých zahrad, 
rekultivované, revitalizované i spontánně se obnovující 
části krajiny, 

Specifikem ÚP města Ledvice je to, že přírodní, krajinné 
estetické hodnoty spíše vytváří než chrání (rekultivací 
příměstské krajiny), protože těžba uhlí a energetická 
výroba krajinu a přírodu těžce poškodila. Přesto jsou 
stávající dílčí hodnoty území identifikovány a jejich 
ochraně je věnována pozornost. 
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ZÚR ÚK Vyhodnocení souladu se ZÚR ÚK 

c) postupně realizovat rekultivační a revitalizační opat-
ření v území s ukončenou těžbou hnědého uhlí 
v časově co možná nejkratším časovém horizontu, 
cílové znaky a cílovou strukturu krajinného celku odvo-
zovat zejména od řešení rozsáhlých rekultivovaných a 
revitalizovaných ploch po těžbě hnědého uhlí 
s výrazným uplatněním vodních ploch,   

 

Změna č. 1 ÚP zpřesňuje a dále rozvíjí územní podmín-
ky pro rekultivaci příměstské krajiny, včetně jejího rekre-
ačního využití, v místě bývalého odkaliště ELE. 

d) realizovat nápravná opatření směřující k celkové 
obnově ekologické rovnováhy (ÚSES) a vytvoření nové 
krajinné struktury, k obnově přirozeného vodního reži-
mu provádět revitalizaci vodních toků dočasně přelo-
žených nebo jinak upravených v důsledku těžby suro-
vin a energetické a průmyslové výroby.    

 

Změna č. 1 ÚP vytváří podmínky pro nápravu narušené 
krajiny v okolí Ledvic, zejm. vymezením ploch pro rekul-
tivaci příměstské krajiny na místě bývalého odkaliště 
ELE, obnovu vodního režimu v území a zpřesněním 
skladebných prvků ÚSES. 

 

 

h) Vyhodnocení souladu Změny č. 1 ÚP se ZÚR ÚK ve vztahu k uloženým úkolům pro 
plánování a usměrňování územního rozvoje asanačního území ASA 6 – lom Bílina 
a výsypka Pokrok 

ZÚR ÚK Vyhodnocení souladu se ZÚR ÚK 

Nástroji územního plánování připravovat podmínky pro 
průběžnou rekultivaci prostorů s ukončenou těžební 
činností, pro navazující revitalizaci území a též pro 
opatření ochraňující osídlení v předpolí činného lomu, 
vše při zohlednění potřeb, specifik a hodnot území 
(významná hlediska řešení úkolů stanovených pro 
územní plánování: perspektivní rekreace regionálního 
významu - včetně možnosti propojení vodních ploch ve 
zbytkových jamách dolů Bílina - Most - Ledvice. Pří-
městská polyfunkční krajina pro uskupení sídel Bílina, 
Duchcov - Ledvice, Livínov, Most, včetně zemědělské-
ho a vodohospodářského využití, posílení ekologické 
stability území, ochrana a zachování biodiverzity).  

Změna č.1 ÚP zpřesňuje územní podmínky pro průběž-
nou rekultivaci prostorů s ukončenou těžební činností, 
pro navazující revitalizaci území. Pozice Ledvic je 
v tomto směru výhodná protože aktivní část lomu je již 
značně vzdálená a dále se vzdaluje. Územně ekologické 
limity těžby hnědého uhlí stanovené usnedsením vlády 
ČR (UEL) jsou změnou ÚP respektovány, Změna č. 1 
ÚP neklade žádné překážky budoucímu vzniku vodních 
ploch ve zbytkové jámě lomu Bílina.  

 

 

 

i) Vyhodnocení souladu Změny č. 1 ÚP se ZÚR ÚK ve vztahu k uloženým úkolům pro 
plánování a usměrňování územního rozvoje asanačního území ASA 7 - odkaliště 
elektrárny Ledvice (ELE) 

ZÚR ÚK Vyhodnocení souladu se ZÚR ÚK 

Nástroji územního plánování připravovat podmínky pro 
rekultivaci prostorů bývalého odkaliště elektrárny Led-
vice (ELE) a pro navazující revitalizaci území v souladu 
s ÚPD města Duchcova a obce Ledvice.   

Změna č. 1 ÚP zpřesňuje a dále rozvíjí územní podmín-
ky pro rekultivaci příměstské krajiny v místě bývalého 
odkaliště ELE v koordinaci s ÚPD města Duchcov a 
v souladu se studií "Rekultivace odkaliště Fučík“ (2018). 

 

 

B.2. ŠIRŠÍ VZTAHY  

Změnou č. 1 ÚP jsou širší vztahy dotčeny jen do té míry, že se upravuje a zpřesňuje ko-
ridor silnice III. třídy pro obnovu silničního propojení mezi Ledvicemi a Duchcovem, které 
bylo v důsledku těžební činnosti zrušeno. Dále se zpřesňuje vymezení plochy pro vodní ná-
drž Ledvický rybník (na pomezí těchto dvou měst). Změna č. 1 ÚP navrhuje v okolí vodní 
nádrže krajinářské úpravy a umísťuje zde plochu pro hromadnou rekreaci. 

Ostatní jevy týkající se širších vztahů Ledvic zůstávají beze změn vzhledem k platnému 
územnímu plánu města.  
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C. VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO 
PLÁNOVÁNÍ 

 

Změna č. 1 ÚP vykazuje soulad s relevantními cíli a úkoly územního plánování.  

Změna č. 1 ÚP přispívá k vytváření předpokladů pro výstavbu a udržitelný rozvoj území, 
pro dosažení souladu veřejných a soukromých zájmů (formuluje vymezením veřejně pro-
spěšných staveb veřejný zájem), zapracovává urbanistické i estetické požadavky do navrho-
vaných řešení, přispívá ke snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof, vytváří 
územní podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury, pro kvalitní bydlení a rozvoj rekrea-
ce.  

Toto řešení spočívá v navrhovaných změnách platného územního plánu Ledvice na 
úseku dopravním (zejm. zpřesněním koridoru silnice III. třídy pro obnovu těžbou uhlí 
v minulosti přerušeného silničního spojení Ledvic a Duchcova), na úseku bydlení (zejm. 
dotvořením struktury zástavby na jižním okraji sídla a přestavbou území bývalé skládky 
uhelného mouru), na úseku rekreace (zejm. návrhem plochy pro hromadnou rekreaci 
v návaznosti na plánovaný Ledvický rybník, ploch pro zahrádkářské kolonie), na úseku 
ochrany krajiny jako podstatné složky prostředí života obyvatel a základu jejich totož-
nosti (zpřesněním návrhu na obnovu devastované krajiny bývalého odkaliště ELE, včetně 
rozsáhlé vodní plochy multifunkčního využití – zahrnující i hledisko vytvoření podmínek pro 
snižování nebezpečí přírodních katastrof - záplav).  

Změna č. 1 ÚP vychází ze Zastupitelstvem města schváleného Obsahu (zadání) Změny 
č. 1 ÚP, které bylo sestaveno dle potřeb města a pro zajištění koordinace využívání území 
v rámci širších vztahů. Tyto požadavky byly v průběhu prací na Změně č. 1 ÚP prověřovány 
z hlediska koordinace soukromých a veřejných zájmů, následně byly ve Změně č. 1 ÚP 
zohledněny tj. zapracovány.  

 

D. VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO 
ZÁKONA A JEHO PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

 

Změna č. 1 ÚP Ledvice je zpracována dle příslušných ustanovení zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),  ve znění pozdějších předpi-
sů, vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací do-
kumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, s 
vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozděj-
ších předpisů a dále v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozděj-
ších předpisů.   

Změna č. 1 ÚP Ledvice je v souladu s požadavky stavebního zákona i prováděcích 
předpisů. 

 

E. VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH 
PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A SE STANOVISKY DOTČENÝCH 
ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, POPŘ. 
S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ  
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Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů uplatněných k veřejnému projednání je zpraco-
váno v Příloze č. 2. 
 

F. ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ 
ÚZEMÍ OBSAHUJÍCÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝSLEDCÍCH 
TOHOTO VYHODNOCENÍ VČETNĚ VÝSLEDKŮ VYHODNOCENÍ 
VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 
Předmět vyhodnocení  
Vyhodnocení vlivů Změny č. 1 ÚP Ledvice na životní prostředí je zpracováno v souladu s 
přílohou zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozděj-
ších předpisů.  
Předmětem hodnocení jsou všechny části Změny č. 1 ÚP Ledvice. Hodnoceny jsou vlivy, 
které budou vyvolány v důsledku naplňování koncepce, hodnocena je koncepce ve vztahu 
k národním a krajským strategickým dokumentům. Zpracováno je vyhodnocení všech ploch 
a koridorů vymezených Změnou č. 1 ÚP Ledvice. Vlastní identifikace vlivů hodnocených ko-
ridorů na sledované složky životního prostředí byla provedena v mapách měřítka 1: 5 000.  
 

Výsledky vyhodnocení, identifikované vlivy 
 

Závěry vyhodnocení vztahu Změny č.1 ÚP Ledvice k  národní, krajským a 

lokálním strategickým dokumentům  

 

Republikové koncepce 

 Politika územního rozvoje ČR, ve znění aktualizace č. 1, 2, 3, 4 a 5 (2021); 

 Strategický rámec ČR 2030, 2017; 

 Implementační plán Strategického rámce Česká republika 2030, 2018; 

 Státní politika životního prostředí ČR 2012-2020, ve znění aktualizace roku 2016; 

 Strategie ochrany biologické rozmanitosti ČR 2016 – 2025, 2016; 

 Státní program ochrany přírody a krajiny ČR, aktualizace 2009; 

 Národní program na zmírnění dopadů změny klimatu v ČR, 2004; 

 Dopravní politika ČR pro období 2014-2020 s výhledem do roku 2050, 2013; 

 Strategie regionálního rozvoje ČR 2021 +, 2019; 

  
Regionální koncepce 

 Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje, ve znění 1., 2. a 3. aktualizace; 

 Strategie udržitelného rozvoje Ústeckého kraje 2006 – 2020, 2005; 

 Program rozvoje Ústeckého kraje 2014 – 2020, aktualizace, 2013; 

 Plán oblasti povodí Ohře a dolního Labe pro území Ústeckého kraje, 2010. 
Územní plány sousedních obcí  

 ÚP Duchcov; 

 ÚP Bílina; 

 ÚP Zabrušany  
 
Hodnocením Změny č.1 ÚP Ledvice byly nalezeny vazby zejména ve vztahu k těmto téma-
tům:  

 Obyvatelstvo- ochrana lidského zdraví, snížení nepříznivého dopadu antropogenní 

činnosti, omezení negativních vlivů z dopravy, zlepšení kvality prostředí v sídlech 

 Flóra, fauna, ekosystém, biologické rozmanitost - obnova ekosystémů, zvýšení 

rozlohy přírodních stanovišť, posílení biologické rozmanitosti 
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 Krajina - ochrana krajiny, využití brownfields, 

 Podzemní a povrchové vody - podpora retence vody v území 

 

Stav složek životního prostředí  

Obyvatelstvo 

Řešené území je zařazeno do území s překročenými imisními limity pro ochranu zdraví bez 
zahrnutí přízemního ozonu.  
Významně je stav znečištění ovzduší ovlivňován polohou obce v severočeské hnědouhelné 
pánvi. Imisní situaci ovlivňují zejména zdroje umístěné mimo území obce Ledvice. Za hrani-
cemi řešeného území se nachází elektrárna Ledvice.  

Povrchové a podzemní vody 

Jediným vodním tokem na území obce se Ledvický potok vytékající z vodní nádrže na seve-
ru urbanizovaného území a obcí dále protéká směrem na východ.  
Severně a západně od obce se nachází několik drobných vodních ploch. Při severní hranici 
se nachází prostor bývalého odkaliště ELE, který je zařazen do IV. kategorie vodních děl 
s povolením ukládat popeloviny. V této oblasti je plánovaná rekultivace, vznik vodní plochy.  
Kvalita tekoucích povrchových vod není dle dostupných informací v řešeném území dobrá. 
Vodní toky v širším území ovlivňuje zejména chemický průmysl (nejvýznamnější znečišťova-
tel je UNIPETROL RPA, s.r.o. – mimo ORP). ORP Bílina má nadlimitní množství celkového 
fosforu, stejné zatížení je i v případě amoniakálního a dusitanového dusíku. 
Zásobování pitnou vodou je realizováno ze skupinového vodovodu. Odpadní vody jsou jed-
notnou kanalizací gravitačně odváděny na ČOV Ledvice.  

Půda  

Na území Ledvic se nachází 45,53 ha, z toho cca 45 % představují půdy orné, převládá za-
stoupení kvalitních půd. Celková rozloha lesů na území obce dosahuje téměř 84,2 ha, což je 
přibližně 17 % plochy obce. 

Flóra, fauna, biologická rozmanitost a krajina 

Z hlediska zájmů ochrany přírody a krajiny ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, není v řešeném území evidované žádné zvláště chráněné území ani lokali-
ta soustavy Natura 2000. Z hlediska zájmů ochrany přírody a krajiny ve smyslu zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, není v řešeném území registrováno žádné 
zvláště chráněné území. 
Na území obce jsou vymezeny skladebné prvky územního systému ekologické stability lo-
kální úrovně.  
Kvalita přírodních a krajinných hodnot je významně narušena bývalou těžební činností.  

 

Kulturní a historické hodnoty 

Kulturní a historické hodnoty na území obce, jsou stejně jako další složky životního prostředí 
zásadně ovlivněny těžební činností. Jedinou kulturní památkou na území obce je pomník 
padlým I. a II. světové války (kulturní památka rejst. č. ÚSKP 44003/5-5287). Na masivním, 
kvádrovém podstavci s nápisem „Věčné a světlé památce hrdinům prvého a druhého odboje 
14. 9. 1947“. 

 

Shrnutí výsledků vyhodnocení vlivu Změny č.1 ÚP Ledvice na složky 

životního prostředí  
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Vlivy na obyvatelstvo, lidské zdraví, ovzduší a klima 

Naplňování koncepce Změny č. 1 ÚP Ledvice nebude spojeno s významným negativním 
vlivem na ovzduší a hygienické podmínky v území. Změna č. 1 ÚP Ledvice vymezuje plochu 
P3(1 VD - plocha pro drobnou výrobu a výrobní služby. Využití této plochy ve spojení 
s navazujícími výrobními plochami může být spojeno s nárůstem emisní zátěže v území. 
Z tohoto důvodu je využití této plochy podmíněno doložením splnění hygienických limitů. 
Tento požadavek je vyžadován z důvodu ochrany kvality bydlení a ochrany kvality ovzduší. 
Na území města Ledvice jsou překračovány imisní limity.  

Změna č. 1 ÚP Ledvice vymezuje koridory KOR1(1) a KOR2(1) pro dopravní infrastrukturu. 
Využití koridoru KOR1(1) přispěje k omezení tranzitní dopravy v centru města, zejména 
tranzitní dopravy. Obnoveno bude těžbou přerušené spojení s Duchcovem. KOR2(1) bude 
sloužit pro dopravní obsluhu rekultivovaného území. Z důvodu přiblížení KOR1(1) k obytné 
zástabě Ledvic v jižní části území obce je využití tohoto koridoru podmíněno zjištěním 
splnění hygienických limitů.  

Vymezení rozvojových ploch pro bydlení, sport a rekreaci je z hlediska vlivu na obyvatelstvo 
hodnoceno kladně. 

Kladně jsou hodnoceny všechny plochy vymezené pro sídelní a krajinou zeleň, jejichž využití 
přispěje ke zvýšení kvality krajinného a obytného prostředí města. Postupná rekultivace 
území přispěje ke zvýšení hygienické kvality v obci. Prvky zeleně plní mj. protiprašnou 
funkcí.  

Vlivy na povrchové a podzemní vody 

Kladně je z pohledu retence vody v krajině hodnoceno vymezení ploch asanace A1(1), 
A2(1), A3(1), A4(1), A5(1), A6(1), A7(1), A8(1), A13(1), ploch pro izolační a ochrannou zeleň 
Z12 (1), P1 (1) a plochu parku Z13 (1). Jejich využitím dojde ke zlepšení podmínek pro re-
tenci vody v krajině.  
V plochách zastavitelných bude naopak retence vody omezena.  

Vlivy na půdu 

Celkový zábor ZPF vyvolaný zastavitelnými plochami ve Změně č. 1 ÚP činí 0,91 ha. Zábor 
PUPFL bude vyvolán využitím silničního koridoru KOR1 (1). Celkový zábor PUPFL pro této 
koridor činí 1,34 ha. Dotčeny budou lesy ochranné a lesy zvláštního určení. 

Vlivy na horninové prostředí 

Naplnění koncepce Z1 ÚP Ledvice nebude spojeno s vlivy na horninové prostředí.  

Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy 

Naplnění koncepce Změny č. 1 ÚP Ledvice bude spojeno s vlivy na flóru, faunu a ekosys-
témy. Naplněním koncepce dojde k podstatnému rozšíření ploch přírodního charakteru na 
území obce. Jednoznačně kladně jsou z pohledu flóry, faunu, biologické rozmanitosti a eko-
logické stability hodnoceny všechny vymezené plochy asanací A1(1), A2(1), A3(1), A4(1), 
A5(1), A6(1), A7(1), A8(1) a A13(1), plochy vymezené pro skladebné části ÚSES lokální 
úrovně a plochy pro zeleň ochranou a izolační P1(1), Z12(1), Z11(1) a pro park Z12(1).  

Vlivy na krajinu a krajinný ráz 

Vyhodnocením návrhu Změny č. 1 ÚP Ledvice byly identifikovány vlivy na krajinu, a to jak 
vlivy mírně negativní, tak vlivy významně pozitivní.  
Jako plochy s významně pozitivním vlivem na krajinu jsou hodnoceny všechny plochy vyme-
zené pro asanaci území A1(1) – A8(1) a A13(1), plochy vymezené pro ochrannou a izolační 
zeleň a park. Provedení rekultivace ploch devastovaných těžební činností a následným uklá-
dáním zbytných materiálů z provozu elektrárny Ledvice (ELE) je předpokladem pro vytvoření 
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nového segmentu hodnotné krajiny, která se může stát krajinou atraktivní s významnými es-
tetickými i přírodními hodnotami.  
Mírně negativní vlivy budou vyvolány v důsledku zvýšení urbanizace Ledvic. Zastavitelné 
plochy jsou vymezeny ve vazbě na stávající zastavěné území. Kladně jsou hodnoceny 
všechny plochy přestaveb, který minimalizují rozvojové potřeby města.  
Využitím koridoru KOR1(1) dojde ke vzniku mirně negativního vlivu z pohledu fragmentace 
krajiny. Přesto, že je koridor pro silninčí propojení Ledvice – Duchcov vymezen převážně ve 
stopě stávající účelové komunikce, dojde výstavbou silnice ke vzniku nové výraznější antro-
pogenní linie v krajině.  

Vlivy na kulturní a historické hodnoty území, včetně dědictví architektonického a 

archeologického, hmotné statky 

Vyhodnocením návrhu Změny č. 1 ÚP Ledvice nebyly identifikovány negativní vlivy na kul-
turní a historické hodnoty.  

 

Výsledky vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů 

Na základě provedeného hodnocení všech vymezených zastavitelných ploch, ploch přestav-
by, ploch asanací a koridorů dopravní infrastruktury byly identifikovány kladné kumulativní a 
synergické vlivy ve vztahu k flóře, fauně a biologické rozmanitosti, krajině, lesům a retenci 
vody v území.  
 

Závěr 

Na základě výsledků předloženého hodnocení lze s předloženou koncepcí Změny č.1 
ÚP Ledvice jako celkem souhlasit.  

 

G. STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE §55b ODST. 5 SE 
SDĚLENÍM, SDĚLENÍ JAK BYLO TOTO STANOVISKO 
ZOHLEDNĚNO S UVEDENÍM ZÁVAŽNÝCH DŮVODŮ, POKUD 
NĚKTERÉ POŽADAVKY NEBO PODMÍNKY ZOHLEDNĚNY 
NEBYLY 

Provedeným vyhodnocením nebyly identifikovány negativní vlivy na sledované složky život-
ního prostředí, které by vylučovaly přijetí předložené koncepce jako celku.  

Riziko vzniku významně negativních vlivů nebylo identifikováno. Pro plochy a koridory, u kte-
rých byly identifikovány mírně negativní vlivy na složky životního prostředí (-1) byla navržena 
opatření k minimalizaci či vyloučení těchto vlivů. Všechna opatření navržená zpracovatelem 
SEA a dosažitelná nástroji územního plánování byla zapracována do výrokové části Změny 
č. ÚP Ledvice. 

Na základě výsledků předloženého hodnocení lze s předloženou koncepcí Změny č.1 
ÚP Ledvice jako celkem souhlasit.  
 

Návrh stanoviska 
Stanovisko k vyhodnocení vlivů Změny č.1 ÚP Ledvice na životní prostředí 
 
Podle § 10i zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění poz-
dějších předpisů 
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Název koncepce:    Změna č.1 Územní plán Ledvice 
 
Umístění záměru:   kraj: Ústecký 
     obec: Ledvice  
 
Pořizovatel:  Městský úřad Bílina, Odb. stavební úřad a životního pro-

středí, úřad územního plánování 
 
Zpracovatel posouzení: Mgr. Alena Smrčková, Ph.D. - autorizace dle §19 zákona č. 
100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, čj. 14168/ENV/16 ze dne 23. 3. 2016. 
  
Průběh posuzování:  
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako orgán příslušný 
podle § 10i zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění poz-
dějších předpisů, ve svém stanovisku k návrhu zadání Změny č.1 ÚP Ledvice čj. 
KUUK/002552/2020/ZPZ uplatnil požadavek na posouzení Změny č.1 ÚP Ledvice z hlediska 
vlivů na životní prostředí.  
Vyhodnocení vlivů Změny č.1 ÚP Ledvice na životní prostředí bylo zpracováno přiměřeně v 
rozsahu přílohy zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů.  
Stanovisko:  
Na základě návrhu Změny č.1 ÚP Ledvice, dokumentace Vyhodnocení vlivů Změny č.1 ÚP 
Ledvice na životní prostředí, dokumentace Vyhodnocení vlivů Změny č.1 ÚP Ledvice na udr-
žitelný rozvoj území Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 
jako příslušný orgán podle § 22 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ži-
votní prostředí, ve smyslu ustanovení § 10i odst. 3 uvedeného zákona vydává souhlasné 
stanovisko k návrhu Změny č.1 ÚP Ledvice.  
 
Všechna opatření k minimalizaci či vyloučení mírně negativních až významně negativ-
ních vlivů na sledované složky životního prostředí byla zapracována do výrokové části 
Změny č.1 ÚP Ledvice. 
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Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství vydal 9. června 2021 
souhlasné stanovisko k vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí 
(KUUK/077292/2021/ZPZ/Sik).  

Plné znění stanoviska: 

Na základě předloženého návrhu územního plánu, vyhodnocení vlivů územního plánu na 
životní prostředí (SEA), vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, Kraj-
ský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako dotčený orgán podle 
§ 22 písm. d) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve smyslu § § 
10g uvedeného zákona vydává 

SOUHLASNÉ STANOVISKO 

k vyhodnocení vlivů na životní prostředí 

k návrhu změny č. 1 územního plánu Ledvice 

Z procesu vyhodnocení vlivů na jednotlivé složky životního prostředí vyplývá, že změnu č. 1 
ÚP Ledvice lze dle závěrů vyhodnocení SEA považovat z hlediska vlivů na životní prostředí 
a veřejné zdraví za akceptovatelnou. Zpracovatelem vyhodnocení SEA byla navržena opat-
ření s cílem předcházení, snížení či kompenzace identifikovaných potenciálně negativních 
vlivů, která byla pořizovatelem územního plánu zapracována do výrokové části Změny č. 1 
ÚP Ledvice.  

Vyhodnocení SEA navrhuje pro implementaci změny č. 1 ÚP Ledvice z hlediska vlivů na ži-
votní prostředí a veřejné zdraví následující monitorovací ukazatele:  

 počet obyvatel žijících v územích s překročenými kritickými zátěžemi z ovzduší (zdroj: 
Český hydrometeorologický ústav, Český statistický úřad, 1x ročně);  

 počet výjimek ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění poz-
dějších předpisů (zdroj: Krajský úřad Ústeckého kraje, Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR, Ministerstvo životního prostředí ČR, 1x ročně);  

 změna koeficientu ekologické stability – poměr ekologicky stabilních a nestabilních 
ploch v m2 (zdroj: Český úřad zeměměřický a katastrální, Český statistický úřad, 1x 
ročně);  

 rozloha území rekultivovaného po těžbě v ha (zdroj: Obvodní báňský úřad pro území 
kraje Ústeckého, 1x ročně);  

 podíl a rozsah nových záborů půdy v ha, podíl plochy vyňaté ze ZPF/PUPFL v % 
(zdroj: Český úřad zeměměřický a katastrální, Český statistický úřad, 1x ročně);  

 rozsah vodních ploch a propustných povrchů v ha (zdroj: Český úřad zeměměřický a 
katastrální, 1x ročně);  

 jakost vody v tocích dle normy ČSN 757271 (BSK5, CHSKCr, N-NH4, N-NO3, PCelk) 
v mg/l (zdroj: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i., 1x ročně)  

Příslušný úřad upozorňuje na ustanovení § 10g odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb., podle které-
ho bez stanoviska ke koncepci nemůže být koncepce schválena. Dále je schvalující orgán 
povinen zohlednit požadavky a podmínky vyplývající ze stanoviska ke koncepci, popřípadě 
pokud toto stanovisko požadavky a podmínky obsahuje a do koncepce nejsou zahrnuty nebo 
jsou zahrnuty jen z části, je schvalující orgán povinen svůj postup odůvodnit. Schválenou 
koncepci je dále povinen zveřejnit včetně prohlášení dle § 10g odst. 5 zákona a zajistit sle-
dování a rozbor vlivů schválené koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví v souladu s § 
10h zákona.   

Případná další opatření mohou být navržena v rámci projednávání záměrů resp. související 
projektové dokumentace a dokumentace hodnocení vlivů na životní prostředí. Předpokládá 
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se dodržování všech zákonných předpisů na ochranu jednotlivých složek životního prostředí. 
Pokud budou do změny č. 1 územního plánu Ledvice přidávány v rámci další fáze pořizování 
nové návrhové lokality nebo pokud se budou významně měnit hranice, funkční využití ploch 
či jejich regulativy, bude nutné tyto změny vyhodnotit z hlediska jejich vlivu na životní pro-
středí. V případě, že by tyto nové změny mohly ovlivnit evropsky významné lokality a ptačí 
oblasti, bude nutné je vyhodnotit také z hlediska vlivu na soustavu Natura 2000.  

Toto stanovisko SEA není závazným stanoviskem ani rozhodnutím podle zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a nelze se proti němu odvolat. 

 
Všechna opatření navržená Vyhodnocením vlivů na životní prostředí k minimalizaci či 
vyloučení mírně negativních až významně negativních vlivů na sledované složky ži-
votního prostředí byla zapracována do výrokové části Změny č.1 ÚP Ledvice. Ze sta-
noviska KÚÚK, odboru životního prostředí a zemědělství nevyplynuly další požadavky 
na zapracování do Změny č. 1 ÚP Ledvice. 

 
 

H. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ 

Požadavky pro zpracování návrhu změny územního plánu jsou obsaženy ve Zprávě o uplat-
ňování územního plánu Ledvice, která tak nahrazuje Zadání Změny ÚP. 

 
POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z POLITIKY ÚZEMNÍHO ROZVOJE, ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ 
DOKUMENTACE VYDANÉ KRAJEM, POPŘÍPADĚ Z DALŠÍCH ÚZEMNÍCH VZTAHŮ (PÚR 
ČR - 2008, ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE - 2011) 

Zadání: 

ÚP Ledvice je zpracován v souladu s PÚR ČR, která byla schválena Usnesením vlády ČR ze dne 20. července 
2009 č. 929/2009. Vzhledem k této skutečnosti je nezbytné, aby změna ÚP Ledvice prověřila a vyhodnotila sou-
lad s republikovými prioritami územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území PÚR ČR ve znění 
Aktualizace č. 3 Politiky územního rozvoje České republik (dále jen „aPÚR“).  

Město Ledvice je dle aPÚR součástí specifické oblasti SOB5 Mostecko a rozvojové osy OS7 Ústí nad Labem – 
Chomutov – Karlovy Vary – Cheb – hranice ČR/Německo. Změna ÚP prověří soulad územního plánu s úkoly 
územního plánování stanovenými pro specifickou oblast SOB5 a rozvojovou osu OS7.  

Změna ÚP prověří soulad ÚP s aPÚR ve vazbě na železniční koridoru ŽD3. 

 

Vyhodnocení: 

Vzhledem k dlouhému pořizování Změny č. 1 ÚP Ledvice dostála PÚR ČR aktualizace. 
Změna č. 1 ÚP tak je zpracována v souladu s Úplným zněním PÚR ČR po aktualizaci č. 4. 
Jevy z aPÚR jsou zpřesněné v aktuálním znění ZÚR Ústeckého kraje a jsou ve Změně č. 1 
ÚP splněny (respektovány jsou úkoly pro územní plánování vyplývající ze zařazení území 
Ledvic do specifické oblasti SOB7, SOB9 a do rozvojové osy OS7. Podrobné vyhodnocení 
splnění úkolů je uvedeno v kapitole B.1. tohoto odůvodnění.   

 

POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE VYDANÉ KRAJEM 

Zadání: 

Změna ÚP prověří soulad s aZÚR. 
 
 
 
 
 



28 
 

Vyhodnocení: 

Změna č. 1 ÚP Ledvice je zpracována v souladu se Zásadami územního rozvoje Ústeckého 
kraje ve znění 1., 2., a 3. aktualizace. Podrobné vyhodnocení splnění priorit a úkolů územní-
ho plánování Ústeckého kraje je uvedeno v kapitole B.1. tohoto odůvodnění.   
 
POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ VYPLÝVAJÍCÍ Z ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ 

Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Bílina 

Zadání: 

1) Změna ÚP prověří umístění koridorů Z2, Z3, Z5, Z6 a Z22 ve vazbě na změny, které v území nastaly v 
období uplatňování ÚP.  

2) Nové záměry umisťovat tak, aby nedocházelo ke zhoršení fragmentace území. 
3) Změna ÚP prověří umístění koridorů územních rezerv R8 a R9 ve vazbě na úpravu plochy jezera Ledvi-

ce.  
4) Změna ÚP prověří a upraví ve vazbě na úpravu plochy jezera Ledvice vymezení navazujících ploch 

územních rezerv R7 a R5 „občanské vybavení – sport a rekreace“. 

 

Vyhodnocení: 

1) Změna č. 1 ÚP ruší zastavitelné plochy Z2, Z3, Z5, Z6 a Z22 vzhledem k zpracované 
studii řešící propojující komunikaci mezi Ledvicemi a Duchcovem. Místo zmíněných 
zastavitelných ploch Změna č. 1 ÚP vymezuje koridor pro silniční dopravu sledující 
trasu komunikace ve  studii „Obnova propojení Ledvice Duchcov“ (KAP atelier). 

2) Změna č. 1 ÚP Ledvice respektuje tento bod zadání. Návrhy ploch dopravní in-
frastruktury jsou přednostně vedeny po stávajících komunikacích. Návrhové plochy 
pro bydlení jsou navrženy jako zastavitelné plochy v návaznosti na zastavěné plochy 
nebo jako plochy přestavby.  

3) Změna č. 1 ÚP Ledvice ruší územní rezervy R8 a R9 z důvodu vypuštění plochy R7. 
Jako kompenzační reření za rezervy R8 a R9 je navržena zastavitelná plocha Z7 (1), 
která obsluhuje plochu hromadné rekreace a zároveň slouží jako propojovací silnice 
do obce Zabrušany. 

4) Změna č. 1 ÚP Ledvice ruší v celém rozsahu územní rezervy R7 a R5. Namísto nich 
navrhuje změna č. 1 ÚP zastavitelné plochy pro hromadnou rekreaci Z8 (1) a Z6 (1). 
Navrhované plochy odpovídají svou polohou a rozlohou úpravě vymezení Ledvického 
rybníka ze  studie „Rekultivace odkaliště Fučík“ (inPROJEKT Louny Engineering 
s.r.o.).  

 

Územně analytické podklady Ústeckého kraje 

Zadání:  

1) Respektovat nařízení vlády ČR č. 827 ze dne 19.10.2015, kterým došlo ke změně hranice územně eko-
logického limitu na Lomu Bílina.  

2) Na základě aktualizovaných podkladů bude prověřeno vymezení vodní plochy ledvického jezera (A1) a 
navazujících ploch.  

3) Respektování územně ekologických limitů těžební činnosti jako nepřekročitelné hranice, za nimiž nesmí 
být území narušeno povrchovou těžbou ani výsypkovým hospodářstvím. Prověřit a upravit vymezení 
plochy asanace nadmístního významu ASA6 vyvolané usn. vlády ČR č. 827 ze dne 19.10.2015. 

 

Vyhodnocení: 

1) Tento bod se netýká správního území Ledvice. Prolomení limitů těžby hnědého uhlí 
se odehrává na území obcí Bílina, Most a Braňany. 
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2) Změna č. 1 ÚP Ledvice respektuje tento bod zadání. Změna vymezuje nově návrho-
vé plochy - vodní plocha Ledvického rybníka a jeho přilehlé plochy dle studie „Rekul-
tivace odkaliště Fučík“ (inPROJEKT Louny Engineering s.r.o.). 

3) Změna č. 1 ÚP Ledvice respektuje územně ekologických limitů těžební činnosti jako 
nepřekročitelné hranice. Na území obce Ledvice je těžba hnědého uhlí již ukončena, 
ve Změně č. 1 ÚP jsou navrženy plochy rekultivace, která v současné době již probí-
há. Změna č. 1 ÚP respektuje a přebírá plochy asanace ASA6 a ASA7 z aZÚR a zá-
roveň v nich vymezuje dílčí plochy asanace dle podkladu pro rekultivaci bývalého od-
kaliště ELE. 

 

 

POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ ŠIRŠÍCH ÚZEMNÍCH VZTAHŮ 
Zadání: 

Z hlediska širších územních vztahů sousedí Ledvice s obcemi Bílina, Duchcov, Hostomice, Světec a Zabrušany.   
 
Prověření a vymezení nové trasy dopravního koridoru mezi městy Ledvice a Duchcov, které bylo přerušeno tě-
žební činností, bude změna ÚP Ledvice pořizována ve vazbě na pořizovanou změnu ÚP Duchcov.  
 
Prověření a úprava vymezení vodní plochy jezera Ledvice a navazujících ploch bude pořizováno ve vazbě na 
pořizovanou změnu ÚP Duchcov. 
 

Vyhodnocení: 

Změna č. 1 ÚP vymezuje koridor KOR1 (1) pro silniční dopravu sledující trasu silnice mezi 
Ledvicemi a Duchcovem dle studie „Obnova propojení Ledvice Duchcov“ (KAP atelier). Vy-
mezení tohoto koridoru je koordinováno s jeho pokračováním v pořizované Změně č. 2 ÚP 
Duchcov. 

Vymezení vodní plochy Ledvického rybníka a jeho přilehlých ploch je koordinováno s  poři-
zovanou Změnou č. 2 ÚP Duchcov a Změnou ÚP Zabrušany. 

 
POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ A URBANISTICKOU KONCEPCI, ZEJMÉNA NA PROVĚŘENÍ 
PLOŠNÉHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A NA 
PROVĚŘENÍ MOŽNÝCH ZMĚN, VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH 

Zadání:  

1) Stanovená základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot nebude změnou ÚP 
dotčena.  

2) V rámci změny ÚP bude provedena aktualizace vymezení zastavěného území na celém správním území 
města Ledvice.  

3) V odpovídajícím rozsahu upravit znění urbanistické koncepce a dopracovat urbanistickou kompozici 
města v souladu s novelizovanou vyhláškou č. 500/2006 Sb.  

4) Prověřit možnost rozšíření plochy Z10 (BI – individuální bydlení) pro umístění 4-5 rodinných domů. 

5) Prověřit změnu funkčního využití ploch Z21 a Z26 z ploch hromadného bydlení (BH) na bydlení individu-
ální (BI). 

6) Prověřit možnost vymezení nové plochy pro rozšíření ploch zahrádkářské kolonie (RZ).  

7) Prověřit možnost změny plochy R11 (územní rezerva pro individuální bydlení), která je v ÚP vymezena  
jako plocha „ZX – zeleň ochranná, izolační a ostatní“ na zastavitelnou plochu „RZ – rekreace – zahrád-
kářská kolonie“ nebo „BI – bydlení individuální“. 

8) V rámci zpracování změny územního plánu budou v odpovídajícím rozsahu prověřeny a zapracovány 
změny systému sídelní zeleně.  

9) V odůvodněných případech bude provedena úprava podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem 
využití.   
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Vyhodnocení: 

1) Změna č. 1 ÚP nemění základní koncepci rozvoje obce ani rozvoj hodnot 

2)  V rámci Změny č. 1 ÚP byla provedena aktualizace zastavěného území ke dni 11. 
05. 2020 

3) Urbanistická kompozice byla ve Změně č. 1 dopracována s ohledem na provedené 
úpravy (zejm. převedení dopravního koridoru do polohy severně od zástavby obce). 

4) Změna č. 1 ÚP vymezuje plochu Z9 (1), s funkčním vymezením BI - bydlení individu-
ální, navazující na předmětnou plochu Z10. Odhadovaná kapacita plochy Z10 je dva 
RD a plochy Z9 (1) jeden RD. 

5) Změna č. 1 ÚP prověřila požadavek v zadání a s využitím podkladu studie „Rodinné 
domy města Ledvice, jihozápad“ (Atelier T-plan, 2020) změnila funkční využití těchto 
ploch z BH na BI. 

6) Změna č. 1 prověřila několik možných lokalit pro rozšíření ploch zahrádkářských ko-
lonií a vymezila pro ně zastavitelné plochy Z1 (1), Z2 (1), Z3 (1) místě územních re-
zerv pro zahrádkářské kolonie a bydlení individuální. 

7) Změna č. 1 ÚP prověřila možnost změny plochy R11 a s využitím podkladu studie 
„Rodinné domy města Ledvice, jihozápad“ (Atelier T-plan, 2020) změnila funkční vyu-
žití této plochy z územní rezervy pro BI na zastavitelnou plochu RZ. 

8) Změna č. 1 ÚP doplňuje systém sídelní zeleně o plochu parku Z13 (1), o pás izolační 
zeleně Z12 (1) a o plochu zeleně na části bývalého uložiště mouru v blízkosti hlav-
ních rozvojových lokalit pro bydlení.  

9) Úprava byla provedena s ohledem na obsah Změny č. 1 ÚP (doplněno využití RH - 
hromadná rekreace a NS.x - plocha smíšená nezastavěného území, vypuštěno K - 
plochy krajinné zeleně, N - plochy ovlivněné těžbou nerostů, WP - plochy bývalého 
odkaliště, upraveny byly i další položky) 

 
POŽADAVKY NA KONCEPCI VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, ZEJMÉNA NA PROVĚŘENÍ 
USPOŘÁDÁNÍ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY A MOŽNOSTI JEJÍCH ZMĚN 

Občanská vybavenost 

Zadání:  

Ve vazbě na provedené změny ÚP bude prověřena jejich souvislost s problematikou občanského vybavení (zejm. 
vybavení pro rekreační využití navrhované vodní plochy jezera Ledvice). 

Vyhodnocení: 

Změna č. 1 ÚP vymezuje plochu občanského vybavení P4 (1) v centru obce v místě bývalé 
cihlárny. V souvislosti s částečným rekreačním využitím Levického rybníka vymezuje Změna 
č. 1 plochu hromadné rekreace Z8 (1) v blízkosti obce Ledvice. 

 

Dopravní infrastruktura 

Zadání:  

1) Prověřit možnost odvedení tranzitní dopravy mimo centrální část města tzv. „Severní variantou“. V této 
souvislosti prověřit i průběh koridoru Z5.  

2) Prověřit vedení průběhu dopravního koridoru Z2 mezi Ledvicemi a Duchcovem přes plochy rekultivací 
dle aktualizované projektové dokumentace.  

3) Prověřit a upravit stávající vedení koridoru Z22.  

4) Ve vazbě na prověření dopravního koridoru Z22 prověřit a upravit vedení koridorů Z18 a Z44.  
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5) Ve vazbě na vymezení nového koridoru pro tranzitní dopravu v Severní variantě a úpravu koridoru Z2 
prověřit a upravit průběh koridoru cyklostezky Z3 a Z6. 

6) Prověřit dopravní napojení plochy Z10 (plocha individuálního bydlení). 

7) Ve vazbě na úpravu vodní plochy A1 (jezero Ledvice) bude řešena dopravní infrastruktura zpřístupňující 
rekreační plochy vymezené u břehu jezera včetně dopravy nemotorové.  

 

Vyhodnocení: 

1) Změna č. 1 ÚP prověřila odvedení tranzitní dopravy mimo obec a podtvrdila jako 
vhodnější „Severní variantu“. Změna č. 1 ÚP ruší zastavitelnou plochu Z5 a místo ní 
vymezuje koridor KOR1 (1) dle studie „Obnova propojení Ledvice Duchcov“ (KAP 
atelier). 

2) Změna č. 1 ÚP ruší zastavitelnou plochu Z2 a místo ní vymezuje koridor KOR1 (1) 
dle studie „Obnova propojení Ledvice Duchcov“ (KAP atelier). 

3) Změna č. 1 ÚP ruší zastavitelnou plochu Z22 bez náhrady. 

4) Změna č. 1 ÚP prověřila požadavek a koridor Z22 zrušila. Její funkce byla nahrazena 
vymezením koridoru KOR1 (1). Koridory Z18 a Z44 upravila dle podkladové studie 
„Rodinné domy města Ledvice, jihozápad“ (Atelier T-plan, 2020). 

5) Vymezení cyklostezek jako zastavitelných ploch Z3 a Z6 je nahrazeno vymezením 
silničního koridoru KOR1 (1), jehož realizace je podmíněna realizováním souběžné 
cyklostezky. 

6) Změna č. 1 ÚP prověřila požadavek a vymezila plochu Z10 (1) pro obsluhu zastavi-
telné plochy Z9 (1). 

7) Změna č. 1 ÚP vyřešila dopravní infrastrukturu zpřístupňující rekreační plochy vyme-
zením koridoru KOR1 (1) a zastavitelné plochy Z7 (1).  

 

Technická infrastruktura 

Zadání:  

Ve vazbě na nově vymezené plochy a koridory bude prověřena jejich souvislost s problematikou technické in-
frastruktury. 

Vyhodnocení: 

Změna ÚP nenavrhuje konkrétní řešení technické infrastruktury, avšak předpokládá napojení 
nových zastavitelných ploch na stávající vedení technické infrastruktury. Problematika tech-
nické infrastruktury jihozápadní rozvojové lokality pro bydlení bude řešena v souladu 
se zpracovanou studií „Rodinné domy města Ledvice, jihozápad“ (Atelier T-plan, 2020). 

 

 
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 

Zadání:  

1) Prověřit na základě aktuálních průzkumů vymezení plochy jezera Ledvice.  

2) Koncepce krajiny bude upravena ve vazbě na záměry, které zasáhnou mimo zastavěné území.   

3) Bude prověřen vliv navrhovaných změn na územní systém ekologické stability (ÚSES).  

4) Prověřit vliv navrhovaných změn na prostupnost krajiny.  
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5) Prověřit vliv navrhovaných změn na retenční potenciál krajiny.  

6) Prověřit možný vliv navrhovaných změn na ochranu území před povodněmi a protierozní opatření.  

7) Respektovat dílčí kroky naplňování cílových charakteristik krajiny stanovených pro krajinný celek „KC 
Severočeské devastované a souvislé urbanizované území (14)“a jejich vyhodnocení. 

 

Vyhodnocení: 

1) Změna č. 1 ÚP prověřila aktuální průzkumy ohledně Ledvického rybníka a vymezuje 
návrhové plochy - vodní plocha Ledvického rybníka a k němu přilehlé plochy dle  stu-
die „Rekultivace odkaliště Fučík“ (inPROJEKT Louny Engineering s.r.o.). 

2) Změna č. 1 ÚP nepředstavuje zásadní změny na koncepci krajiny, pouze upravuje 
vymezení plochy Ledvickému rybníku a k němu přilehlých ploch dle studie „Rekulti-
vace odkaliště Fučík“ (inPROJEKT Louny Engineering s.r.o.).a na místě bývalého 
skladiště mouru vymezuje doplňkovou plochu ostatní zeleně, která navazuje na vy-
mezení přírodních ploch v ÚP Světec. 

3) Změna č. 1 ÚP mění vymezení prvků ÚSES okrajově. Je upraveno pouze vymezení 
lokálního biokoridoru LBK A a lokálního biocentra LBC 1 ve vazbě na silniční koridor 
KOR1 (1). Trasa ani význam těchto prvků nejsou dotčeny. 

4) Prostupnost územím není změnou č. 1 ÚP výrazně zhoršena. Navrhované komunika-
ce jsou přednostně vedeny po stávajících komunikací.  

5) Retenční potenciál navrhovaných změn v území nebude zhoršen ba naopak, vzhle-
dem k rekultivaci odkaliště ELE a přilehlých ploch bude retenční schopnost krajiny 
posílena. 

6) Ochrana území před povodněmi bude díky rekultivaci rekultivaci odkaliště ELE a s ní 
spojenou realizaci kapacitního vodního toku výrazně zlepšena.  

7) Změna č. 1 ÚP respektuje dílčí kroky k naplňování cílových kvalit krajiny. Řešeného 
území se týkají zejména body b), c) a d) u KC Severočeská devastovaná a souvisle 
urbanizovaná území (14) výroku ZÚR ÚK. Návrhem změny ÚP jsou respektovány 
ÚEL těžby hnědého uhlí, jsou navržena rekultivační a revitalizační území 
s ukončenou těžební a průmyslovou činností, jsou navržena nápravná opatření 
k obnově ekologické rovnováhy území a k obnově přirozeného vodního režimu 
v území (týká se zejména rekultivace bývalého odkaliště ELE). 

 

 
POŽADAVKY NA VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A NA 
STANOVENÍ JEJICH VYUŽITÍ, KTERÉ BUDE NUTNO PROVĚŘIT  
Zadání: 

1) Prověřit možnost vypuštění plochy R11 (územní rezerva pro individuální bydlení), která je v ÚP vymeze-
na  jako plocha „ZX – zeleň ochranná, izolační a ostatní“.   

2) Vyplyne-li z projednání, bude prověřeno, upraveno nebo vypuštěno vymezení ploch územních rezerv, 
které se budou dotýkat nebo navazovat na  plochy a koridory řešené změnou ÚP. 

Vyhodnocení: 

1) Změna č. 1 ÚP prověřila možnost vypuštění plochy R11 a s využitím podkladu studie 
„Rodinné domy města Ledvice, jihozápad“ (Atelier T-plan, 2020) změnila funkční vyu-
žití této plochy z územní rezervy pro BI na zastavitelnou plochu RZ. 

2) Změna č. 1 ÚP prověřila všechny plochy zahrnuté do územních rezerv, kromě upra-
vené územní rezervy R2, nahrazuje územní rezervu R10 upraveným vymezením R17 
(1), zachovává územní rezervy R12, R16. Ostatní územní rezervy Změna č. 1 ÚP ru-
ší. 
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POŽADAVKY NA PROVĚŘENÍ VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ A ASANACÍ, PRO KTERÉ BUDE MOŽNÉ 
UPLATNIT VYVLASTNĚNÍ NEBO PŘEDKUPNÍ PRÁVO 

Zadání:  

Vymezení veřejně prospěšných staveb (VPS), veřejně prospěšných opatření (VPO) a asanací s možností vy-
vlastnění:  

1) Prověřit vymezení nové trasy koridoru pro tranzitní dopravu mimo zastavěné území v tzv.„severní varian-
tě“ jako veřejně prospěšnou stavbu s možností vyvlastnění.   

2) Prověřit a upravit vymezení koridoru vps Z5 ve vazbě na prověření nové trasy koridoru pro tranzitní do-
pravu mimo zastavěné území města v severní variantě.   

3) Prověřit a upravit vymezení koridoru vps Z2 mezi ledvicemi a duchcovem přes plochu rekultivací dle ak-
tualizované projektové dokumentace.  

4) Prověřit a upravit vedení koridoru vps Z22 a jeho napojení na koridor vps z2.  

5) Ve vazbě na vymezení nového koridoru pro tranzitní dopravu v severní variantě a úpravu koridoru Z2 
prověřit a upravit průběh koridoru cyklostezky vps Z3 a Z6.  

6) Prověřit vymezení plochy jezera Ledvice (A1) a navazujících ploch rekreace a obslužných komunikací 
jako součást VPS a VPO. 

Vymezení VPS a VPO s možností uplatnění předkupního práva:  

7) Požadavek na vymezení VPS a VPO s možností uplatnění předkupního práva se nestanovuje. Vyplyne-
li, ale z průběhu projednání, bude v rámci zpracování změny ÚP vymezení ploch VPO a VPS, pro která 
lez uplatnit překupní právo, prověřeno.  

Vymezení ploch asanací:  

8) V rámci zpracování změny ÚP bude prověřeno a v odůvodněných případech upraveno vymezení dotče-
ných ploch asanací.  

 

Vyhodnocení: 

1) - 5) Změna č. 1 ÚP prověřila požadavky a vymezila koridor KOR1 (1), který nahrazuje 
původní „severní variantu“ (plochy Z2, Z5, Z3, Z6) je vymezen jako VPS. Plocha Z22 
je ve Změně č. 1 ÚP vypuštěna. Koridor je navržen jako sdružený pro motorovou do-
pravu a cyklostezku. Poloha cyklostezky v rámci koridoru není dosud stabilizována. 

6) Změna č. 1 ÚP vymezuje v tomto smyslou jako VPS pouze plochu a koridor pro do-
pravní infrastrukturu. Plocha Ledvického rybníka není vymezena jako VPS vzhledem 
k již probíhajícím rekultivačním pracím na pozemcích vlastníka. Vymezení plochy re-
kreace jako VPS by bylo předčasné vzhledem k tomu, že bude její využití následovat 
až po ukončení rekultivačních prací.  

7) Změna č. 1 ÚP nevymezuje plochy, pro která lze uplatnit předkupní právo, protože ta-
to potřeba nevyplynula v průběhu projektových prací. 

8) Změna č. 1 ÚP respektuje a přebírá plochy asanace ASA6 a ASA7 z aZÚR. Nad rá-
mec těchto ploch asanací vymezuje zpřesněné plochy asanací konkrétního navrho-
vaného způsobu využití. Jedná se zejména o plochy rekultivace bývalého odkaliště 
ELE. 

 

 
POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍCH Z ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ 
Zadání: 

1)  Respektovat územně ekologický limit těžební činnosti jako nepřekročitelnou hranice, za nimiž nesmí být 
území narušeno povrchovou těžbou ani výsypkovým hospodářstvím.  

2)  Prověřit a upravit vymezení plochy asanace nadmístního významu ASA6 vyvolané usn. vlády ČR č. 827 
ze dne 19.10.2015 
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Vyhodnocení: 

1) Změna č. 1 ÚP respektuje územně ekologické limity těžební činnosti. Řešené území 
již není v rámci změny č. 1 ÚP narušováno povrchovou těžbou ani výsypkovým hos-
podářstvím. 

2) Změna č. 1 ÚP prověřila vymezení plochy asanace nadmístního významu ASA6 vy-
volané usn. vlády ČR č. 827 ze dne 19.10.2015 se zjištěním, že provedená změna se 
nachází mimo řešené území Změny č. 1 ÚP. 

 

 
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 
Zadání: 

1) Změnou ÚP není stanovena podmínka pro zpracování regulačního plánu nebo uzavření dohody o parce-
laci.  

2) Územním plánem byla stanovena podmínka pro pořízení územní studie pro plochu A1 (plocha pro vy-
mezení jezera Ledvice). Lhůta pro pořízení územní studie uplynula. Podmínka zpracování územní studie 
pro plochu A1 bude vypuštěna.   

3) Vyplyne-li z průběhu projednání změny ÚP, bude v odůvodněných případech stanovena podmínka zpra-
cování územní studie pro území řešená změnou ÚP.   

 

Vyhodnocení: 

1. Změna č. 1 ÚP nevymezuje plochu, pro kterou je stanovena podmínka pro zpracová-
ní regulačního plánu nebo uzavření dohody o parcelaci. 

2. Změna č. 1 respektuje tento bod zadání a vypouští podmínku zpracování ÚS pro plo-
chu A1 - Ledvický rybník. 

3. Změna č. 1 ÚP nevymezuje plochu, pro kterou je stanovena podmínka zpracování 
územní studie. 

 

 
OSTATNÍ POŽADAVKY NA ÚPRAVU TEXTOVÉ A GRAFICKÉ ČÁSTI 

Zadání:  

1. Návrhové plochy nebo plochy přestavby, u kterých v průběhu uplatňování územního plánu došlo k za-
stavění či realizaci navrhovaného záměru, budou ve Změně č. 1 ÚP vymezeny jako plochy stabilizova-
né.  

2. Bude zajištěn soulad změny ÚP se souvisejícími právními předpisy a zejména pak se zákonem č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a prováděcími vyhláškami č. 500/2006 Sb., o 
územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně pláno-
vací činnosti a č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších před-
pisů.  

 

Vyhodnocení: 

1. Změna č. 1 ÚP respektuje tento bod zadání. 

2. Změna č. 1 ÚP respektuje tento bod zadání. 
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PŘÍPADNÝ POŽADAVEK NA ZPRACOVÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ  

Zadání: 

Není požadováno zpracování variantního řešení. 

Vyhodnocení: 

Změna č. 1 ÚP nevymezuje variantní řešení. 

 
POŽADAVKY NA USPOŘÁDÁNÍ OBSAHU NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU A NA 
USPOŘÁDÁNÍ OBSAHU JEHO ODŮVODNĚNÍ VČETNĚ MĚŘÍTEK VÝKRESŮ A POČTU 
VYHOTOVENÍ 

Zadání: 

Návrh změny ÚP bude zpracován v souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcími vyhláškami přiměřeně k 
rozsahu a obsahu zpracovávané změny ÚP ve vztahu ke schválenému Územnímu plánu Ledvice.  

Obsah změny ÚP bude vycházet ze schváleného územního plánu a bude se skládat z textové a grafické části, 
které budou zpracovány přiměřeně k rozsahu změny ÚP, v souladu s přílohou č. 7 vyhl. 500/2006 Sb., o územně 
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.  

Změna ÚP bude zpracována nad aktualizovanou katastrální mapou.  

Návrh Změny č. 1 ÚP bude zpracován v rozsahu měněných částí v souladu s přílohou č. 7 vyhlášky a bude ob-
sahovat:   

 

I. Návrh změny územního plánu Ledvice bude obsahovat:  

a) Textovou část   

b) Grafickou část:  

1. výkres základního členění území 1:5 000/ 1:2 000  

2. hlavní výkres 1 : 5 000  

3. výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1:5 000/1:2 000  

4. dle potřeby výkres pořadí změn v území (etapizace) 1:5 000/1:2 000  

 

II. Odůvodnění změny územního plánu Ledvice bude obsahovat:  

a) Textovou část  

b) Grafickou část:  

1. koordinační výkres 1:5 000/1:2 000  

2. výkres širších vztahů 1:50 000/1:100 000  

3. výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1:5 000/1:2 000  

 

Dokumentace změny územního plánu Ledvice bude vyhotovena:  

 a) ve 3 pare dokumentace změny ÚP pro společné jednání s dotčenými orgány;  

 b) ve 3 pare dokumentace územního plánu pro veřejné projednání;  

 c) ve 3 pare dokumentace územního plánu v případě opakovaného veřejného projednání  

 d) ve 4 pare výsledná dokumentace územního plánu;  

 e) součástí každého tištěného pare dokumentace územního plánu bude CD případně DVD nosič s digitální 
verzí příslušné etapy návrhu změny územního plánu.  
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Součástí návrhu textové části odůvodnění bude „Úplné znění textové části ÚP Ledvice s vyznačením 
změn vyplývajících z pořízení změny ÚP“.  

Změna ÚP (textová, tabulková a grafická část) a její 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 Změny č. 1 ÚP zpracována v aktuální verzi datového 
modelu ÚPD Ústeckého kraje.  

Po vydání změny ÚP Ledvice bude zpracována dokumentace úplného znění ÚP Ledvice zahrnující úplné 
znění a to v počtu 4 vyhotovení v souladu s ust. § 55 odst. 5 stavebního zákona, včetně digitální podoby. 

 

Vyhodnocení: 

Změna č. 1 ÚP respektuje tento bod zadání. 

 

 
POŽADAVKY NA VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ZMĚNY ÚZEMNÍHO 
PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 

Zadání: 
Koncepce návrhu změny 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. 
Na základě zjišťovacího řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tj. na základě stanoviska Krajského úřadu Ústec-
kého kraje, odboru životního prostředí  a zemědělství k návrhu zprávy o uplatňování ÚP Ledvice ze dne 6.1.2020, 
č.j.: KUUK/002552/2020/ZPZ je nutno posoudit návrh změny ÚP Ledvice z hlediska vlivů na životní prostředí. 
 

Vyhodnocení: 

Změna č. 1 ÚP nemá vliv na předmět ochrany nebo celistvost jednotlivých evropsky vý-
znamných lokalit nebo ptačích oblastí, jak je konstatováno ve statovisku č.j. 
KUUK/002294/2020/ZPZ KÚ ÚK odbor životního prostředí a zemědělství. Na základě stano-
viska Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí  a zemědělství k návrhu 
zprávy o uplatňování ÚP Ledvice ze dne 6.1.2020, č.j.: KUUK/002552/2020/ZPZ bylo prove-
deno posouzení návrhu změny č. 1 ÚP Ledvice z hlediska vlivů na životní prostředí. Prove-
deným vyhodnocením nebyly identifikovány negativní vlivy na sledované složky životního 
prostředí, které by vylučovaly přijetí předložené koncepce jako celku. Všechna opatření k 
minimalizaci či vyloučení mírně negativních až významně negativních vlivů na sledované 
složky životního prostředí byla zapracována do výrokové části Změny č.1 ÚP Ledvice. 

 

 

I. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ VČETNĚ 
VYBRANÉ VARIANTY 

 

 Návrh Změny č. 1 územního plánu Ledvice byl zpracován bez variantních řešení.  
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I.1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

 Změna č. 1 ÚP zpřesňuje vymezení zastavěného území, tak aby odpovídalo skuteč-
nému stavu k datu 11. 05. 2020. Vymezení aktuálního zastavěného území bylo prováděno 
nad aktuální katastrální mapou a podle terénních průzkumů. 

 

I.2. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A 
ROZVOJE JEHO HODNOT 

 

ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ A HLAVNÍ CÍLE ROZVOJE ÚZEMÍ  

 Změna č. 1 ÚP zásadně nemění základní koncepci rozvoje území obce. Koncepce 
rozvoje území je stále zaměřena na vytvoření kvalitních životních podmínek stávajících oby-
vatel a na zajištění územních podmínek pro další rozvoj Ledvic. Změna č. 2 ÚP je zaměřena 
především na zlepšení podmínek po ukončení těžby a po ukončení průmyslových činností 
spojených s elektrárnou ELE a na rozvoj individuální rekreace a bydlení, které vzešly 
z potřeb města.  

V koncepci rozvoje jsou zohledněny limity využití území a prvky, které je nutno respektovat z 
hlediska ochrany přírodních, historických a civilizačních hodnot území.  

 

OCHRANA A ROZVOJ PŘÍRODNÍCH, KULTURNÍCH A CIVILIZAČNÍCH HODNOT 
ÚZEMÍ OBCE  

Změna č. 1 ÚP nemění principy této kapitoly v platném ÚP Ledvice. Řešení Změny č. 1 ÚP 
chrání a rozvíjí její urbanistické hodnoty a obnovuje a posiluje hodnoty krajinářského a pří-
rodního charakteru návrhem rozsáhlých ploch rekultivací v prostoru bývalého odkališti ELE.  

 

I.3. URBANISTICKÁ KONCEPCE A KOMPOZICE 

Změna č. 1 upravuje urbanistickou koncepci, která byla v rámci platného ÚP Ledvice založe-
na na demografické prognóze, která se v průběhu let nenaplnila. Změna č. 1 tak reaguje 
zejména snížením kapacity navrhovaných bytů v bytových domech. V hlavní rozvojové lokali-
tě na jihozápadě území dochází ke změně zastavitelných ploch původně určených pro byd-
lení hromadné na bydlení individuální v rodinných domech.  

Změna č. 1 ÚP vypouští dosud nevyužitou rozvojovou plochu pro průmysl a skladování P6, 
v souvislosti s upraveným vedením koridoru pro obnovovanou silniční komunikaci Ledvice-
Duchcov, navazující na ÚP sousedící obce Světec. 

 

ZÁKLADNÍ ZÓNOVÁNÍ ÚZEMÍ LEDVIC A ÚLOHA SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 

Změna č. 1 ÚP nemění principy základního zónování území Ledvic, pouze jejich vymezení  a 
doplňuje vzhledem k aktuálním skutečnostem v území. Jedinou významnou změnou je vy-
mezení koridoru silniční komunikace Ledvice - Duchcov vedoucí severně od zastavěného 
území obce. Vymezený koridor respektuje rozpracovanou územně technickou studii této ko-
munikace, které byla poskytnuta jako podklad pro zpracování Změny č. 1 ÚP.    
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URBANISTICKÁ KOMPOZICE 

Urbanistická kompozice nebyla v ÚP Ledvice popsána, vzhledem tomu, že tento požadavek 
vzešel až z novely stavebního zákona a je proto doplněna v rámci zpracování Změny č. 1 
ÚP.   

Odůvodnění řešení urbanistické kompozice je nutno doložit specifickým historickým vývojem 
Ledvic. Statut města byl Ledvicím přiznán v r.1912. V roce 1930 bylo v Ledvicích evidováno 
5 150 obyvatel. Historický vývoj města však byl radikálně poznamenán tím, že povrchový 
hnědouhelný lom přetěžil po II. sv. válce převážnou část města Ledvice (vč. budovy školy, 
kostela, hlavního náměstí) a ponechal z Ledvic pouze torzo vyznačené na přiložené mapě. 
V roce 2020 mají Ledvice v této rozloze celkem 544 obyvatel. Statut města byl Ledvicím ob-
noven v roce 2006.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Historicky rostlá urbanistické kompozice Ledvic byla tímto vývojem zásadně narušena. Torzo 
původního sídla se začalo vyvíjet samostatně s orientací do klidového vlastního interieru a 
později severním směrem, který po rekultivaci vnější výsypky hnědouhelného lomu, jako je-
diný nebyl poznamenán těžební a průmyslovou činností. Velké vnitřní parkové plochy, MŠ a 
sportoviště se tak odvracely od okolního prostředí – dlouhodobě činný lom Bílina, jeho vnitřní 
výsypka, odkaliště ELE, od technickými prvky zatíženého a znečištěného prostředí.  

Postupem doby se kvalita prostředí zlepšovala, těžební činnosti se vzdálily a uvolněné pro-
story byly rekultivovány, změnila se a zlepšila se technologická úroveň průmyslových zaříze-
ní. Urbanistická kompozice se tak může více opírat také o kvality vnějšího prostředí Ledvic.  

Podstatnou součástí Změny č.1 ÚP je návrh rekultivace a revitalizace bývalého odkaliště 
ELE. Jeho kompozičním těžištěm bude Ledvický rybník. Změna č.1 ÚP redukuje, na základě 
akceptování vodohospodářských argumentů ze studie „Rekultivace odkaliště Fučík“ (inPRO-
JEKT Louny Engineering s.r.o.), jeho rozlohu na 35 ha, tj. na cca polovinu původně navrho-
vané plochy. Na tuto rekultivaci naváže též rekultivace Ledvického potoka, která má v úseku 
kontaktu se severním okrajem zástavby též kompoziční význam. Provedená rekultivace býv. 

Obr. rozloha města Ledvice v r. 1930  s vyznačením zachované části sídla  
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odkaliště ELE umožní umístit na nábřeží rybníka přiměřené zařízení pro hromadnou rekrea-
ci, kreré též může být kompozičně využito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektrárna Ledvice (mimo rámec řešeného území) je sice s obcí měřítkově nesourodě mo-
hutná, ale není přijímána negativně, protože je technologicky moderní, nemá nadměrně ne-
gativní vlivy na ŽP, je zdrojem pracovních příležitostí a zajišťuje důležité potřeby sídla (vytá-
pění dodávkovým teplem z ELE).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Změna č. 1 ÚP aktualizuje a zpřesňuje také záměry v ÚP směřující ke kompozičním zušlech-
tění vnitřních částí Ledvic. Týká se to posílení centrální části Ledvice na křižovatce ulic Míro-
vá a Polní cesta, ve vazbě na veřejné prostranství u MěÚ, vymezením těžiště budoucí vý-
stavby RD na JZ okraji Ledvic. Kompozičně bude také upravena vstupní části do Ledvic od 
východu, vymezením zastavitelných ploch BI pro výstavbu RD, na místě rekultivovaného 
bývalého skladiště mouru úpravny uhlí.  

Kompoziční řešení budoucí těžištní zástavby BI na JZ okraji Ledvic bude vycházet ze zpra-
cované studie (ÚS rodinné domy města Ledvice – jihozápad / únor 2020 Atelier T-plan, 

Obr.Ledvický rybník – kompoziční těžiště rekultivace býv. odkaliště ELE 

Obr. vztah Ledvic a elektrárny Ledvice, pohled z rekultivované vnitřní výsypky lomu 
Bílina  
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s.r.o.). Hlavní osu lokality bude tvořit místní zklidněná komunikace ve směru východ - západ 
(obytná zóna) s trojím kolmým napojením na na ulici Jiráskovu. Na tuto osnovu dopravního 
řešení by mělo navazovat pestré, ale střízlivé architektonické řešení jednotlivých objektů ro-
dinných domů, s doporučením jejich shlukování po dvojicích, důvodem je kompoziční hmoto-
vý záměr a dosažení větší celistvosti ploch zahrad.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro urbanistickou kompozici je významné řešení obnovy silniční komunikace spojující Ledvi-
ce – Duchcov. V návrhu 1. změny ÚP je veden dle pokynů zadání změny ÚP po severním 
okraji Ledvic, zalesněným rekultivovaným územím. Z kompozičního hlediska to bude mít vliv 
na značně rozdílný (příznivější) dojem při vstupu do Ledvic, než tomu bylo v minulém řešení 
a při vedení komunikace částečně po vnitřní páteřní komunikaci Ledvic a v kontaktu 
s průmyslovým areálem ELE. 

 

 

 

 

 

 

 Obr. kompoziční řešení zástavby RD dle ÚS rodinné domy města 
Ledvice - jihozápad 
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VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH A KORIDORŮ 

Změna č. 1 ÚP ruší zastavitelné plochy a koridory dopravní infrastruktury Z2, Z3, Z5, Z6, Z22 
a Z45, které souvisejí s obnovením dopravního spojení Ledvice - Duchcov. Důvodem zrušení 
je naleznutí ideální trasy komunikace, pro kterou byla zpracovaná projektová dokumentace 
„Obnova propojení Ledvice - Duchcov. Tuto vyprojektovanou trasu Změna č. 1 ÚP respektu-
je a přebírá. 
 
Změna č1 ÚP ruší plochy Z4, Z9, Z20 a Z27 z toho důvodu, že tyto plochy byly již realizova-
né. 
 
Změna č. 1 ÚP upravuje tyto zastavitelné plochy 
 

Kód 
záměru 

Kód 
využití 

Způsob využití 
Výměra 
[ha] 

Zdůvodnění přijatého řešení 

Z16 BI plocha bydlení - individuál-
ní 

0,41 Plocha je upravená z důvodu změny koncepce 
této rozvojové lokality. Plocha je vymezená dle 
ÚS „Rodinné domy města Ledvice, jihozápad“.  

Z18 DS koridor dopravní infrastruk-
tury - silniční 

0,58 Plocha je upravená z důvodu změny koncepce 
této rozvojové lokality. Plocha je vymezená dle 
ÚS „Rodinné domy města Ledvice, jihozápad“. 

Z21 BI plocha bydlení - individuál- 0,33 Plocha je upravená z důvodu změny koncepce 

Obr. porovnání kompozičního vlivu rozdílného vedení 
zrušeného jižního a navrženého severního koridoru pro 

silniční komunikaci Ledvice – Duchcov 

Zrušený koridor pro 
obnovovanou komuni-
kaci vedený v kontaktu 
s prům. areálem ELE 

Navržený koridor pro 
obnovovanou komuni-
kaci Ledvice – Du-
chcov, vedený 
v klidovém prostředí 
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Kód 
záměru 

Kód 
využití 

Způsob využití 
Výměra 
[ha] 

Zdůvodnění přijatého řešení 

ní této rozvojové lokality. Plocha je vymezená dle 
ÚS „Rodinné domy města Ledvice, jihozápad“. 

Z26 BI plocha bydlení - individuál-
ní 

0,30 Plocha je upravená z důvodu změny koncepce 
této rozvojové lokality. Plocha je vymezená dle 
ÚS „Rodinné domy města Ledvice, jihozápad“. 

Z44 DS plocha dopravní infrastruk-
tury - silniční 

0,12 Plocha je upravená z důvodu změny koncepce 
této rozvojové lokality. Plocha je vymezená dle 
ÚS „Rodinné domy města Ledvice, jihozápad“. 

 
 
Změna č.1 ÚP vymezuje tyto zastavitelné plochy 
 

Kód 
záměru 

Kód 
využití Způsob využití Výměra 

[ha] Zdůvodnění přijatého řešení 

Z1 (1) RZ 
plocha rekreace - zahrád-
kářské kolonie 

0,14 

Plocha vymezená z důvodu navýšení kapacit 
individuální rekreace v lokalitě odpovídající 
navrženému využití a navazujícího na zastavěné 
území. 

Z2 (1) RZ 
plocha rekreace - zahrád-
kářské kolonie 

0,10 

Plocha vymezená z důvodu navýšení kapacit 
individuální rekreace v lokalitě odpovídající 
navrženému využití a navazujícího na zastavěné 
území. 

Z3 (1) RZ 
plocha rekreace - zahrád-
kářské kolonie 

0,43 

Plocha vymezená z důvodu navýšení kapacit 
individuální rekreace v lokalitě odpovídající 
navrženému využití a navazujícího na zastavěné 
území. 

Z4 (1) BI 
plocha bydlení - individuál-
ní 

0,39 

Plocha vymezená pro rozvoj bydlení v atraktivní 
lokalitě obce. Plocha navazuje na další rozvojo-
vé plochy bydlení. Tato plocha využívá stávající 
územní rezervy dle platného ÚP. 

Z7 (1) DS 
plocha dopravní infrastruk-
tury - silniční 

1,45 

Plocha vymezené pro zajištění obsluhy Ledvic-
kého rybníku, rekreační plochy vymezené 
v sousední obci Duchcov a pro zajištění silniční-
ho spojení Ledvic se Zabrušany. 

Z8 (1) RH plocha hromadné rekreace 2,71 

Plocha vymezená pro posílení rekreačního vyu-
žití okolí Ledvického rybníka ve výhodné poloze 
vůči obci Ledvice a plánované silnici Ledvice-
Duchcov. 

Z9 (1) BI 
plocha bydlení - individuál-
ní 

0,11 
Plocha vymezená jako doplňková plocha pro 
bydlení v návaznosti na plochu Z10. 

Z10 (1) DS 
plocha dopravní infrastruk-
tury - silniční 

0,01 
Plocha vymezená v návaznosti na plochu Z11 
pro zpřístupnění plochy pro bydlení Z9 (1). 

Z11 (1) ZX 
zeleň ochranná, izolační, 
ostatní 

0,05 
Plocha vymezená jako doplňková plocha zeleně 
podél místní komunikace. 

Z12 (1) ZX 
zeleň ochranná, izolační, 
ostatní 

0,44 
Plocha vymezená jako přírodní clona mezi loka-
litou určenou pro bydlení a úpravnou uhlí. 

Z13 (1) ZP park 0,32 
Plocha určená pro park v návaznosti na plochu 
občanského vybavení na místě bývalé cihlárny a 
na rozvojovou lokalitu pro bydlení. 
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Změna č. 1 ÚP vymezuje tyto koridory 
 

Kód 
záměru 

Kód 
využití 

Způsob využití 
Výměra 
[ha] 

Zdůvodnění přijatého řešení 

KOR1 
(1) 

DS 
koridor dopravní in-
frastruktury - silniční 

13,97 

Koridor vymezený pro znovuobnovení silniční-
ho spojení mezi Ledvicemi a Duchcovem, 
které bylo přerušeno těžbou hnědého uhlí. 
Trasa koridoru je navržena tak, aby v co nej-
větší míře vedla po stávajících účelových ko-
munikací. Trasa je převzata ze zpracované 
projektové dokumentace „Obnova propojení 
Ledvice-Duchcov“ (KAP ATELIER s.r.o.) 

KOR2 
(1) 

DS 
koridor dopravní in-
frastruktury - silniční 

1,19 

Koridor vedoucí na území obce Ledvice pouze 
částečně je vymezen kvůli návaznosti s ÚP 
Duchcov. Koridor je vymezen pro zajištění 
dopravního přístupu k ploše hromadné rekrea-
ce vymezené na území Duchcova. 

 

VYMEZENÍ PLOCH PŘESTAVBY 

 
Změna č. 1 ÚP ruší plochy přestavby P1 - P7 z důvodu změny koncepce této lokality a 
z důvodu vymezení silničního koridoru KOR1 (1). 
 
Změna č. 1 ÚP vymezuje tyto plochy přestavby 
 

Kód 
záměru 

Kód 
využití 

Způsob využití 
Výměra 
[ha] 

Zdůvodnění přijatého řešení 

P1 (1) ZX 
zeleň ochranná, izo-
lační, ostatní 

1,95 
Plocha vymezená pro zeleň v návaznosti na okolní 
přírodní charakter území, zároveň vhodně navazuje na 
rozvojovou plochu bydlení.  

P2 (1) BI 
plocha bydlení - indi-
viduální 

1,18 
Plocha vymezená pro rozvoj individuálního bydlení 
v rodinných domech. Vymezení plochy reaguje na 
vymezení koridoru KOR1 (1). 

P3 (1) VD 
plocha pro drobnou 
výrobu a výrobní 
služby 

0,07 
Doplňková plocha arondující výrobní areál 
k navrženému koridoru KOR1 (1). Plocha P3(1) je 
využitelná pouze v případě realizace KOR1(1). 

P4 (1) OV 
plocha veřejné vyba-
venosti 

0,04 Plocha vymezená pro obnovu využití bývalé cihlárny.  

 

VYMEZENÍ PLOCH ASANACÍ 

 

Změna č. 1 ÚP ruší plochu asanace A1 (Ledvický rybník) vzhledem k vypracované ÚS „Re-
kultivace odkaliště Fučík“, která vymezuje plochu Ledvického rybníka cca o polovinu menší 
než je uvažováno v platném ÚP Ledvice 

Změna č. 1 ÚP ruří plochy asanací A2 a A4 z toho důvodu, že tyto záměry na vodní nádrže 
byly již realizovány v rámci rekultivací Dolu Bílina. 
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Změna č. 1 ÚP vymezuje tyto plochy asanací 
 

Kód záměru 
Kód 
využití 

Způsob využití 
Výměra 
[ha] 

Zdůvodnění přijatého řešení 

A1 (1) WT vodní plocha a tok 30,92 

Využití plochy odpovídá dlouho pláno-
vanému rekultivačnímu záměru bývalé-
ho odkaliště Fučík (ELE). Vymezení 
plochy je převzato ze zpracované ÚS 
„Rekultivace odkaliště Fučík“. 

A2 (1) NS.x 
plocha smíšená nezastavěného 
území 27,80 

Plocha přírodního charakteru vymezená 
v návaznosti na Ledvický rybníka a na 
realizovanou rekultivaci bývalého odka-
liště ELE. Charakter území respektuje 
zpracovanou ÚS „Rekultivace odkaliště 
Fučík“. 

A3 (1) L plocha lesní 1,42 

Plocha vymezená z důvodu plánované-
ho odstranění trubního vedení mezi 
odkalištěm ELE a elektrárnou. Využití 
plochy je navrženo v návaznosti na 
okolní plochy lesa. 

A4 (1) ZX zeleň ochranná, izolační, ostatní 0,33 
Doplňková plocha zeleně navazující na 
stav okolních ploch. 

A5 (1) NS.x 
plocha smíšená nezastavěného 
území 5,09 

Plocha přírodního charakteru vymezená 
v návaznosti na Ledvický rybník a na 
realizovanou rekultivaci bývalého odka-
liště ELE. Charakter území respektuje 
zpracovanou ÚS „Rekultivace odkaliště 
Fučík“. 

A6 (1) NS.x 
plocha smíšená nezastavěného 
území 7,38 

Plocha přírodního charakteru vymezená 
v návaznosti na Ledvický rybník a na 
realizovanou rekultivaci bývalého odka-
liště ELE. Charakter území respektuje 
zpracovanou ÚS „Rekultivace odkaliště 
Fučík“. 

A7 (1) L plocha lesní 3,03 

Vymezení plochy odpovídá vymezené 
ploše dopravní infrastruktury z platného 
ÚP Ledvice. Tento záměr je 
v současnosti překonaný. Využití plochy 
je navrženo v návaznosti na okolní 
plochy lesa. 

A8 (1) L plocha lesní 8,42 

Plocha vymezená v návaznosti na Led-
vický rybník a na realizovanou rekulti-
vaci bývalého odkaliště ELE. Charakter 
území respektuje zpracovanou ÚS 
„Rekultivace odkaliště Fučík“. 

A13 (1) NS.x 
plocha smíšená nezastavěného 
území 5,54 

Plocha přírodního charakteru vymezená 
v návaznosti na Ledvický rybník a na 
realizovanou rekultivaci bývalého odka-
liště ELE. Charakter území respektuje 
zpracovanou ÚS „Rekultivace odkaliště 
Fučík“. 

 
Změna č. 1 ÚP respektuje plochy asanace ASA6 a ASA7 vymezené v nadřazené ÚPD - v 
úplném znění ZÚR ÚK po vydání 1. 2. 3. aktualizací. 
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SYSTÉM SÍDELNÍ ZELENĚ 

Změna č. 1 ÚP Ledvice posiluje systém sídelní zeleně vymezením ploch izolační zeleně 
v blízkosti rozvojových ploch pro bydlení pro zajištění klidného prostředí (i vzhledem 
k charakteru a poloze sídla) a pro zlepšení územních podmínek a složek životního prostředí 
narušených těžbou hnědého uhlí. 

 

I.4. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY 

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

Koncepce dopravy a dopravní infrastruktury 
Změna č. 1 ÚP Ledvice doplňuje koncepci dopravy o upravené vedení koridoru pro obnovení 
silniční dopravní vazby mezi Ledvicemi a Duchcovem, přerušené těžební činností hnědou-
helného dolu a následné průmyslové činnosti ELE, podle podkladu rozpracované územně 
technické studie této komunikace. 

 

a) Silniční doprava 

 Koridor Z2 - Změna č. 1 ÚP ruší tento koridor z důvodu optimalizace trasy silnice 
Ledvice-Duchcov. Změna č. 1 ÚP vymezuje místo této varianty koridor KOR1 (1). Aktuální 
trasa koridoru je převzata z projektové dokumentace „Obnova napojení Ledvice - Duchcov“. 
V rámci tohoto koridoru je podmíněna stavba souběžné cyklostezky. 

 Koridor Z5 - Změna č. 1 ÚP ruší tento koridor z důvodu optimalizace trasy silnice 
Ledvice-Duchcov. Změna č. 1 ÚP vymezuje místo této varianty koridor KOR1 (1). Aktuální 
trasa koridoru je převzata z projektové dokumentace „Obnova napojení Ledvice - Duchcov“. 
V rámci tohoto koridoru je podmíněna stavba souběžné cyklostezky. 

 Koridor Z22 - Změna č. 1 ÚP ruší tento koridor vzhledem k nepotřebě napojení měs-
ta jižním směrem. Nadále je uvažován pouze severní obchvat města. 

 Koridor Z18 - Změna č. 1 ÚP upravuje vymezení tohoto koridoru z důvodu aktualiza-
ce ÚS „Rodinné domy města Ledvice, jihozápad“. Podoba a charakter této místní komunika-
ce podléhá podmínkám stanovených v této studii. 

 Koridor Z34 - Při zpracování Změny č. 1 ÚP nebyl koridor v grafické části ÚP Ledvi-
ce nalezen. 

 Koridor Z44 - Změna č. 1 ÚP upravuje vymezení tohoto koridoru z důvodu aktualiza-
ce ÚS „Rodinné domy města Ledvice, jihozápad“. Podoba a charakter této místní komunika-
ce podléhá podmínkám stanovených v této studii. Nadále v rámci tohoto koridoru zůstává 
hlavní přebudování křižovatky za účelem optimalizace (zklidnění) provozu a zvýšení bezpeč-
nosti. Miniokružní křižovatka či malá okružní křižovatka zajistí usměrnění vyšších intenzit 
provozu, bezkolizní provoz a vytvoří také nový orientační bod (náměstí) ve městě.  

 Plocha Z45 - Změna č. 1 ÚP ruší tuto plochu vzhledem k tomu, že zklidnění dopravy 
při vstupu do obce zajiští křižovatka při napojení budoucí silnice Ledvice-Duchcov na stávají-
cí místní komunikaci vedoucí do Ledvic.  

 Koridor R8, R10 - Územní rezerva - Územní rezerva R8 je Změnou č. 1 ÚP rušena, 
protože jí nahrazuje zastavitelná plocha Z7 (1) vymezená na stávající účelové komunikaci. 
Územní rezerva R10 je Změnou č. 1 ÚP rušena a nahrazena územní rezervou R17 (1), která 
je vymezena v návaznosti na aktuální vedení koridoru KOR1 (1) a splňuje bezpečnostní 
podmínky při křížení silnic (kolmé napojení). 

 Návrhy komunikačního zpřístupnění a obsluhy jednotlivých navrhovaných rozvojo-
vých ploch je volen s ohledem na charakteristiky jednotlivých komunikací, dodržení bezpeč-
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nosti provozu a vyrovnanější přepravní proudy na jednotlivých ramenech nové křižovatky, 
navrhované jako součást koridoru Z44. 

 Koridor KOR1 (1) - Koridor je vymezen pro obnovení spojení Ledvic a Duchcova, 
které bylo přerušeno těžbou hnědého uhlí. Trasa je převzata z vypracované projektové do-
kumentace „Obnova spojení Ledvice - Duchcov“ (KAP ATELIÉR). Koridor je vymezen sou-
časně pro cyklostezku, která zajistí lepší prostupnost uzemí pro nemotorovou dopravu a zvý-
ší rekreační potenciál tohoto regionu.  

 Koridor KOR2 (1) - Místní komunikace pro obsluhu plochy hromadné rekreace vy-
mezené v ÚP Duchcov. Koridor navazuje na část koridoru vymezenou v ÚP Duchcov. 

Z7 (1) - Místní komunikace pro obsluhu Ledvického rybníka a napojení rekreačního are-
álu na severní straně rybníka na území Duchcova. Zároveň tato komunikace zajistí propojení 
s obcí Zabrušany. 

Z10 (1) - Prodloužení komunikace (Z11) pro zajištění dopravní obsluhy zastavitelné plo-
chy Z9 (1). 

Koridor R17 - územní rezerva - pro budoucí případné doplňkové napojení Ledvic na 
silnici III. třídy Duchcov - Ledvice 

 

b) Nemotorová doprava 

 Koridory Z3, Z6 - Koridory Z3, Z6 jsou Změnou č. 1 ÚP zrušeny vzhledem 
k vymezení koridoru KOR1 (1). Realizace tohoto koridoru je podmíněna i výstavbou souběž-
né oddělené cyklostezky, která nahrazuje koridory Z3, Z6. 

 Koridor R9 - územní rezerva - Změna č. 1 ÚP ruší tuto územní rezervu vzhledem 
k úpravě vymezení Ledvického rybníka a jeho okolí. Tato cyklostezka je nahrazena zastavi-
telnou plochou Z7 (1) nebo stávající účelovou stávající komunikací. 

 

c) Železniční doprava   

Změna č. 1 nemění principy odůvodnění této kapitoly. 

 
d) Doprava v klidu  

Změna č.1 nemění principy odůvodnění této kapitoly. 

 

e) Veřejná hromadná doprava osob 

Změna č.1 ÚP ruší přesné vymezení zastávky veřejné hromadné dopravy vzhledem 
k nadměrné podrobnosti, která přesahuje kompetenci územnímu plánu. 
 

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA  

Energetika  

a) Energetická koncepce města Ledvice 

Změna č.1 ÚP nemění zásady řešení energetického zásobování Ledvic, založené na veřej-
ných energetických sítích - dodávkách elektřiny a tepla ze systému centrálního zásobování. 
Změna č.1 ÚP pouze tyto zásady upravuje s ohledem na aktuální návrhy územního rozvoje 
Ledvic (korekce způsobu využití nebo rozlohy zastavitelných ploch již vymezených v platném 
ÚP, v minimálním rozsahu doplnění rozvojových ploch). Pokud budou využívány individuální 
energetické zdroje, bude preferováno využití ekologických paliv a obnovitelných zdrojů. 
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b) Doporučený způsob zásobování elektrickou energií 

Změna č.1 ÚP respektuje návrh platného ÚP na výstavbu distribuční trafostanice na východ-
ním okraji zastavěného území. Tato trafostanice bude vedle zásobování navržených pře-
stavbových ploch P2(1) a P3(1) posilovat zásobování elektřinou také ve východní části měs-
ta. Dojde tak k uvolnění výkonu ve stávající trafostanici, který bude využit pro napájení  roz-
vojových ploch ve střední a západní části Ledvic, včetně těžištní rozvojové plochy BI na JZ 
okraji obce a plochy RH na nábřeží Ledvického rybníka. Umístění trafostanice a stanovení 
jejích technických parametrů není změnou č.1 ÚP určeno a bude upřesněno v rámci dalších 
etap přípravy k využití rozvojových ploch. V případě nutnosti budou instalovány transformáto-
ry vyšší výkonové řady.    

 

c) Doporučený způsob zásobování dodávkovým teplem 

Změna č.1 ÚP nemění zásady řešení tohoto systému uvedené v odůvodnění kapitoly platné-
ho ÚP. Je doporučeno rozvojové plochy, vč. včetně těžištní rozvojové plochy BI na JZ okraji 
obce, zásobovat z teplovodních rozvodů napojených na páteřní městské teplovody. Doporu-
čení napojení na dodávky tepla se netýká rozvojové plochy RH na nábřeží Ledvického rybní-
ka, ve které se předpokládá jen sezónní rekreační provoz. Pokud budou využívány pro zá-
sobování individuální energetické zdroje, bude preferováno využití ekologických paliv a ob-
novitelných zdrojů. 

 

Poznámka týkající se těžištního rozvojového prostoru BI na JZ okraji Ledvic 

- Kapacitní nároky zásobování elektrickou energií a dodávkovým teplem těžištních rozvojo-
vých ploch BI na JZ okraji Ledvic jsou orientačně uvedeny ve studii „Rodinné domy města 
Ledvice – Jihozápad“, která byla určena jako podklad pro zpracování Změny č. 1 ÚP Ledvi-
ce. 

-  Využití západní části tohoto těžištního rozvojového prostoru je omezeno ochranným pás-
mem nadzemního elektrického vedení o napěťové hladině 6 a 35 kV. Ochranné pásmo těch-
to vedení je 10 m od krajního vodiče na obě strany. V ochranném pásmu nadzemního vede-
ní musí být při využití ploch dodržována platná technická a bezpečnostní pravidla. Podrob-
nosti týkající se těchto  omezení jsou uvedeny ve studii „Rodinné domy města Ledvice – Ji-
hozápad“.  

 

Telekomunikace a zvláštní zájmy MO 

a) Telekomunikace 

Změna č.1 ÚP nezasahuje do úseku telekomunikace nemění principy odůvodnění tohoto 
úseku technické unfrastruktury.  

 

b) Zvláštní zájmy Ministerstva obrany 

Celé správní území obce je dotčeno zájmem Ministerstva obrany - jev 102a - vymezené 
území leteckých zabezpečovacích zařízení Ministerstva obrany (Hrušovany), které je nutno 
respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. V tomto území lze umístit a 
povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany.   

Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby):  

 větrných elektráren   

 výškových staveb   
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 venkovního vedení VVN a VN   

 základnových stanic mobilních operátorů   

Ve výše uvedených vymezených územích může být výstavba větrných elektráren, výš-
kových staveb nad 30 m nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu výškově ome-
zena nebo zakázána. 

 

Vodní hospodářství 

a) Vodní plochy a toky  

Ledvický rybník 

Změna č. 1 ÚP upravuje vymezení Ledvického rybníka a jeho celkové vodohospodářské 
řešení, v bývalém odkališti ELE, na základě akceptovaných vodohospodářských argumentů 
uvedených v závazné podkladové studii „Rekultivace odkaliště Fučík“. Upravené řešení dává 
větší přepoklady pro zachování kvality vody nutné pro polyfunkční využití vodní nádrže, 
včetně rekreačního využívání (větší hloubka, přiměřenost rozlohy vůči dostupným vodním 
zdrojům, menší výpar z hladiny aj.). Nově navržená úprava vodní plochy bude mít tyto para-
metry: 

 Vodní nádrž z provozní hladinou na kótě 197,00 + krajinářská rekultivace 

 Plocha vodní hladiny – 35 ha (197,00 - provozní hladina), (197,30 – max. hladina). 

 Ovladatelný retenční prostor 105 000 m3 

 Zachycení povodňové vlny (srážky) z povodí odkaliště + přítok 5,5 m3/s z příkopu 
2400 po dobu max. 4 hod. Pro tyto předpoklady je ovladatelný retenční prostor 
105.000 m3 dostatečný, protože potřebný objem retence je 97.000 m3 

 Dno nádrže nebude těsněno, nádrž bude v přímém kontaktu s podzemními vodami a 
nebude tak hrozit prolomení pevného umělého dna nádrže, jak se dříve uvažovalo.  

 Nátok do nádrže bude přepadem z rozdělovacího objektu umístěném na revitalizova-
ném příkopu 2400 

 Ustálená hladina podzemní vody po ukončení čerpání vody z odkaliště bude dle HG 
posudku v rozmezí 195 – 197 m n. m. 

 Uvnitř prostoru odkaliště Fučík je provedena síť drenáží, která slouží k odvedení pod-
zemních vod z podloží Koridorů I, II, III a IV do zbytkového jezera odkaliště Fučík. Síť 
drenáží je uložena převážně na jednotné kótě 189,40 (dno potrubí). 

  Odtok z nádrže je navržen gravitační (zpevněným korytem), které bude pod stávají-
cím odvodňovacím systémem - zatrubněno. Odtok z nádrže je na kótě 197,00, zaús-
tění do Ledvického potoka na kótě 196,20. Kóta břehů nádrže na kótě min. 197,90 
(0,6 m nad navrženou max. hladinou). 

 Při ročním úhrnu výparu 800 mm bude ztráta vody výparem 280 000 m3/rok 

 

V dalších krocích územně plánovacích a projektových prací bude zapotřebí posoudit rizika a 
případně jejich potvrzení, také řešit: 

 narušení hladiny podzemní vody vzhledem zástavbě v okolí Ledvického rybníka; 

 narušení stability břehů (lavic) vlivem kolísání výšky hladiny v Ledvickém rybníce v 
případě nedostatku vody. 
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Vodní plochy na rekultivované vnitřní výsypce dolu Bílina 

Změna č.1 ÚP vymezuje vodní plochy na rekultivované vnitřní výsypce dolu Bílina jako sta-
vové vzhledem k tomu, že byly realizovány. 

 

Vodní toky - Ledvický potok  

Změna č.1 ÚP potvrzuje a aktualizuje návrh revitalizace Ledvického potoka. Aktualizace 
souvisí s upravenými a částečně již realizovanými vodohospodářskými úpravami prostoru 
dotčeného v minulosti těžební činností hnědouhelných lomů a provozem elektrárny ELE. 
Revitalizace potoka bude provedena tak, aby respektovala vyústění ČOV Ledvice, aby byla 
zajištěna stávající kapacita odtoku z ČOV a aby nedocházelo ke zpětnému vzdutí hladiny 
toku do výusti kanalizace ČOV a tím jejímu ovlivňování při vyšších průtocích v toku“ 

 

c) Zásobování vodou  

Principy zásobování vodou uvedené v odůvodnění platného ÚP se Změnou č.1 ÚP nemění 
s ohledem na to, že změna ÚP pouze koriguje způsob využití nebo rozlohy zastavitelných 
ploch již vymezených v platném ÚP a jen v minimálním rozsahu rozvojové plochy doplňuje. 
Tyto korigované a doplněné rozvojové plochy budou napojeny na veřejnou síť vodovodů. V 
zájmu plynulosti a spolehlivosti zásobování Ledvic vodou bude dbáno na zokruhování hlav-
ních uličních řadů.   

 

d) Kanalizace 

V Ledvicích je provozována jednotná kanalizace převedená do ČOV s vyhovující rezervní 
kapacitou (až pro 750 připojených obyvatel / 544 současných obyvatel) i pro rozvojové zá-
měry obsažené ve Změně č.1 ÚP. Přesto však rozvojové plochy (vč. těžištní plochy BI na JZ 
okraji Ledvic) budou řešeny s oddělením splaškových a dešťových vod. Splaškové vody bu-
dou převážně do ČOV odvedeny gravitačně, ve výjimečných případech přečerpáním nebo 
kombinací těchto způsobů řešení (týká se pravděpodobně rozvojových ploch BI a VD na 
východním okraji Ledvic a plochy RH na nábřeží Ledvického rybníka). 

Dešťové vody budou v maximální možné míře využity pro zvýšení retenční schopnosti úze-
mí, bude zajištěno jejich vsakování na zahradách rodinných domů, budou využity pro zálivku 
zahrad, parků a zelených ploch, nebo budou odvodňovacími příkopy odvedeny ve směru 
k Ledvickému potoku.  

   

e)  Potřeba požární vody  

Změna č.1 ÚP potvrzuje řešení uvedené v platném ÚP, které předpokládá osazení vodovod-
ních řadů příslušným počtem požárních hydrantů s normovou kapacitou odběru požární vo-
dy. Umístění požárních hydrantů není změnou č.1 ÚP určeno a bude upřesněno v rámci dal-
ších etap přípravy k využití rozvojových ploch.  

 

Poznámka týkající se těžištního rozvojového prostoru BI na JZ okraji Ledvic 

- Technické podrobnosti řešení a kapacitní nároky na zásobování vodou, výpočty množství 
splaškových vod těžištních rozvojových ploch BI na JZ okraji Ledvic jsou orientačně uvedeny 
ve studii „Rodinné domy města Ledvice – Jihozápad“, která byla určena jako podklad pro 
zpracování Změny č. 1 ÚP Ledvice. 
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Odpadové hospodářství 

Změna č. 1 ÚP nezasahuje do úseku řešení odpadového hospodářství a nemění principy 
odůvodnění této kapitolyv platném ÚP. 

OBČANSKÉ VYBAVENÍ 

Změna č. 1 ÚP vymezuje plochu přestavby občanské vybavenosti v návaznosti na posilova-
né centrum obce a hlavní rozvojovou lokalitu pro bydlení BI na JZ okraji Ledvic. Zároveň plo-
cha přestavby je vymezena tak, aby umožnila opětovné využití navazujícího pozemku a 
opuštěného objektu bývalé cihelny. 

 

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ 

Změna č. 1 ÚP vymezuje zastavitelnou plochu parku v návaznosti na centrum obce, na hlav-
ní rozvojovou lokalitu BI na JZ okraji obce a na rozvojovou plochu občanské vybavenosti 
v objektu bývalé cihelny.  

 

I. 5. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY 

KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, KRAJINNÝ RÁZ, ÚSES, PROSTUPNOST  

 

a) Koncepce uspořádání krajiny, prostupnost krajiny, rekreační využívání krajiny 

Změna č. 1 ÚP nemění základní koncepci uspořádání krajiny. Vymezení plochy Ledvického 
rybníka a okolních ploch je v zásadě převzato ze zpracované ÚS „Rekultivace odkaliště 
Fučík“. Tato podoba rekultivace území významně posílí složky životního prostředí okolí Led-
vic (a Duchcova), které bylo poničeno povrchovou těžbou. Zároveň tato rekultivace umožňu-
je zvýšit rekreační potenciál krajiny, který je navíc posílen vymezením rekreační plochy 
umožňující pobyt a přímý přístup u Ledvického rybníka. 

Prostupnost krajinou pro člověka je posílena zejména vymezením koridorů a zastavitelných 
ploch dopravní infrastruktury a doplněním o možnost realizace účelových cest, cyklostezek a 
jiných cest místního významu v přírodních plochách v okolí Ledvického rybníka. 

Zárověň bude po dokončení rekultivačních prací významně posílena prostupnost územím 
pro místní živočichy, vzhledem k přírodnímu charakteru plánovaných rekultivací. 
 

b) Územní systém ekologické stability – ÚSES 

Změna č. 1 ÚP nemění principy vymezení prvků ÚSES. 
 

OPATŘENÍ PROTI POVODNÍM   

Rekultivace bývalého odkaliště ELE, zejména vodní plocha Ledvického rybníka, příkop 2400 
navržené dle již zmiňované studie „Rekultivace odkaliště Fučík“, významně posílí odolnost 
území vůči případným povodním. Studie navrhuje tyto parametry související 
s protipovodňovou ochranou: 

 zachycením povodňové vlny (srážky) z povodí odkaliště + přítok 5,5 m3/s z příkopu 
2400 po dobu max. 4 hod. Pro tyto předpoklady je ovladatelný retenční prostor 
105.000 m3 dostatečný, protože potřebný objem retence je 97.000 m3. Pláň HTÚ, 
která vytvoří břeh jezera bude na kótě cca 197,90 tj. 0,6 m nad max. hladinou 
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 Gravitační odtok z nádrže je řízený (0 – 350 l/s), což vyhovuje retenčnímu objemu 
nádrže pro zadržení návrhového deště a zároveň je to max. reálný průtok stávajícím 
korytem Ledvického potoka. 

 
Po dokončení rekultivací se zvýší významně i retenční schopnost krajiny vzhledem 
k přírodním plochám kolem Ledvického rybníka, které budou schopny zadržovat vodu 
v krajině. 
 
 

d) Protierozní opatření 

Změna č. 1 ÚP respektuje ÚS „Rekultivace odkaliště Fučík“, sice nevymezuje konkrétně plo-
chy remízků a ploch se vzrostlou zelení (kvůli pružnosti realizaci), avšak s těmito plochami 
počítá v přípustném využití ploch Ns.x - plochy smíšené nezastavěného území. Právě tyto 
plochy zeleně zlepší protierozní funkci krajiny. 

 

PLOCHY PRO DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN 

 

a) Dobývací prostory a chráněná ložisková území 

Chráněné ložiskové území (CHLÚ) a dobývací prostor (DP) – jsou vymezeny na části admi-
nistrativního území obce Ledvice, která zahrnuje jihozápadní sektor. CHLÚ zasahuje část 
areálu elektrárny Ledvice a pro rozvoj obce zvláště významné rozvojové plochy na JZ okraji 
obce. Jedná se však o zbývající velmi okrajové zbytkové zásoby hnědého uhlí v CHLÚ Bíli-
na. Vzhledem k výrazně převládajícím neperspektivním aspektům využitelnosti těchto okra-
jových zbytkových zásob hnědého uhlí, zasahujících do intravilánu obce Ledvice, které jsou 
provázené s neřešitelnými střety zájmů se zástavbou Ledvic a  z důvodů zvlášť složitých 
báňsko-technických, geotechnických a stabilitních poměrů, hydrogeologických, bezpečnost-
ních nebo geologických a strukturních poměrů souvisejících s přírodními podmínkami, nelze 
předpokládat jejich využití ani v budoucnosti. 

Do doby odpisu zbytkových zásob platí, že závazné stanovisko k umístění stavby 
v chráněném ložiskovém území může vydat, na základě §19 o „Umisťování staveb a zařízení 
v chráněném ložiskovém území“ dle plnění zákona č. 44/1988 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, (Horní zákon) orgán kraje v přenesené působnosti, což je v tomto případě Krajský 
úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, po projednání s obvodním 
báňským úřadem pro území Ústeckého kraje v Mostě, který navrhne podmínky pro umístění, 
popřípadě provedení staveb.  
 

b) Poddolovaná území a sesuvná území 

Poddolované území – tento limit je v řešeném území rozsáhle zastoupen a zasahuje též ně-
které rozvojové plochy navržené ve Změně č. 1 ÚP. V těchto plochách, které se nacházejí na 
poddolovaném území, bude postupováno dle ČSN 730039 „Navrhování objektu na poddolo-
vaných území“. Na poddolovaných územích lze zřizovat stavby po provedení inženýrsko-
geologického průzkumu, který určí technická opatření nutná pro zakládání staveb v těchto 
oblastech. 
 
Sesuvná území nezasahují do rozvojových ploch Změny č. 1 ÚP. 
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I.6. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM 
ZPŮSOBEM VYUŽITÍ 

Změna č. 1 ÚP vypouští funkční využití K - plochy krajinné zeleně, N - plochy ovlivněné 
těžbou nerostů a WP - plochy bývalého odkaliště z toho důvodu, že vzhledem k aktuálnímu 
vymezení ploch a změně koncepce v rekultivovaném území bývalého odkaliště ELE nebylo 
těchto vymezení potřeba.  

Naopak Změna č. 1 ÚP vymezuje nově funkční využití RH - rekreace hromadná a NS.x - 
plochy smíšené nezastavěného území v okolí Ledvického jezera. Tato funkční využití nej-
vhodněji představují uvažovaný cílový charakter území.  

 

I.7. VYMEZENÍ VPS, VPO, STAVEB PRO ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A 
BEZPEČNOSTI STÁTU, PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ 
LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT 

 

Změna č. 1 ÚP vypouští nebo upravuje tyto veřejně prospěšné stavby: 

 

Kód záměru Kód využití Zdůvodnění vypuštění VPS 

Z2 DS - plocha dopravní 
infrastruktury - silniční 

Plocha je zcela vypuštěna a nahrazena koridorem KOR1 (1), 
který je územně prověřen a vymezen dle zpracované projek-
tové dokumentace. 

Z3 DS - plocha dopravní 
infrastruktury - silniční 

Plocha je zcela vypuštěna a nahrazena koridorem KOR1 (1), 
který je územně prověřen a vymezen dle zpracované projek-
tové dokumentace. 

Z5 DS - plocha dopravní 
infrastruktury - silniční 

Plocha je zcela vypuštěna a nahrazena koridorem KOR1 (1), 
který je územně prověřen a vymezen dle zpracované projek-
tové dokumentace. 

Z6 DS - plocha dopravní 
infrastruktury - silniční 

Plocha je zcela vypuštěna a nahrazena koridorem KOR1 (1), 
který je územně prověřen a vymezen dle zpracované projek-
tové dokumentace. 

Z18 DS - plocha dopravní 
infrastruktury - silniční 

Vymezení plochy je upraveno v souladu se zpracovanou ÚS 
„Rodinné domy města Ledvice, jihozápad“ 

Z22 DS - plocha dopravní 
infrastruktury - silniční 

Plocha je zcela vypuštěna vzhledem k neaktuálnosti a nezá-
jmu ze strany města tohoto řešení. 

Z44 DS - plocha dopravní 
infrastruktury - silniční 

Vymezení plochy je upraveno v souladu se zpracovanou ÚS 
„Rodinné domy města Ledvice, jihozápad“ 

Z45 DS - plocha dopravní 
infrastruktury - silniční 

Plocha je zcela vypuštěna vzhledem ke změně koncepce této 
lokality. Uvažovaná „zpomalovací brána“ na vstupu do města 
již není potřeba kvůli budoucí křižovatce v tomto místě. 

 

Změna č. 1 ÚP vymezuje tyto věřejně prospěšné stavby: 

Kód záměru Kód využití Zdůvodnění vymezení VPS 

VPS-KOR1 (1) DS - koridor dopravní in-
frastruktury - silniční 

Plocha je vymezená jako VPS kvůli jejímu mimořádnému významu - 
znovuobnovení zaniklé dopravního spojení měst Ledvice a Duchcov 
a současně bude v koridoru vedena cyklostezka. 

VPS-KOR2 (1) DS - koridor dopravní in-
frastruktury - silniční 

Plocha je vymezená jako VPS pro zajištění dopravního přístupu 
k významné ploše hromadné rekreace. Druhá část koridor vymezém 
v ÚP Duchcov je také vedena jako VPS. 

VPS-Z7 (1) DS - plocha dopravní in-
frastruktury - silniční 

Plocha je vymezená jako VPS pro zajištění dopravního spojení k 
významné ploše hromadné rekreace vymezené na území obce 
Duchcov. Zároveň tato silnice zajišťuje spojení s obcí Zabrušany. 
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Kód záměru Kód využití Zdůvodnění vymezení VPS 

VPS-Z10 (1) DS - plocha dopravní in-
frastruktury - silniční 

Plocha je vymezená jako VPS, aby navázala na plochu Z11 vede-
nou též jako plochu VPS. Plochy slouží k zajištění dopravního pří-
stupu k plochám pro rodinné bydlení. 

 

 
Změna č. 1 ÚP vymezuje tyto plochy asanací: 

Kód záměru Kód využití Způsob využití Zdůvodnění vymezení plochy asanace 

A1 (1) WT vodní plocha a tok 

Plocha se nachází na území bývalého 
povrchového dolu těžby hnědého uhlí a 
bývalého odkaliště ELE, které je po ukon-
čení těchto činností nutno asanovat.  

A2 (1) NS.x 
plocha smíšená nezastavěného 
území 

Plocha se nachází na území bývalého 
povrchového dolu těžby hnědého uhlí a 
bývalého odkaliště ELE, které je po ukon-
čení těchto činností nutno asanovat. 

A3 (1) L plocha lesní 

Plocha se nachází na území technologic-
kého vybavení pro odkaliště ELE, které je 
po ukončení těchto činností nutno asano-
vat. 

A4 (1) ZX zeleň ochranná, izolační, ostatní 

Plocha se nachází na území bývalého 
povrchového dolu těžby hnědého uhlí a 
bývalého odkaliště ELE, které je po ukon-
čení těchto činností nutno asanovat. 

A5 (1) NS.x 

plocha smíšená nezastavěného 
území 

Plocha se nachází na území bývalého 
povrchového dolu těžby hnědého uhlí a 
bývalého odkaliště ELE, které je po ukon-
čení těchto činností nutno asanovat. 

A6 (1) NS.x 

plocha smíšená nezastavěného 
území 

Plocha se nachází na území bývalého 
povrchového dolu těžby hnědého uhlí a 
bývalého odkaliště ELE, které je po ukon-
čení těchto činností nutno asanovat. 

A7 (1) L 
plocha lesní Plocha asanace nahrazující překonaný 

návrh dopravního spojení Duchcov - Led-
vice 

A8 (1) L 
plocha lesní 

Plocha se nachází na území bývalého 
povrchového dolu těžby hnědého uhlí a 
bývalého odkaliště ELE, které je po ukon-
čení těchto činností nutno asanovat. 

A13 (1) NS.x 
plocha smíšená nezastavěného 
území 

Plocha se nachází na území bývalého 
povrchového dolu těžby hnědého uhlí a 
bývalého odkaliště ELE, které je po ukon-
čení těchto činností nutno asanovat. 

Pozn. Číselná posloupnost označení ploch asanací může být ovlivněna změnami v průběhu projektových prací. 

 
Změna č. 1 ÚP respektuje plochy asanace ASA6 a ASA7 vymezené v nadřazené ÚPD - úpl-
né znění ZÚR ÚK po vydání 1. 2. 3. aktualizaci. 
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I.8. VYMEZENÍ VPS, VPO PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ 
PRÁVO 

VPS, VPO, pro které by bylo uplatněno předkupní právo nebyly ve Změně č. 1 ÚP vymeze-
ny.  

 

I.9. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV 

 
Změna č. 1 ÚP vypouští nebo upravuje tyto územní rezervy: 

Kód 
záměru 

Kód sou-
časného 
využití 

Možné budoucí 
využití 

Výměra 
ha 

Zdůvodnění vypuštění/upravení plochy 

R2 N DS - plocha dopravní 
infrastruktury - sil-
niční 

8,25  Změna č. 1 ÚP zpřesňuje vymezení a využití 
v souvislosti s provedenými úpravami (např. KOR1 (1)). 

R4 N, WP K - plocha krajinné 
zeleně 

10,88 Plocha je vypuštěna z důvodu pokročilé rozpracovanosti 
rekultivací a změny koncepce této lokality. 

R5 N, WP OS - plocha občan-
ského vybavení - 
sport a rekreace 

8,48  Plocha je vypuštěna z důvodu pokročilé rozpracovanosti 
rekultivací a změny koncepce této lokality. 

R6 X, WP K - plocha krajinné 
zeleně 

6,48  Plocha je vypuštěna z důvodu pokročilé rozpracovanosti 
rekultivací a změny koncepce této lokality. 

R7 L, WP, N, 
DS, DX, ZX 

OS - plocha občan-
ského vybavení - 
sport a rekreace 

10,35  Plocha je vypuštěna z důvodu pokročilé rozpracovanosti 
rekultivací a změny koncepce této lokality. 

R8 L DS - koridor doprav-
ní infrastruktury - 
silniční 

1,09  Plocha je vypuštěna z důvodu pokročilé rozpracovanosti 
rekultivací a změny koncepce této lokality. 

R9 L, DS DS – koridor do-
pravní infrastruktury 
- silniční (nemotoro-
vá doprava) 

0,53 Plocha je vypuštěna z důvodu pokročilé rozpracovanosti 
rekultivací a změny koncepce této lokality. 

R10 L, ZP, DS, 
DX 

DS - plocha dopravní 
infrastruktury - sil-
niční 

0,48  Plocha je vypuštěna a nahrazena plochou ÚR R17 (1), 
která je vymezena tak, aby navazovala na koridor KOR1 
(1). 

R11 ZX BI - plocha bydlení - 
individuální 

0,43  Plocha je vypuštěna z důvodu změny koncepce této 
lokality a je převedena do návrhové plochy RZ 

R13 ZX RZ - plocha rekreace 
– zahrádkářské 
kolonie 

0,09 Plocha je vypuštěna z důvodu změny koncepce této 
lokality a je převedena do návrhové plochy RZ 

R14 ZX RZ - plocha rekreace 
– zahrádkářské 
kolonie 

0,14 Plocha je vypuštěna z důvodu změny koncepce této 
lokality a je převedena do návrhové plochy RZ 

R15 ZX BI - plocha bydlení - 
individuální 

0,39 Plocha je vypuštěna z důvodu změny koncepce této 
lokality a je převedena do návrhové plochy BI. 

 

Změna č. 1 ÚP vymezuje územní rezervu:  

Kód 
záměru 

Kód sou-
časného 
využití 

Možné budoucí 
využití 

Výměra 
[ha] 

Zdůvodnění vypuštění/upravení plochy 

R17 (1) ZP, L DS 0,31 Územní rezerva je vymezena jako doplňkové napojení 
města na navrhovanou silnici spojující Ledvice-Duchcov. 
Potřeba uplatnění této ÚR se však prokáže až v průběhu 
následujících let provozu této silnice. 
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I.10. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE 
ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO 
ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE 

Změna č. 1 ÚP ruší plochu rekultivace bývalého odkaliště ELE, ve které bylo rozhodování o 
změnách v území podmíněno zpracováním územní studie, vydanou platným ÚP z důvodu již 
proběhlého vypracování této studie.  

 

 

I.11. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE 
ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO VYDÁNÍM 
REGULAČNÍHO PLÁNU 

Změna č. 1 ÚP nevymezuje plochy ani koridory, ve kterých je rozhodování o změnách v 
území podmíněno vydáním regulačního plánu 

 

 

I.12. STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ (ETAPIZACE) 

Kompletní rekultivace bývalého odkaliště ELE v současné době již probíhá a teprve následně 
je možné toto území využívat pro rozvojou plochu RH - hromadná rekreace. 

  

 

I.13. VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY 
VÝZNAMNÝCH STAVEB, PRO KTERÉ MŮŽE ZPRACOVÁVAT 
ARCHITEKTONICKOU ČÁST PROJEKTOVÉ DOK. JEN 
AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT 

Změna č. 1 ÚP nevymezuje tento druh staveb. Vzhledem k územním podmínkám Ledvic a 
charakteru rozvojových záměrů k tomu nebyly v průběhu práce na Změně č. 1 ÚP shledány 
důvody. 

 

 

I.14. STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE §50 ODST. 
6 STAVEBNÍHO ZÁKONA 

Změna č. 1 ÚP nestanovuje žádná kompenzační opatření. Vzhledem k územním podmínkám 
Ledvic a charakteru rozvojových záměrů k tomu nebyly v průběhu práce na Změně č. 1 ÚP 
shledány důvody. 

 

 

J. VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU 
ŘEŠENY V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE (§ 43 ODST. 1 
STAVEBNÍHO ZÁKONA), S ODŮVODNĚNÍM POTŘEBY JEJICH 
VYMEZENÍ 

V rámci zpracování Změny č. 1 ÚP nebyly shledány žádné záležitosti nadmístního významu, 
které nejsou řešeny v ZÚR ÚK. 
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K. VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A 
VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH 
PLOCH 

Změna č. 1 ÚP zpřesňuje a upravuje vymezení a funkční využití ploch dle podrobné analýzy 
obsažené ve Zprávě o uplatňování ÚP Ledvice. Dále zpracovatel vycházel při vyhodnocení 
účelného využití zastavěného území a potřeby vymezení zastavitelných ploch z informací 
z katastru nemovitostí, z konzultací s představiteli obce (seznam neuspokojených zájemců o 
bydlení), z terénních průzkumů a rozborů.  

Návrhové plochy jsou vymezeny v návaznosti na platný územní plán a na aktualizované za-
stavěné území (převážně se jedná o korekce způsobu využití nebo rozlohy zastavitelných 
ploch již vymezených v platném ÚP, v minimálním rozsahu o doplnění rozvojových ploch). 
Vymezení návrhových ploch odpovídá potřebám města a jeho sociodemografické situace. 

Rozsáhlé změny v území kolem Ledvického rybníka jsou koordinovány s rekultivačními plány 
rekultivace bývalého odkaliště ELE a s vypracovanou studií „Rekultivace odkaliště Fučík“ a 
s probíhajícím zpracováním změny č. 2. územního plánu sousedícího Duchcova..  

 

 

L. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ 
NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A 
POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA 

 

Hledisko vlivů navrhovaného řešení územního plánu na zemědělský půdní fond a pozemky 
určené k plnění funkce lesa je doloženo výkresem č. 6 - Vyhodnocení předpokládaných zá-
borů půdního fondu. V tomto výkrese jsou pro úplnost zobrazeny všechny typy záměrů a 
zásahů do území - zastavitelné plochy, plochy přestavby, plochy asanace i územní rezervy 
(které nepodléhají vyhodnocení). Vyznačeny jsou zde též informace týkající se horninového 
prostředí (vymezení CHLÚ, DP aj.) 

 

L.1. ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND 

Plochy zemědělského půdního fondu nacházející se na území města Ledvice jsou zastoupe-
ny v třídách bonity půdy I., II., IV. a V. V oblasti stávajícího zastavěného území obce a rozvo-
jových ploch vymezených ve Změně č. 1 ÚP se nacházejí půdy s kvalitou II. a V. třídy bonity. 
Tyto plochy jsou buď dlouhodobě zastavěny nebo nejsou zemědělsky využívány.  

Celkový zábor ZPF vyvolaný zastavitelnými plochami ve Změně č. 1 ÚP činí 0,91 ha. Nutné 
je však podotknout, že na všech pozemcích byly již navrženy a odsouhlaseny příslušnými 
orgány návrhové plochy v platném ÚP. Vyjímku tvoří návrhová plocha Z2 (1), která byla 
v platném ÚP vymezena jako územní rezerva. Lze tak tvrdit, že Změna č. 1 vyvolává zastavi-
telnými plochami nový zábor pouze 0,07 ha. 

Změna č. 1 ÚP opět pouze upravuje uspořádání ploch přestavby a jejich způsob využití 
vymezených v platném ÚP Ledvice. Plochy přestavby vyvolávající zábor ZPF se nacházejí 
na půdách, pro které nebyla přiřazena BPEJ. Ve výpočtu předpokládaných záborů ZPF se 
v tomto případě postupovalo podle § 18 odst. 1 vyhlášky č. 271/2019 Sb., o stanovení po-
stupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu. To znamená, že se pro předmětné 
pozemky použila BPEJ přiřazená jejich nejbližšímu pozemku. Pokud nebonitovaný pozemek 
sousedí s více bonitovanými pozemky, použila se BPEJ přiřazená pozemku, s nímž má ne-
bonitovaný pozemek nejdelší hranici. Tímto postupem došlo ke stanovení II. třídy kvality 
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v lokalitě u ploch přestavby P1(1) a P2(2), která však neodpovídá skutečnosti, i vzhledem 
k bývalému mourovišti, které se nacházelo v tomto prostoru. 

Je nutné konstatovat, že u plochy P1(1) (ZX - zeleň ochranná, izolační a ostatní) je 
v přípustném využití i trvalý travní porost, který nepodléhá záboru ZPF. 

Změna č. 1 ÚP vymezuje silniční koridor KOR1 (1), který vyvolává zábor ZPF 0,64 ha. Tento 
koridor je zároveň vymezen jako VPS. Koridor vyvolává zábor půdy (II. třídy ochrany ZPF), 
která byla odvozena stejně jako u ploch přestavby. Veřejný zájem na tento významný do-
pravní koridor převažuje nad relativně malým záborem ZPF. 

Poznámka: V rámci výpočtu předpokládaných záborů ZPF nebylo uvažováno s překryvem 
hodnocených záměrů. Tento jev nastal u plochy přestavby P1(1) a koridoru KOR1(1). Každý 
záměr je tak vyhodnocen zvlášť a tím pádem dochází v překryvu těchto dvou záměrů o 
dublovaný zábor. 

 
Zdůvodnění záboru ZPF zastavitelnými plochami, které Změna č. 1 ÚP upravuje 

Kód 
záměru 

Kód 
využití 

Způsob využití 
Výměra 
[ha] 

Zdůvodnění přijatého řešení 

Z16 BI plocha bydlení - individuál-
ní 

0,41 Plocha je upravená z důvodu změny koncepce 
této rozvojové lokality. Plocha nacházející se 
v blízkosti centra obce a zároveň v hlavní rozvo-
jové lokalitě obce. Celé zastavěné a jemu přileh-
lé území obce se nachází v II. třídě ochrany 
ZPF, avšak již v platném ÚP je tato lokalita vy-
mezená pro rozvojové plochy bydlení. Plocha je 
vymezená dle ÚS „Rodinné domy města Ledvi-
ce, jihozápad“.  

Z18 DS koridor dopravní infrastruk-
tury - silniční 

0,58 Plocha je upravená z důvodu změny koncepce 
této rozvojové lokality. Plocha je jedinou přístu-
povou komunikací k přilehlým rozvojovým plo-
chám pro bydlení, které se nachází v hlavní 
rozvojové lokalitě obce. Celé zastavěné a jemu 
přilehlé území obce se nachází v II. třídě ochra-
ny ZPF, avšak již v platném ÚP je tato lokalita 
vymezená pro rozvojové plochy bydlení. Plocha 
je vymezená dle ÚS „Rodinné domy města Led-
vice, jihozápad“. 

Z21 BI plocha bydlení - individuál-
ní 

0,33 Plocha je upravená z důvodu změny koncepce 
této rozvojové lokality. Plocha nacházející se 
v blízkosti centra obce a zároveň v hlavní rozvo-
jové lokalitě obce. Celé zastavěné a jemu přileh-
lé území obce se nachází v II. třídě ochrany 
ZPF, avšak již v platném ÚP je tato lokalita vy-
mezená pro rozvojové plochy bydlení. Plocha je 
vymezená dle ÚS „Rodinné domy města Ledvi-
ce, jihozápad“. 

Z26 BI plocha bydlení - individuál-
ní 

0,30 Plocha je upravená z důvodu změny koncepce 
této rozvojové lokality. Plocha nacházející se 
v blízkosti centra obce a zároveň v hlavní rozvo-
jové lokalitě obce. Celé zastavěné a jemu přileh-
lé území obce se nachází v II. třídě ochrany 
ZPF, avšak již v platném ÚP je tato lokalita vy-
mezená pro rozvojové plochy bydlení. Plocha je 
vymezená dle ÚS „Rodinné domy města Ledvi-
ce, jihozápad“. 

 
 
Zdůvodnění záboru ZPF zastavitelnými plochami, které Změna č. 1 ÚP vymezuje 
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Kód 
záměru 

Kód 
využití 

Způsob využití Výměra 
[ha] 

Zdůvodnění přijatého řešení 

Z1 (1) RZ 
plocha rekreace - zahrád-
kářské kolonie 

0,14 

Plocha vymezená z důvodu navýšení kapacit 
individuální rekreace v lokalitě odpovídající 
navrženému využití a navazujícího na zastavěné 
území. Celé zastavěné a jemu přilehlé území 
obce se nachází v II. třídě ochrany ZPF, což by 
znamenalo pro obec nulový rozvoj. 

Z11 (1) ZX 
zeleň ochranná, izolační, 
ostatní 

0,05 
Plocha vymezená jako doplňková plocha zeleně 
podél místní komunikace. Zároveň způsob vyu-
žití ZX umožňuje trvale travní porost. 

Z12 (1) ZX 
zeleň ochranná, izolační, 
ostatní 

0,44 

Plocha vymezená jako přírodní clona mezi loka-
litou určenou pro bydlení a úpravnou uhlí. Plo-
cha sice částečně zasahuje do pozemků, na 
kterých je vymezen ZPF, ve skutečnosti však 
tyto pozemky leží ladem a nejsou nijak země-
dělsky obhospodařovány. Zároveň způsob vyu-
žití ZX umožňuje trvale travní porost. 

 
Zdůvodnění záboru ZPF koridory, které Změna č. 1 ÚP vymezuje 

Kód 
záměru 

Kód 
využití 

Způsob využití 
Výměra 
[ha] 

Zdůvodnění přijatého řešení 

KOR1 
(1) 

DS 
koridor dopravní in-
frastruktury - silniční 

13,97 

Koridor vymezený pro znovuobnovení silniční-
ho spojení mezi Ledvicemi a Duchcovem, 
které bylo přerušeno těžbou hnědého uhlí. 
Trasa koridoru je navržena tak, aby v co nej-
větší míře vedla po stávajících účelových ko-
munikací. K záboru ZPF dochází v jediném 
možném místě napojení na stávající ul. Míro-
vá.  Z důvodu navázání koridoru na tuto stáva-
jící pozemní komunikaci na území obce Ledvi-
ce a zároveň dodržení technických, směrových 
parametrů silnice II. třídy je tento zábor nevy-
hnutelný. Reálný zábor ZPF bude menší než 
vypočtený předpokládaný zábor ZPF, protože 
vypočet se vztahuje pro celý koridor šíře 50 m 
nikoli pro reálné těleso pozemní komunikace. 
Trasa je v maximální míře převzata ze zpraco-
vané projektové dokumentace „Obnova propo-
jení Ledvice-Duchcov“ (KAP ATELIER s.r.o.) 

 

Zdůvodnění záboru ZPF plochami přestavby, které Změna č. 1 ÚP vymezuje 

Kód 
záměru 

Kód 
využití 

Způsob využi-
tí 

Výměra 
[ha] 

Zdůvodnění přijatého řešení 

P1 (1) ZX 
zeleň ochran-
ná, izolační, 
ostatní 

1,95 

Plocha vymezená pro zeleň v návaznosti na okolní přírodní 
charakter území, zároveň vhodně navazuje na rozvojovou plo-
chu bydlení. Tento způsob využití byl zvolen pro jeho pružné 
využití, které umožňuje ponechání trvalého travního porostu, 
kterým nedojde k záboru ZPF. Zároveň v nevyužitelných mís-
tech po realizaci KOR1(1) izolační zeleň vhodně odcloní silniční 
dopravu od plánované zástavby rodinných domů (P2(1)).  

P2 (1) BI 
plocha bydlení 
- individuální 

1,18 

Tato lokalita je vymezená již v platném ÚP pro rozvoj bydlení. 
Změna č. 1 ÚP respektuje platný ÚP a pouze upravuje, sjedno-
cuje plochy do jedné a zároveň reaguje na vymezení koridoru 
KOR1 (1). 

P3 (1) VD 

plocha pro 
drobnou výro-
bu a výrobní 
služby 

0,07 
Plocha vymezená jako doplňková v návaznosti na KOR1 (1) a 
rozvojovou plochu P9 z platného ÚP. Plocha P3(1) je využitelná 
pouze v případě realizace KOR1(1). 
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Tabulka - předpokládaných záborů ZPF - zastavitelnými plochami  

Označení 
plochy 

Navržené 
využití 

Souhrn 
výměry 

záboru (ha) 

Výměra záboru podle tříd ochrany (ha) 

Odhad výměry 
záboru, na které 
bude provedena 

rekultivace na 
zemědělskou půdu 

Informace o exis-
tenci závlah 

Informace o exis-
tenci odvodnění 

Informace o 
existenci 
staveb k 
ochraně 
pozemku 

před erozní 
činností 

vody 

Informace 
podle usta-
novení § 3 

odst. 1 písm. 
g) 

Zábor v 
zastavěném 
území (ha) 

Ostatní 
plocha 

(ha) 

Celková 
plocha 
záměru 

(ha) 

I. II. III. IV. V. 

Z16 BI 0,13 0 0,13 0 0 0 0 ne ne ne   0,00 0,28 0,41 

Z21 BI 0,22 0 0,22 0 0 0 0 ne ne ne   0,17 0,43 0,64 

Souhrn záboru BI 0,35 0 0,35 0 0 0 0         0,17 0,71 1,06 

Z18 DS 0,15 0 0,15 0 0 0 0 ne ne ne   0,06 0,43 0,58 

Z26 DS 0,30 0 0,30 0 0 0 0 ne ne ne   0,00 0,00 0,30 

Souhrn záboru DS 0,45 0 0,45 0 0 0 0         0,06 0,43 0,88 

Z2 (1) RZ 0,07 0 0,07 0 0 0 0 ne ne ne   0,00 0,03 0,10 

Souhrn záboru RZ 0,07 0 0,07 0 0 0 0         0,00 0,03 0,10 

Z11 (1) ZX 0,01 0 0,01 0 0 0 0 ne ne ne   0,00 0,04 0,05 

Z12 (1) ZX 0,03 0 0,03 0 0 0 0 ne ne ne   0,00 0,42 0,44 

Souhrn záboru ZX 0,04 0 0,04 0 0 0 0         0,00 0,46 0,49 

Celkový souhrn 
záboru 

0,91 0 0,91 0 0 0 0         0,22 1,62 2,52 
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Tabulka - předpokládaných záborů ZPF - plochami přestavby 

Označení 
plochy 

Navržené 
využití 

Souhrn 
výměry 

záboru (ha) 

Výměra záboru podle tříd ochrany (ha) 

Odhad výměry 
záboru, na které 
bude provedena 

rekultivace na 
zemědělskou půdu 

Informace o exis-
tenci závlah 

Informace o exis-
tenci odvodnění 

Informace o 
existenci 
staveb k 
ochraně 
pozemku 

před erozní 
činností 

vody 

Informace 
podle usta-
novení § 3 

odst. 1 písm. 
g) 

Zábor v 
zastavěném 
území (ha) 

Ostatní 
plocha 

(ha) 

Celková 
plocha 
záměru 

(ha) 

I. II. III. IV. V. 

P2 (1) BI 1,06 0 1,06 0 0 0 0 ne ne ne   1,18 0,13 1,18 

Souhrn záboru BI 1,06 0 1,06 0 0 0 0         1,18 0,13 1,18 

P3 (1) VD 0,01 0 0,01 0 0 0 0 ne ne ne   0,07 0,06 0,07 

Souhrn záboru VD 0,01 0 0,01 0 0 0 0         0,07 0,06 0,07 

P1 (1) ZX 1,41 0 1,41 0 0 0 0 ne ne ne   1,89 0,54 1,95 

Souhrn záboru ZX 1,41 0 1,41 0 0 0 0         1,89 0,54 1,95 

Celkový souhrn 
záboru 

2,47 0 2,47 0 0 0 0         3,14 0,72 3,20 

 

Tabulka - předpokládaných záborů ZPF - koridory 

Označení 
koridoru 

Navržené 
využití 

Souhrn 
výměry 
záboru 

(ha) 

Výměra záboru podle tříd 
ochrany (ha) 

Odhad výměry 
záboru, na které 
bude provedena 

rekultivace na 
zemědělskou 

půdu 

Informace o 
existenci 

závlah 

Informace o 
existenci 

odvodnění 

Informace o 
existenci 
staveb k 
ochraně 

pozemku před 
erozní činností 

vody 

Informace 
podle ustano-

vení § 3 odst. 1 
písm. g) 

Zábor v zastavě-
ném území (ha) 

Ostatní 
plocha 

(ha) 

Celková 
plocha 
záměru 

(ha) 

I. II. III. IV. V. 

KOR1 (1) DS 0,639 0 0,639 0 0 0 0 ne ne ne   0,976 13,335 13,974 

Souhrn záboru DS 0,639 0 0,639 0 0 0 0         0,976 13,335 13,974 

Celkový souhrn záboru 0,639 0 0,639 0 0 0 0         0,976 13,335 13,974 
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L.2. POZEMKY URČENÉ PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA  

V rámci Změny č. 1 ÚP dochází k záboru PUPFL pouze vymezením silničního koridoru 
KOR1 (1), který činí 2,91 ha. Tento koridor je vymezen jako VPS a jeho trasa se snaží v co 
největší míře sledovat účelovou komunikaci podél již nevyužívaného potrubního vedení 
z elektrárny ELE do bývalého odkaliště ELE. Koridor je vymezen dle podrobného územně 
technického podkladu. 

Změna č. 1 ÚP naopak vymezuje plochy A3 (1), A7 (1) a A8 (1) s navrhovaným zalesněním. 
Celkový přírůstek navrhovaných ploch PUPFL činí 12,87 ha. 

Vypočtená hodnota předpokládaného záboru PUFL neodpovídá skutečnému záboru, který 
by nastal realizací pozemní komunikace v tomto koridoru. Koridor je navržen s rezervou kvůli 
možným drobným úpravám trasy pozemní komunikace. 

Tabulka - předpokládaných záborů PUPFL - koridory 

Funkce koridoru ID lokality 

Celková 
plocha 
koridoru 
[ha] 

Katastrální území 

Zábor PUPFL dle kategorie lesa [ha] Celková 
plocha 

koridoru v 
PUPFL [ha] les hospodářský les ochranný 

bez zvlášt-
ního určení 

DS - dopravní infrastruk-
tura - silniční (uvažova-
ná šířka 50 m) 

KOR1 (1) 13,97 Ledvice    2,28 0,63 2,91 

Celkem DS - dopravní infrastruktura - silniční  2,28 0,63 2,91 

Celkový součet ploch koridorů v PUPFL [ha]   2,28 0,63 2,91 

 

M.  NÁVRH ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH A JEJICH ODŮVODNĚNÍ 

 

Návrh rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění je zpracován v Příloze č. 3.  

 

N. VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK 

 

Vypořádání připomínek a jejich odůvodnění je zpracováno v Příloze č. 3.  
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SEZNAM VYBRANÝCH POUŽITÝCH ZKRATEK 

 

ČOV  čistírna odpadních vod 

DP  dobývací prostor 

ELE  elektrárna Ledvice 

CHLÚ  chráněné ložiskové území 

LBC  lokální biocentrum 

LBK  lokální biokoridor 

OP  ochranné pásmo 

PUPFL pozemky určené k plnění funkce lesa 

PÚR   Politika územního rozvoje ČR 

RD  rodinný dům  

SOB  specifická oblast  

ÚP  územní plán 

ÚR  územní rezerva 

ÚPD  územně plánovací dokumentace 

ÚSES  územní systém ekologické stability 

VKP  významný krajinný prvek 

VN   vysoké napětí 

VVN  velmi vysoké napětí 

VPS  veřejně prospěšná stavba 

VPO  veřejně prospěšné opatření 

ZÚR ÚK Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje 

 
 


